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 :دشر نباةايح نع ةذبن

 . ( ديفحلا ) دشر نب دمحأ نب دمحأ نب دمح نب دمحأ نب دمح ديلولا وبأ وه

 يبهذلا اهرصع يف لازت ال ىهو . ةبطرق ةنيدمب ةيرجه 5٠١ ةنس دلو

 ,امورو . انيثأ ركذّت الف . خيراتلا يف ةفاقثلا مماوع نم تناك ثيح

 . ةبطرق نهعم تركذو الإ « دادغبو ٠ ةيردنكسإلاو

 وهو ةنس نوسمخو « ةئام وحنب هللاب رصتنملا يناثلا مكحلاةافو دعب دلو دقو

 هتصاعب سفاني نا لوالا همه ناكف « ةفاقثلا هتلغش يذلا يومالا ةفيلخلا

 . نومأملا ةفيلخلا دهع يف ( دادغب ) قرشلا ةمصاع

 ةعامج نع بدألا ذخأو « ميدق ءاضقو « هقف تيب يف فلؤملا دلو دقو

 لغتشاو اهبلطف . ةكحلا ىلإ اليم هسفن نم ىأر مث « ةيبرعلاو « هقفلاب لغتشاو

 . اهيف عرب ىتح اهب لاغتشالا يف اًدجُم لزي منو « هريغو ٠ يبرعلا نبا مزلو « اهب

 ىقلت دقو « نيدّحوملا ةلود يف أشن هنأ دشر نبا ةأشن يف بجع نمو

 تاعوضوم ريسفتو « وطسرأ حرشب لاغتشالا ىلع مهئافلخ دحأ نم عيجشتلا
 اورهتشا سانأ نم عيجشتلا اذه يتأي نأ بجعلا عضومو . مومعلا ىلع ةفسلفلا

 هنأ مهضعب ىلإ بسن دقو « ةيفلسلا مولعلا ىلع ةديدشلا ةظفاحملاو « تمزتلاب

 . نيماكتملا بهاذم يف ثحبلا مّّرحو « ةيفسلفلا بتكلا قرحأ

 دقف « ةاضقلاو ٠ ءاهقفلا نم ةرسأ يف ديحولا فوسليفلا وه هللا همحر ناكو

 « ةطوطخم ىواتف هلو « سلدنألاب ةاضقلا يضاق هدج ناكو « اًيضاق هوبأ ناك

 هنع اهئرو يتلا رظنلا ةّكَلَم ىلع لدت « سيراب ةبتكم يف ةظوفحم لازتال
 . هديفح

 ناكف « شكارمو سلدنألا نيب ةيسايس ماهم هيلإ دهعي ناك ءاضقلا عمو



 ف

 . لثمألا هجولا ىلع اهب علطضي

 ىلوتو ٠ بطلاو ٠ تايضايرلاو , هقفلا معتو « ةبط ةبطرقب ديفحلادشر نباأشن

 وهو بوقعي وبأ روصنملا ةفيلخلا هاعدتساو « ةبطرق لبق ةيليبشإب ءاضقلا

 ةئامسخو نيعستو ىدحإ ةنس « ناوجرأ » كلم « سنوفلأ »وزغ ىلإ هجوتم

 . © اًديبك ًءافتحا هب ىفتحاو « همركأف « ١

 نم ريثك هحابتسا امم برطلاو وهللا سلاجم رضح هنأ طق هنع ركذي مو
 هنأ هففعت نم غلب دقو . ءاكحلاو . ءاماعلا نم ةفئاط مهنمو « هرصع ءانبأ

 . هبابش مايأ لّرَعلا يف همظن يذلا هرغش قرحأ

 رظنلاو « ثحبلا نع هلغشي ال ناكف « ةعلاطملاو « سردلا ريثك ناكو
 هرمع نم فرعي مل هنإ : يرابنألا نبا لاق « هتافلؤم ةرثك كلذل دهشيو لغاش

 ناكو . هيبأ ةافو ةليل و « هسرع ةليل الإ فينصت وأ « سرد الب ةدحاو ةليل

 نيماسملا نم هيلع أرقي ناك نم لقو « ىراصنلاو « دوهيلا نم هذيمالت رثكأ

 رثك ىتح ةعفرو ةرهش دادزي لزي ملو ء دقتعملا فعضب ىَمْري ناك هنأل
 ناك هنإ هنع ليق ىتح « مالسإلا ىلع ءامدقلا ةفسلف ليضفتب هومهتاو « هداسح

 . "" اهب هكسمت عم ةيدوهيلا مكيو « مالسإلا رهظي ٠ لصألا يدوه
 : هتبكن

 ةءافكلا هعم نوعّديو « ةبطرق لهأ نم هنؤواني اوناك نمم اًموق نإ : ليق
 نأب اقيرط كلذ ىلإ اودجوو ٠ فسوي يبأ دنع هب اوعس فرشلاو « تيبلا يف
 نع اًيكاح هطخب اهيف اودجوف اهبتكي ناك يتلا صيخالتلا كلت ضعب اوذخأ
 .. ةلآلا دحأ ةرهزلا نأ رهظ دقف : مدقت مالك دعب ةفسالفلا ءامدق ضعب

 نب دمج ديلولا ابأ كانه نأل ( ديفحلاب ) هانديقو . للكملا جاتلاو « داقعلا سابعل دشر نبا رظنأ )١(
 ءاه 0 نيرشعو ةئامسخ ةنس يأ هدج ةافو ةنس ديفحلا دلو دقو ( دجلا ) دشر نب دمحأ

 لوألاو رخآلا زارطلا رثآم يف للكملا جاتلا رظنا ()
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 عمج نأ دعب هاعدتسا ذئنيحو « ةماكلا هذه ىلع فسوي ابأ اوفقوأف

 همحر ديلولا وبأ رضح امدنعو « ةبطرق ةنيدمب ةقبط لك نم نايعألاو ءاسؤرلا
 لاقف ... ركنأف ؟ اذه كطخأ : قاروألا هيلإ ذبن نأ دعب : هل لاق ىلاعت هللا

 . هنعلب نيرخآلا رمأو « طخلا اذه بتاك هللا نعل : نينمؤملا ريمأ

 نم اًسانأ هيلع اوسد دشر نبا داسح نإ : ةبكنلا بابسأ يف اًضيأ ليقو
 نم اهنأك هنع اهولقتو « مل اهحرشف ةيفسلفلا بتكلا حرش هنولقسي هذيمالت
 اوبلطو « ةفيلخلا ىلإ اهوعفر مث ء دهاش ةئام اهيلع اودهشأو « همالكو « هيأر
 ( ةناشيلا ) ةيرق يف يوزني نأ همزلأو « هبكنف « هتديقع لالحنال هباقع
 . اهحربي الو « ةبطرق راوجب ( انيسول )

 لاوز دعبو « شكارم ىلإ سلدنألا نم هتدوع بقع ةفيلخلا هنع افع دقو
 . " ةقيقحلا حاضتاو « ةيشاغلا

 :دشر نباراثآ

 , هتايح مايأ ترشتنا يتلا هراثآ نم لقأ ةيقابلا دشر نبا راثآ نأ رهاظلا '

 ةيقابلا ةيقبلا نكلو « ريثكلا ءيشلا تافلؤملا كلت نم هتايح يف قرحأ دقف

 بتك نم هلوانت باتك لكل دحاو حرش ىلع ال « ةددعتم حورش ىلع لدت اهنم

 . ريسيتلاو « ريسفتلاب بطلا وأ « ةفسلفلا

 حرشلاب مث « لوطملا حرشلاب باتكلا لوانتي هنأ رهظي اهسح هبأد نم ناكو
 ءامسأ  داقعلا هنع لقني اك  ةعبيصأ يبأ نبا درس دقو . زاجيإلاب مث « طيسولا

 باتك صيخلتو « ةعيبطلا دعب ام باتك صيخلت : اهنمو « حورشلا هذه
 , يعيبطلا عامسلا باتك صيخلتو «٠ ناهربلا باتك صيخلتو « قالخألا

 )١( داقعلا دومحم سابعل دشر نبأ رظنا .
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 . (وطسرأ ) ةفسلف نم اهلكو ٠ سفنلا باتكو « ملاعلاو « ءامسلا باتك حرشو
 ( لوصألاو ءضانعلا ) يأ تاسقطتسالا باتك صيخلت : بطلا يف اهنمو
 نم يناثلا فصنلاو « ةيودألا باتك لوأو « تاينخلا باتكو « فرصتلا باتكو

 سونيلاجل اهلكو « ءربلا ةليح باتك

 تلقن يتلا تامجرتملا ىلع دمتعا هنكلو « ةينانويلا فرعي نكي مل دشر نباو

 بيبطلا نوراه رفعج يبأ هذاتسأ ىلع دعا كلذكو ٠ سلدنألا ىلإ قرشلا نم

 . مالكلا معو « ةكحلا يف كراشملا

 نأو ةيلكلا لوصألا هيف عمجي نأ هدصقو « بطلا يف تايلكلا باتك هلو
 ادع هلو . ةيئزجلا رومألا يف باتكب همقي نأ رهز نبا هقيدص ىلإ دهعي
 يف ةلاسر هلو ( تفاهتلا تفاهت ) هامس يلازغلل « ةفسالفلا تفاهت » ىلع در حورشلا

 ةكحلاو « ةعيرشلا نيب اهف لاقملا لصف » ناونعب ةعيرشلاو « ةمكحلا نيب قيفوتلا
 « ةلملا دئاقع يف ةلدألا جهانم نع فشكلا » ناونعب ةلاسر هلو « لاصتالا نم

 أ ( ينالويهلاب يمسملا وهو ) انيف يذلا لقعلا نكي له صحفلا يف باتكو
 وطسرأ ناك يذلا بولطملا وهو « كلذ نكمي ال وأ « ةقرافملا روصلا لقعي

 . سفنلا باتك يف هنع صحفلاب اندعو سيلاط

 « تاقيلعت كلذ ريغو « يبارافلا ءارآو « وطسرأ ءارآ نيب ةلباقملا يف ةلاقمو
 « لقعلاو « سفنلا لئاسم يف ليفطلا نباو « ةجاب نباو « انيس نبا ىلع دودرو'

 ىلإ برقأ يه « هثودحو ملاعلا مدق نع ليق امو « لاعفلا لعفلاب لاصتالاو
 . تالوطملا ىلإ اهنم راصقلا تالاقملا

 ةياهنو « دهتجما ةيادب » باتك اهنم هنع فورعملاف « هقفلا يف هبتك امأ
 دقو . اذه انموي ىتح اًدّقعم اًمجرم لازيالو « انيديأ نيب وه يذلا « دصتقملا

 تعاضو ةيربعلاو « ةينيتاللا ىلإ ةيفسلفلاو ٠ ةيعيبطلا تافلؤملا رثكأ مجرت
 . اهتامجرت تيقبو « اهنم ريثكلا لوصأ



 وي

 هصنب سيرابو « ارسوس تابتكم يف مويلا ىلإ ظوفحم وه ام اهنمو

 . ةيربعلا فورحلاب اًبوتكم يبرعلا

 يف « دهتجملا ةيادب » يهف « ٌىراقلل ةرسيملاو « مويلا ةعوبطملا بتكلا امأ

 « تالوقملا » باتك صيخلت و « ةعيبطلا دعب ام ريسفت » ةفسلفلا يفو . هقفلا

 ا تفاهتلا تفاهت «و

 يف ةعوبطم يهو ءوطسرأل ةباطخلا صيخلت يف ةفيطل ةلاسر هل كلذكو

 . ةرهاقلا

 ءانيس نبال بطلا ةزوجرأ ىلع هحرشل ةطوطخم هتافلؤم نم دجوتو

 . وطسرأل سفنلا باتك عماوجل ةطوطخم كلذكو « ةيرصملا بتكلا رادب يهو

 بطلا ف )» تايلكلا « باتك ىصقألا برغملاب « وكترف » دهعم عبط دقو

 هيف تدرو يتلا ةيودألاو « ريقاقعلا فصوب اًعوفشم ةيسمشلا ةروصملاب ًالوقنم

 ا . اهيلإ ةراشإ

 دشر نباةفسلف
 « ىطسولا نورقلا يف نويبوروألا اهمهف ا ةفسلف : ناتفسلف هل دشر نبا

 : اهدقتعاو « وه اهبتك 5 دشر نبا ةفسلفو

 ظحاليف « ىطسولا نورقلا يف نويبوروألا اهمهف 5 ء دشر نبا ةفسلف امأ

 : رومأ ةثالث اهيلع

 ضعبل هتاصيخلتو ء وطسرأل هحورش ىلع هتفسلف مهف يف اودقعا مهنأ : الوأ

 ءارآ نإف « وطسرأ فوسليفلا ءارآب دشر نبا باجعإ نم نكي اهمو « هبتك
 . ءيش لك يف يقيرغإلا فوسليفلا ءارآ قباطت ال , ملسملا فوسليفلا



 ع

 ىلإ تمجرت يتلا تاصيخلتلاو « حورشلا كلت ىلع اودقعا مهنا : اًيناث
 . فالتخا نم ولخت ال ةمجرتلا كلت نإ ثيح ةيربعلا وأ « ةينيتاللا

 ةكحم ناطلس ناك نيح نييبوروألا نيب تعاذ دشر نبا ةفسلف.نأ : اًعلاث

 اهنإو ء« ضوصخلا ىلع ةيسلدنألا ةيبرعلا ةفسلفلا بقعتت تناك يتلا شيتفتلا
 بسح نيدلا لوصأ فلاخت ىتلا مولعلا كلت لثمب لاغتشالا مرحت تناك

 , ميرحتلا كلذ غّوسي ىنعم لك دشر نبا ىلإ بسنت نأ يعيبطف « اهداقتعا

 . هباوص ىلع ةجحلا ميقيو

 جاهنك » اهفلأ ىتلا هبتك ىلع رادملاف ء اهدقتعي ناك 5 دشر نبا ةفسلف امأ

 كلتك « هتاشقانم ءانثأ اهدبي ناك ىتلا هئارآ ىلعو « «لاقملا لصف »و « ةلدألا

 يف هئارآ نم مث « تفاهتلا تفاهت » باتك يف يلازغلا ىلع اهب در يتلا ءارآلا

 . هتافلؤم نم كلذ ريغ ىلإ ةعيبطلا دعب امل هريسفتو « تالوقمأل هحرش

 نورقلا يف نويبوروألا اهمهف ؟ دشر نبا ةفسلف يأ : نيتفسلفلا نيبو

 رهوجلا سمي دق فالتخا عيضاوم  اهدقتعي ناك ؟ هتفسلفو « ىطسولا

 . نايحألا كلت ريغ يف رخآ ريسفتب حمسي وأ « انيح

 :هتافو

 . ةرجهلل 050 ةنس ىلاعت هللا همر ديلولا وبأ يفوت



 سحيم يمل اَسأ

 تجرخأ ةمأ ريخ اهلعجو « نييبنلا متاخب ةمألا هذه مرك يذلا هلل دجلا

 ثوعبملا ىلع مالسلاو ةالصلاو « ركنملا نع ىهنتو « فورعملاب رمأت سانلل

 ةقدص : ثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ » : لئاقلا « نيملاعلل ةمحر

 , هتباحصو هلآ ىلعو "7 « هل وعدي حلاص دلو وأ « هب َعَمَْنُي لع وأ ٠ ةيراج
 . نيدلا موي ىلإ مهعبت نمو

 دعبو :٠

 اذمل ثيداحألا جيرختو « قيلعتلاو « حرشلا ةركف ) ةركفلا هذه نإف

 ةنيدملاب ةيمالسإلا ةمماجلا يف اًبلاط تنك نأ ذنم يفدوارت تناك ( باتكلا

 ةعماجلا ةذتاسأ نم ةنجل َنّوَكَت نأب حرتقي يتذتاسأ دحأ تعمس امدنع ةرونملا

 جيرختو هيلع قيلعتلاو باتكلا اذه حرشل ةرونللا ةنيدملاب ةيمالسإلا
 ةعماجب ايلعلا ةساردلا ةلصاوم ةبغرلا كلت نيبو ىنيب لاح نكلو « هثيداحأ

 ةركفلا نكلو « كلذك ينتضرتعا يتلا ةبعصلا فورظلا ضعب كلذكو ,رهزألا

 . رخآل نيح نم يندوارت تلازام

 . هيف ءدبلا يف ىلاعت هللا ترختسا اًريخأو

 يف مأ ء هعوضوم يف ناكأ ءاوس , هعون نم ديرف اًقح فّلؤملا اذه نإ

 رغص ىلعف « اًنيدح الو ءاميدق ال هنع ىنغتسُي ال ةما هدئاوف عم هراصتخا

 . دصتقملل ةياهنو « دهتجملل دهتجمال ةيادب اقح هنإف « همجح

 انوكشم ايعس ىعسو : ابك اذهج ىلاعت هللا هحري فلؤلا لذب دقو
 لكل ةفلتخلا ءاماعلا لاوقأ ركذ ثيح « انيه سيل عقاولا يف اكلسم كلسو

 )١( ريغصلا عماجلا ) رظنا . يئاسنلاو « يذمرتلاو « دواد وبأو « سم هاور ١ / 50 (
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 كلت صحفو « نيدهتجملا نم اهاحصأل اهبسنو , ةيهقفلا لئاسملا نم ةلأسم

 نيب يذلا فّلؤملا اذه نإف « كلذ عمو « حيجرت نم عاطتسا ام حجرو ءارآلا
 فّلؤملا نأ الإ « هتءارق لهستو « هلمح فخي يذلا طسوتملا مجحلا اذه ءاج انيديأ

 : يلي " يهو 1 تاظحالملا ضعب هيلع دري دق هللا همحر ي

 ءاهقفلا ءارآ نأل 2 ةياغلل مهم ءيش وهو 3 ثيداحألا جيرخت مدع : ًالوأ

 ..  هفعضو هتحصو « ثيدحلا دانسإ نم ىري اهسح لك « ةلدألا ىلإ دنتست

 حاحصلا يف هجيرخت درو م5 هظفل سيلو ءاثيدح يوري دق : اًيناث

 امدنع هظفح ىلع فلؤملا داقعا ىلإ عجري كلذ لعلو « ريثك اذهو .. ديناسملاو

 . هنع نوبتكي مهو « هبالطل حرشي ناك

 نم معن 5 بهذملا اذهو ءردن ام الإ دمحأ بهذم ركذي م هنوك : اًقلاث

 بهاذملا نم نيبهذم وأ بهذمل ضرعت امبرلو . نيماسملا ىدل ةدقعملا بهاذملا

 . ذخآملا نم ذخأم اًضيأ اذهو « نيقابلا كرتو « ةعبرألا

 يف دقعملا وه سيلو « نيدهتجملا ءاهقفلا دحأل آلوق اًنايحأ دنسي دق : اًعبار

 . ءاهقفلا نم هريغل نوكي دقو « هيف لصأ هل سيل وأ « بهذملا كلذ

 , اهحيجرت يف فلؤملا قفوي مل يتلا تاحيجرتلا ضعب دجوت دق : اًسماخ

 . كلذ ىلع قلعأسو

 اهركذي مف « فلؤملا تتاف يتلا ةمهملا لئاسملا ضعب كانه : اًسداس

 . ىلاعت هللا ءاش نإ اهركذأس

 « قيلعتلاو حرشلا ءانثأ اهدرونس يتلا ةمهملا تاظحالملا نم كلذ ريغ ىلإ

 هيلإ نئمطت يذلا ليلدلا ىلع ادّمعم ىلاعت هللا ءاش نإ لمعلا اذهب موقأسو

 . ءاهقفلا لاوقأو « دانسإلاو « ةحصلا ثيح نم سفنلا
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 ليحأس يفإف « ةفلتخلا بهاذملل لاوقأو ءارآ نم فلؤملا هبسنيامل ةبسنلابو
 « بهذمل اقفاوم ناك اف . بهذملا يف ةدقعملا رداصملا ىلإ ميركلا ءىراقلا

 ءاقفاوم نكي ملامو ةحفصلاو ءزجلاو « باتكلا مسا ىلإ ةراشإلاب يفتكأف

 . ةحفصلاو ءزجلاو « باتكلل اًريشم اهلاحب ةلكسملا ركذأسف

 حيضوت ىلإ جاتحي امو ٠ باتكلا تارابغ نم اضماغ ناك ام حضوأسو

 . رثكأ

 ةدقعملا ةروهشملا بتكلا ىلع دقعأس ينإف : ثيداحألا جيرخت امأو

 2 اطوملاو ةجام نباو 2 يئاسنلاو 2 يدمرتلاو 2 دوأد يبأو 2 مسمو 2 يراخبلاك |

 بصنو « مالسلا لبسو راطوألا لينو حيباصملا ةاكشمو « دمحأ مامإلل دنسملاو

 حتفلاو « صيخلتلاو ٠ يوغبلل ةنسلا حرشو « ةبيش يبأ نبال فنصملاو « ةيارلا
 ىربكلا ننسلاو « يوونلل عومجملاو نيحلاصلا ضايرو ء رجح نبا ظفاحلل

 نم ةدقعملا بتكلا نم كلذ ريغ ىلإ يطويسلل ريغصلا عماجلاو « يقهيبلل
 . ثيدحلا بتك

 فلؤملا وه هب دوصقملاف ( يضاقلا لاق ) ةرابع كحفصت ءانثأ يف دجتسو

 . ملعلا مهيقلت ءانثأ يف هتذمالت ةباتك نم وهو

 نب هللا دبع نب فسوي هيقفلا ظفاحلا وهف ( رع وبأ لاق ) لاق اذإو

 . بهذملا يلام يرفلا ربلا دبع

 خسن عبرأ ىلع هيلع قيلعتلاو ٠ باتكلا اذه حرش يف تدقعا دقو

 : ةعوبطم

 ديدحتال و « خيرات نودب «ركفلا راد » ب ةعوبطم ىلوألا ةخسنلا - ١

 . دحاو دلجم يف ناءزجلاو « عبطلل

 ةعبطلا « رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد «» ب ةعوبطم ةيناثلا ةخسنلا - «*«



 اني

 . نيدلجم يف ناءزجلاو . م 1978  ه ١598 ةنس ةعبارلا

 نم بلطيو « ةرهاقلاب ةماقتسالا ةعبطمب » ةعوبطم ةثلاثلا ةخسنلا - ؟

 يف ناءزجلاو « خيرات الو 0 عبطلل ديدحت نودو « ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا ل

 . نيدلجم

 . ةيمالسإلا بتكلا راد ةبتكمب » ةعوبطم ةعبارلا ةخسنلا - ؟

 عفني ال موي ةمايقلا موي ينازيم يف لمعلا اذه لعجي نأ ميركلا هللا لأسأ

 ةباجإلابو « بيجم عيمس هنإ . لس بلقب هللا ىقأ نم الإ نونب الو « لام

 موي ىلإ مهعبت نمو « هتباحصو هلآ ىلعو دمع هيبن ىلع سو هللا ىلصو . ريدج
 . نيدلا

 م ١591/14/5٠ قفاوملا هاك؟/و/؟ يف

 يدابعلا هللا دبع . د



 () « نيدلا يف ههقفي اًريخ هب هللا دري نم »

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هلآو « هلوسر دمح ىلع مالسلاو ةالصلاو , هدماحم عيمجب هللا دمح دعب امأ
 ةركذتلا ةهج ىلع يسفنل هيف تبثأ نأ باتكلا اذه يف يضرغ نإف « هباحصأو
 ىلع هيبنتلاو ء اهتلدأب اهيف فلتخملاو « اهيلع قفتملا ماكحألا لئاسم نم
 دري نأ ىسع امل دعاوقلاو . لوصألا ىرجم يرجي ام . اهيف فالخلا ") ثكن
 يه رثكألا يف لئاسلا هذهو « عرشلا يف اهنع توكسملا لئاسملا نم دهتجما ىلع
 يهو اًبيرق اًقلعت هب قوطنملاب قلعتت وأ , عرشلا يف اهب قوطنلا لئاسلا
 نييمالسإلا ءاهقفلا نيب اهيف فالخلا رهتشا وأ « اهيلع قافتالا عقو يتلا لئاسملا
 . ديلقتلا اشف نأ ىلإ مهنع هللا يضر ةباحصلا ندل نم

 . ةيعرشلا ماكحألا اهنم ىقلتت يتلا قرطلا فانصأ مركذنلف كلذ لبقو
 فالتخالا تبجوأ ىتلا بابسألا فانصأ اكو « ةيعرشلا ماكحألا فانصأ مو
 : لوقنف « كلذ يف اننكمي ام زجوأب

 سنجلاب مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نع ماكحألا تيقلت اهنم يتلا قرطلا نإ
 نم عراشلا هنع تكس ام امأو . )رارقإ امإو ٠ لعف امإو  ظفل امإ : ةثالث

 سابع نبا نع يذمرتلاو دمحأو « هنع هللا يضر ةيواعم نع دمحأو لسمو يراخبلا هاور ثيدحلا )١(
 دري نم » ظفلب ةيلحلا يف معن وبأو « هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ةجام نباو « اهنع هللا يضر
 ريفصلا عماجلا )رظنا . نسح وهو . دوعسم نبا نع « هدشر همهليو نيدلا يف ههقفي اًريخ هب هللا
*'/ 85 ). 

 . فالخلا نالطب (؟)

 هيلع هلوقك تابسانملاو « ضارغألا فلتخم يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلاق ام وه لوقلا وأ ظفللا (6)
 . « هتتيم ّلحلا هؤام روهطلا وه » : رحبلا ءام يف هلوقو « ةاكز ةمئاسلا يف » : مالسلاو ةالصلا
 كسانم هؤادأو « اهئنسو اهناكرأو اهتائيهب سملا تاولصلل هؤادأ مالسلاو ةالصلا هيلع هلاعفأ لاثمو
 ِِ . جحلا
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 لهأ لاقو . سايقلا وه هيلع فوقولا قيرط نإ : روهملا لاقف « ماكحألا
 ليلدو هل مكح الف عراشلا هنع تكس امو « لطاب عرشلا يف سايقلا : رهاظلا

 « ةيهانتم ريغ () يسانألا صاخشأ نيب عئاقولا نأ كلذو « هتوبثب دهشي لعفلا

 امب ىهانتي الام لباقي نأ لاحمو « ةيهانتم تارارقإلاو « لاعفألاو «٠ صوصنلاو

 ١ ش | .٠ نىهانتي

 قفتم ةثالث : ةعبرأ عملا نم ماكحألا اهنم ىقلتت يتلا ظافلألا فانصأو

 « همومع ىلع لمحي ماع ظفلف « اهيلع قفتملا ةثالثلا امأ . هيف فلتخم عبارو « اهيلع

 صاخ ظفل وأ « صوصخلا هب داري ماع ظفل وأ « هصوصخ ىلع لمحي صاخ وأ
 ىلع ىدالابو « ىندألا ىلع ىلعألاب هيبنتلا لخدي اذه يفو « مومعلا هب داري

 مُكْيَلَع تمرح » : ىلاعت هلوق لوألا لاثف . يواسملا ىلع يواسملابو « ىلعألا

 . "4 ريزتخلا مْحَلَو ٌمدلاَو ُهَتْيَمْل

 "” ريزانخلا فانصأ عيم لوانتم ريزنخلا ظفل نأ ىلع اوقفتا نيماسملا نإف

 امهتف ءام ادجي ملو ةالصلا اهتضحف رفس يف اجرخ نييباحص نأ يورام هلاثف هريرقت امأو -
 لوسرلا ىلع امهرمأ اصق اماف ءرخآلا دعي ملو امهدحأ داعأف « تقولا يف ءاملا ادجو .مث « ايلصو

 لاق ؟ يضقت مب لاق نيلا ىلإ لبج نب ذاعم ثعب امدنع كلذكو « هلعف ىلع اههنم الك رقأ ِهَنَِي

 لاقو « لوسرلا هرقأف يبأر دهتجأ دجأ مل نإف هللا لوسر ةنسبف دجأ مل نإف « هللا باتكب ىضقأ
 . هللا لوسر يضري امل هللا لوسر لوسر قفو يذلا هللا دما

 ناقرفلا ( اريثك يسانأو اماعثأ انقل ام يق ) : ىلاعت لاق-رشبلا مهو ( نيتحتفب ) يسنأ عمج )١(
 . ع9 ةيآ

 . ؟ ةيآ ةدئاملا (؟)

 . هيف فلتخم ء ءاملا ريزنخ نأل « ةيربلا ريزانخلا يأ (0)

 عيمج هقارغتساو « هلومش ىلع يوغللا هعضو بسحب لدي يذلا ظفللا وه : ماعلا فيرعتو

 . اهنم ةنيعم ةيكك يف رصح ريغ نم هانعم اهيلع قدصي يتلا « دارفألا

 1 : يه مومعلا ظافلأو

 ءاود « هير نع لوم عار لك ٠ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لشم عيججو لك ظننا. ١

 ٍضَْألا يِف ام مُكَل َقَلَخ ١ : ىلاعت هلوق لثمو « دمحأو يذمرتلاو دواد وبأو مسمو يراخبلا

 ٠ © اًعيِمَج



 "ل مرتح لثم كاقشلا مدا هلع لقيام نكي مام

 يف ةبجأو ةاكزلا تسيل نأ ىلع اوقفتا نيماسملا نإف © ١4 اهب نييك 2 فرْهَطُت 2

 « .. ريزنخلا ْمْحَلَو ٌمَدلاَو ُهَعِيَمْلا ْمُكْيَلَع تِمّرَح © : ىلاعت هلوق يف ؟ لأب فرعملا درفملا

 . *« .. يِناّرلاَو ةَيِناَرلاَر >

 عملاو « .. ماَسْنلا نم َتاَنَّصْحْاَو » : ىلاعت هلوق يف 5 سنجلا فيرعت لأب فرعملا عملا

 . 4 .. ْمُكَئاَهْمأ ْمُكْيَلَع ْتَمّرُح » : ىلاعت هلوقك ةفاضإلاب فرعملا

 َنْسِئَي يئآللاو » < .. تاَتّصخْلا َنوُمْرَي َنيِدَّلاَو » : ىلاعت هلوقك ةلوصوملا ءاممألا  ؛

 . ©« ضيحملا نم

 اذ ْنَم ١ 4 ةَنِمْؤُم ةَبِقَر ٌريِرحَتف اًنَطَخ اَنِمْؤُم لق ْنَمَو ) : ىلاعت هلوقك طرشلا ءامسأ ه
 . « مُكْيَلِإ فوُي ٍرْيَخ نم أوُقفنُت امو #» اَنَسَح اًضْرَق هللا َضِرْفُي يذلا

 : ىلاعت هلوقو « راّرض آلَو َرَرَض آل » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك يفنلا قايس يف ةركنلا - 1

 . 4 َمُكْيَلَع حاتجآل )
 ّظَح لثم ركّذلل ْمُكدالؤأ يف هللا ٌمُكيِصوُي ا : ىلاعت هلوق لثم ةفاضإلاب فرعملا

 . © نيَيَتنألا

 دحاو وأ ء دمج لثم « صخشلاب دحاو درف ىلع ةلالدلل عضو ظفل وهف : صاخلا ظفللا امأ

 .. طهرو « موقو ةئامو « ةرشعو ةثالث لثم ةروصحم ةددعتم دارفأ ىلع وأ ؛ لجر لثم عونلاب
 . ) .. ديقب اًديقم دري دقو « ديق يأ نم اًقلطم صاخلا ظفللا دري َدقو

 ٍةَرَفَع ٌماَعطِإ هترافكف #» : ىلاعت هلوق هلاثمو ء هصوصخ ىلع لمحي يذلا صاخلل لاثملاب تأي مل (1)
 هيلع هلوق نم دافتسملا محلاو « ةدايز الو اًصقن لمحت ال ةرشعلاف ( 44 ةيآ ةدئالا ) « َنيِكاَسَس

 نوعبرأ ةاكزلا هيف بجت يذلا باصنلا ريدقتف « َةاَش ًةاش نيعّبَْأ لك يف » مالسلاو ةالصلا

 نإ هباب يف هيلع مالكلا يتأيسو اهنم لك يف صقن وأ « ةدايز لاتحا نود ةاش هجارخإ بجاولاو
 . ىلاعت هللا ءاش

 . ٠٠ ةيآ ةيوتلا (0)

 )١( ةرهز يبأل هقفلا لوصأ )و ( فالخ باهولا دبعل هقفلا لوصأ ملع ) رظنا ( .
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 وهو 20 4 ّفأ اَمُهَل لقت الق » : ىلاعت هلوق ماعلا هب داري صاخلا لاثمو

 متشلاو ٠ برضلا ميرحت اذه نم مهفي هنإف ٠ ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلا باب نم
 نأ امإو ءرمألا ةغيصب هلعف اه ىعدتسملا يتأي نأ امإ هذهو ٠ كلذ قوف امو

 ةغيصب يتأي نأ امإ « هكرت ىعدتسملا كلذكو ءرمألا هب داري ربخلا ةغيصب يتأي
 ظافلألا هذه تتأ اذإو « يهنلا هب داري ربخلا ةغيصب ٍتأِي نأ امإو « يهنلا

 ىلع بدنلا ىلع وأ « بوجولا ىلع اهب لعفلا ءاعدتسا لمحي لهف « غيصلا هذه

 ىلع ليلدلا لدي ىتح فقوتي وأ « هيلإ بودنملاو « بجاولا دح يف لاقيس ام
 لاحلا كلذكو « هقفلا لوصأ بتك يف روكذم فالخ ءاماعلا نيب هيف ؟ اهدحأ

 دحاو ىلع لدت الوأ ميرحتلا وأ « ةيهاركلا ىلع لدت له يهنلا غيص يف

 . اضيأ روكذملا فالخلا هيف ؟ اهنم

 ىنعم ىلع لدي ظفلب اهيلع لدي نأ امإ , محلا اهب قلعتي يتلا نايعألاو
 يف فالخ الو « صنلاب هقفلا لوصأ ةعانص يف فرعي يذلا وهو طقف دحاو

 ءدحاو ىنعم نم رثكأ ىلع لدي ظفلب اهيلع لدي نأ امإو « هب لمعلا بوجو
 فرعي يذلا وهو ءاوسلاب يناعملا كلت ىلع هتلالد نوكت نأ امإ : نامسق ناذهو

 نوكت نأ امإو ءاّمكح بجوي ال هنأ يف فالخ الو « لمجملاب هقفلا لوصأ يف

 يناعملا ىلإ ةفاضإلاب ىمسي اذهو ,« ضعب نم رثكأ يناعملا كلت ضعب ىلع هتلالد
 اهيلع هتلالد يتلا يناعملا ىلإ ةفاضإلاب ىمسيو « اًرهاظ رثكأ اهيلع هتلالد يتلا

 ىتح اهيف رهظأ وه يتلا يناعملا كلت ىلع َلِمْح , اًقلطم درو اذإو « ًالقحم لقأ
 ليواقأ يف ءاهقفلل فالخلا ضرعيف « لتحلا ىلع هلمح ىلع ليلدلا موقي
 نيعلا ظفل يف كارتشالا لبق نم : ناعم ةثالث لّبق نم كلذ نكل « عراشلا
 كلت سنجب ةنورقملا ماللاو فلألا يف كارتشالا لبق نمو « محلا هب قلع يذلا
 ظافلأ يف يذلا كارتشالا لبق نمو ؟ ضعبلا وأ « لكلا اهب ديرأ له « نيعلا

 )١( ةيآ ءارسإلا 58 .



 . يهاونلاو « رماوألا
 كلذ يفن ام ءيشل محلا باجيإ نم مهفي نأ وهف « عبارلا قيرطلا امأو .
 كلذ ادع امل هباجيإ ام ءيش نع محلا يفن نم وأ ٠ ءيشلا كلذ ادع انع محلا

 فلتخم لصأ وهو « باطخلا ليلدب فرعي يذلا وهو « هنع يفن يذلا ءيشلا
 ًاموق نإف 27« ةاكزلا معلا ةٌماس يف » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثم هيف

 محلا قاحلإ وهف يعرشلا سايقلا امأو « ةمئاسلا ريغ يف ةاكز ال نأ هنم اومهف

 بجوا يذلا ءيشلاب ههبشل هنع توكسللا ءيشلاب عرشلاب ام ءيشل بجاولا
 يعرشلا سايقلا ناك كلذلو « اهنيب ةعماج ةلعل وأ « كحلا كلذ هل عرشلا

 ظفللاو ٠ يعرشلا سايقلا نيب قرفلاو « ةلع سايقو « هبش سايق نيفنص
 , صاخلا هب ديرأ يذلا صاخلا ىلع نوكي سايقلا نأ : ماعلا هب داري صاخلا

 هبشلا ةهج نم هب قوطنملاب قحلي هنع توكسملا نأ ينعأ « هريغ هب قحليف
 هب قوطنملاب هنع توكسملا قاحلإ نأل « ظفللا ةلالد ةهج نم ال « اهنيب يذلا

 ناذهو « ظفللا ةلالد باب نم وه افإو « سايقب سيل ظفللا هيبنت ةهج نم
 ناسبتلي امهو « هب قوطنمب هنع توكسم قاحلإ امنأل ًادج نابراقتي نافنصلا

 . دج ًاريثك ءاهقفلا ىلع
 يف باصنلاب قادصلاو « دحلا يف فذاقلاب رخلا براش قاحلإ سايقلا لاثف

 باب نف « موعطملاب وأ ليكملاب وأ « تاتقملاب تايوبرلا قاحلإ امأو . عطقلا
 . اضومغ هيف نإف « اذه لمأتف « ماعلا هب ديرأ صاخلا

 ؛ يناثلا امأو . هيف عزانت نأ ةيرهاظلل يغبني يذلا وه لوألا سنجلاو

 دري « كلذ ُدرَي يذلاو « عمسلا باب نم هنأل « هيف عزانت نأ ال يغبني سيلف

 ٠ . برعلا باطخ نم اًعون

 ةيعرشلا ماكحألا اهنم ىقلتت يتلا قرطلا نم رثكألا دنع هنإف « لعفلا امأو

 )١( هباب يف هجيرخت يقأيس .
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 اهنإ اولاق نيذلاو « غيص امل سيل ذإ اًمكح ديفت تسيل لاعفألا : موق لاقو
 لدت .: موق لاقف « هيلع لدي يذلا محلا عون يف اوفلتخا ماكحألا اهنم ىقلتت

 تتأ نإ اهنأ نيققحملا دنع راتخلاو « بدنلا ىلع لدت : موق لاقو « بوجولا ىلع
  هيلإ بودنم لمجمل اًنايب تتأ نإو ٠ بوجولا ىلع تلد بجاو لمجم انايب
 تلد « ةبرقلا سنج نم تناك نإف-لمجم انايب تأت مل نإو « بدنلا ىلع تلد
 . ةحابإلا ىلع تلد تاحابملا سنج نم تناك نإو « بدنلا ىلع

 7 .زاوجلا ىلع لدي هنإف رارقإلا امأو

 . طبنتست وأ « ماكحألا اهنم ىقلتت يتلا قرطلا فانصأ هذهف

 يف عقو اذإ هنأ الإ ةعبرألا قرطلا هذه دحأ ىلإ دنتسم وهف عامجإلا امأو

 سيلو . عطقلا ىلإ نظلا ةبلغ نم محلا لقن . اًيعطق نكي ملو ء اهنم دحاو

 ول هنأل « قرطلا هذه نم دجاو ىلإ دانسإ ريغ نم هتاذب القتسم الصأ عامجإلا
 ىلإ عجري ال ناك ذإ ٍمثِلَم يبنلا دعب دئاز .عرش تابثإ يضقي ناكل كلذك ناك

 . ةيعرشلا لوصالا نم لصا

 ىهف « نيفلكمل ةيظفللا قرطلا هذه نم ةيدأتملا ةلوادتملا يناعملا امأو

 هنم مهف نإ رمألاو . هيف رييخت امإو « هنع يهن امإو « ءيشب رمأ امإ : ةلجلاب
 مهف نإ اضيأ يهنلاو . اًبدن يمس كرتلا عم باقعلا ىفتناو ٠ لعفلا ىلع باوثلا

 ثحلا هنم مهف نإو « اًروظحمو اًمرحع يمس لعفلاب باقعلا قلعتو « مزجلا هنم

 ماكحألا فانصأ نوكتف ؛ اًهوركم يمس هلعفب باقع قلعت ريغ نم هكرت ىلع
 هوركمو روظحمو «٠ بودنمو « بجاو : ةسمخ قرطلا هذه نم ةاقلتملا ةيعرشلا

 ٠ . حابملا وهو « هيف ريخمو

 هذه نيب ظافلألا ددرت اهدحأ : ةتسف سنجلاب فالتخالا بابسأ امأو

 اًصاخ وأ , صاخلا هب داري اًماع ظفللا نوكي نأ نيب ينعأ : عبرألا قرطلا
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 هل نوكي وأ « صاخلا هب داري اًصاخ وأ « ماعلا هب داري اًماع وأ ماعلا هب داري

 . هل نوكي ال وأ « باطخ ليلد

 ظفلك درفملا ظفللا يف امإ كلذو « ظافلألا يف يذلا كارتشالا يناشلاو

 له رمألا ظفل كلذكو « ضيحلا ىلعو ءراهطألا ىلع قلطتي يذلا © ِدَقلا

 وأ « ميرحتلا ىلع لمحي له يهنلا ظفلو «٠ بدنلا وأ ؛ بوجولا ىلع لمحي

 ْ . ؟ ةيهاركلا

 هنإف 4 اوبات َنيِذّلا الإ »: ىلاعت هلوق لثم بكرملا ظفللا يف امإو

 . دهاشلاو « قسافلا ىلع دوعي نأ لمحيو « طقف قسافلا ىلع دوعي نأ لحي

 . فذاقلا ةداهش ةزيجمو « قسفلل ةعفار ةبوتلا نوكتف

 وأ « ةقيقحلا ىلع هلمح نيب ظفللا ددرت عبارلاو « بارعإلا فالتخا ثلاثلاو

 امإو ةدايزلا امإو « فذحلا امإ يه يتلا ءزاجملا عاونأ نم عون ىلع هلمح'

 . ةراعتسالا وأ « ةقيقحلا ىلع هددرت امإو «ريخأتلا امإو ؛ ميدقتلا

 ةبقرلا قالطإ لثم « ىرخأ ةرات هدييقتو « ةرات ظفللا قالطإ سماخلاو

 . ةرات ناميإلاب اهدييقتو « ةرات قتعلا ف

 مالكلا يتأيسو ( ؟؟8: ةيآ ةرقبلا ) « ِءوُرَق ةقالث نهسفنأب َنْصْبَرَتَي تاقلطملاو ١ : ىلاعت هلوق يف ١(

 . هباب يف كلذ ىلع
 ءادهش ةَعبرأب اوتأي مل مث تانصحما َنومْرَي نيذلاو ١ : ؛ ةيآرونلا ةروس ىلاعت هلوق يف (0)

 دعب نم اوبات نيذلا الإ نوقسافلا مه كئلوأو اًدبأ ةداهش مه اوُنَبْقَت الو ةدلج َنينامث مهودلجاف

 لاقو 03 قسفلا ةهنع لازو 8 هتداهش تلبق فذاقلا بات اذإف 0 ةداهشلا لوبق مدع ةلمحو قسفلاب

 « ةداهشلا لوبق مدع ىلإ ال « قسفلاب محلا ةلمج ىلإ عجار هنإ مهريغو يرصبلا نسحلاو ةفينح وبأ
 حتف ) رظنا . اًدبأ هتداهش لبقت ال نكلو « قسفلا فصو هنع عفتري هنإف بات اذإف

 ش /١(. ؛ يناكوشللريدقلا
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 اهنم ىقلتي يتلا ظافلألا فانضأ عيمج يف نيئيشلا يف ضراعتلا سداسلاو
 وأ « لاعفألا يف يتأي يذلا .ضراعتلا كلذكو « ضعب عم اهضعب ماكحألا عرشلا
 نم بكرتي يذلا ضراعتلا وأ, اهسفنأ تاسايقلا ضراعت وأ « تارارقإلا يف
 سايقلل وأ «رارقإلل وأ لعفلل لوقلا ةضراعم يفعأ : ةثالثلا فانصألا هذه

 سايقلل رارقإلا ةضراعمو « سايقلل وأ ٠ رارقإلل لعفلا ةضراعمو

 عرشنلف )2 . ءايشألا هده ةلملاب انركذ دق ذإو : : هنع هللا يضر يضاقلا لاق

 مهتاداع ىلع ةراهطلا باتكب كلذ نم أدبنلو 2 هللاب نيئيعتسم هل اندصق امف

 ا #خ#ا »



 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو ... محرلا نمحرلا هللا مسي

 ايلست ملسو هبحصو

 ثدحلا نم ةراهطلا باتك





 فو

 «ثدحلا نم قل ةراهطلا باتك 0

 نم ةراهط : ناتراهط ةيعرشلا ةراهطلا نأ ىلع نوماسملا قفتا هنإ : لوقنف
 ةثالث ثدحلا نم ةراهطلا نأ ىلع اوقفتاو « ثبخلا نم ةراهطو « ثدحلا

 ةيآ كلذ نضتل كلذو « مهتلا وهو اههنم لدبو « لسغو « ءوضو : فانصأ

 : لوقنف « ءوضولا يف لوقلاب كلذ نم أدبنلف « كلذ يف ةدراولا ءوضولا

 امأ .ةيونعم مأ ةيسح تناكأ ءاوس خاسوألاو « راذقألا نع ةهازنلاو « ةفاظنلا : ةغللا يف ةراهطلا )١(

 ةراهطلل ىنعم اهنم ذخأن نأ نكميو « اهفيرعت يف بهاذملا ءاهقف فلتخا دقف « اًعرش اهفيرعت
 « ةالصلا ةحصل اًطرش عراشلا اهرّدَق ةيرابتعا ةفص » اًعرش ةراهطلا نأ وهو « هيلع اًقفتم

 . ( ه / ١ يريزجلل ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا )

 « ثبخلا نع ةراهطو « ةيكح ةراهط ىمستو « ثدحلا نع ةراهط : ناعون لصألا يف ةراهطلاو

 ش . ةيقيقح ةراهط ىمستو

 . ( 268 / ١ عئانصلا عئادب ) رظنا





 انا

 («©عوضولا باتك »

 : لوألا بابلا : باوبأ ةسمخ يف رصحني ةدابعلا هذه لوصُأب طيحلا لوقلا نإ
 ةفرعم يف : يناشلا . بجت ىتمو « بجت نم ىلعو ء اهبوجو ىلع ليلدلا يف

 . اهضقاون ةفرعم يف : عبارلا . ءاملاوهو لعفت هب ام ةفرعم يف : ثلاغلا . اهلاعفأ

 . اهلجأ نم لعفت يتلا ءايشألا ةفرعم يف : سماخلا

 هلعف نأل ءردصم مسا وهو لاخلاو ةفاظنلاو « نسحلا وهو « ةءاضولا نم ذوخأم ةغللا يف ءوضولا (0)

 . ( واولا رسكب ) ةءاضولا هردصم نوكي نأ امإو « ؤضوتلا : ةردصم نوكيف , أضوت نوكي نأ امإ

 ' ةيفيكب خلإ ... ناديلاو ء هجولا يهو ٠ ةصوصخم ءاضعأ يف ءاملا لامعتسا وهف « اًعرش هانعم امأو

 . ( 87 / ١ يريزجلل ةعبرالا بهاذملا ىلع هقفلا ) رظنا « ةصوصخم

 . ( ثلاثلا مسقلا ) « ؟ هيلع مأ ناسنإلل ةجح ثيدحلا ملعلا » انبأتك رظنا

 . مويلا ثيدحلا معلا هل دهشي ايموي كلذ راركتو « ءوضولا نم ةكحلاو





 افي

 )» لوألا بابلا»

 هلوقف باتكلا امأ « عامجإلاو « ةنسلاو باتكلاف اهوجو ىلع ليلدلا امأف

 مُكَيِدْيَأَو مُكَوُجَو اَوُلِسْعآَف ةآلّصلا ىلإ متم اَذِإ اًوُنَمآ َنيذْلا اَهّيَأاِي » : ىلاعت

 . ةيآلا 20 4 قِفارَمْلا ىلإ

 هتمزل نم لك ىلع بجاو باطخلا اذه لاثتما نأ ىلع نوماسملا قفتا هنإف

 . اهتقو لخد اذإ ةالصلا

 « ٍروُهَط ِرْيمِب َةآلَص هللا ٌلبقي ال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف « ةنسلا امأو

 ةآلَض هللا َلَبَقَي آل » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو لوُلُع نم ةقَدَص الو

 . لقنلا ةّئأ دنع ناتباث ناثيدحلا ناذهو ( « ْاَّضَوَتَي ىَّتَح َثَدْحَأ ذم

 ناك ولو « فالخ كلذ يف نيماسملا نم دحأ نع لقني م هنإف عامجالا امأو

 . كلذ ىضتقت تاداعلا ذإ « لقنل فالخ كانه

 ةنسلاب تباث اًضيأ كلذو « لقاعلا غلابلا وهف هيلع بجت نم امأو
 « ْثآلَث نع َمَلَقْلا عفر » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف ةنسلا امأ . عامجإلاو

 م هنإف , عامجإلا امأو . (9 « َقيِفُي ىَنَح نوُنْجَلاَو « ملَتْحَي تح يبصلا ءركذف

 . 5 ةيآ ةدئاملا )١(

 « يئاسنلاو . «روهطريغ نم ةالص الو ٠ لولغ نم ةقدص هللا لبقي ال» ظفلب ظفلب دواد وبأ هاور ()

و يذمرتلاو « ملسم هجرخأو « هيبأ نع حيلملا بأ نع ةجام نباو
 « رمح نبا ثيدح نم ةجام نبا

ةقدصلا ىلع ةمدشتم هيج يدع يف الا
 / ١ دواد يبأ ننس عم دوبعملا نوع ) رظنا . 

!4 ). 

 ءاملا حتفلابو رهطتلا : مضلاب روهطلا : ريثألا نبا لاق . يذمرتلاو دواد وبأو لسمو يراخبلا هاور (5)

 . ردصملاو ءاملا ىلع عقي حتفلاب روهطلا : هيوبيسو يطويسلا لاقو « هب رهطتُي يذلا

 لهأ روهمج لوق وهو هب رهطتُي يذلا ءالا وهف « هلوأ حتتفبو « لعفلا وهف هلوأ مضب ءوضولا امأو

 . (راطوألا لين ) اهيف مدل ليقو ' يملا ل ليلخلا لوق وهو امهيف ف عتاب هنإ ليقو ةغللا
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 ؟ ال مأ مالسإلا اهوجو طرش نم له ءاهقفلا فلتخاو . فالخ كلذ يف لقني

 ىتم امأو . يورخألا محلا ىلإ ةعجار اهنأل هقفلا يف ءاَنَغلا ةليلق ةلأسم يهو
 هيف طرش ءوضولا يذلا لعفلا ناسنإلا دارأو « ةالصلا تقو لخد اذإف . بجت
 ىلع ةالصلا تقو لوخد دنع هبوجو امأ . تقوب اقلعتم كلذ نكي مل نإو
 ىلإ ْمُتْمق اَذِإ اوُنَمآ نيذلا اهُّيأاي »> : ىلاعت هلوقل هيف فالخ الف « ثدحلا
 طورش نمو « ةالصلا ىلإ مايقلا دنع ءوضولا بجوأف . ةيآلا < ... ةآلّصلا
 طرش يه يتلا لاعفألا ةدارإ دنع هبوجو ليلد امأو . تقولا لوخد ةالصلا
 فالتخاو « اهلجأ نم ءوضولا لعفي .يتلا ءايشألا ركذ دنع كلذ يتأيسف اهيف
 ْ . كلذ يف سانلا

 هللا يضر رمعو « يلع نع ماحلاو دواد وبأو دمحأ هاور « َمَِتْحَي ىّنَح يبّضلا نَعَو ظَقْيَتْسَي 5
 نعو أربي ىتح ىلتبملا نعو « ظقيتسي ىتح متانلا نع ةثالث نع ملقلا عفر » ظفلب يورو « اهنع
 هللا يضر ةشئاع نع ماحلاو , ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور «ربكي ىتح يبصلا
 . ( يطويسلل ريغصلا عماجلا رظنأ ) حيحص ثيدح وهو . اهنع
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 يناثلا بابنلا

 : ىلاعت هلوق يف هتفص نم درو ام هيف لصألاف « ءوضولا لعف ةفرعم امأو
 ىلإ ْمُكَيِدْيَأَو ْمُكَهوُجَو اًوُلِسْعاَف ةالّصلا ىلإ ْمْتْمُق اذإ اوُنَمآ َنيذّلا اهُيأي >

 اضيأ كلذ نم درو امو <« نْيَبْعَكْلا ىلإ مُكَلِجْرَأو مُكِسوءرب اوُحسْماو قِفاَرملا
 اتنثا : لئاسم كلذب قلعتيو « ةتباشلا راثآلا يف هيي ينلا ءوضو ةفص يف

 « طورشلا ةفرعم ىلإ ةعجار يهو « تاهمألا ىرجم يرجت ةروهشم ةرشع
 ماكحأ عاونأ لاحم ديدحتو اهنييعتو « اهدادعأو « لاعفألا ةفصو « ناكرألاو

 . كلذ عيمج

 يف طرش ةينلا له راصمألا ءاملع فلتخا : طورشلا نم ىلوألا ةلأسملا

 : ىلاغت هلوقل تادابعلا يف ةينلا طارتشا ىلع مهقافتا دعب ال مأ ءوضولا ةحص

 . 9 4 َنيّدلا هَل نيِصِلْخُم هللا اوُدبْعيِل الإ اوُرمُأ امو >

 قيرف بهذف « روهشملا ثيدحلا ... "7 « تاينلاب لامعألا امنإ » : ّتَِر هلوقلو

 )١( ةيآ ةنيبلا ةروس :٠ .

 لامعألا افإ » : لاق ٍهَتَِي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يورم ثيدحلا ()

 هللا ىلإ هترجهف هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نف « ىون ام ءىرما لكل امإو « تاينلاب
 «هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف « اهجوزتي ةأرما وأ « اهبيصي ايند ىلإ هترجه تناك نمو هلوسرو

 . ( ١6١/١ راطوألا لين عم « رابخألا ىقتنم ) رظنا ةعامخلا هاور

 حاير نب يزعلا دبع نب ليفن نب باطخلا نب رمع صفح وبأ نينمؤملا ريمأ وه ثيدحلا يوارو
 يودعلا يشرقلا بلاغ نب يول نب بعك نب يدع نب حازر نب ظرق نب هللا دبع نبا ( ءايلاب )
 . ةنكاس نون مث « ءاحلا حتفب ةقنح همأو « يندملا

 زعأ مهللا » : مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي ناكو « نيماسملاو هللا لوسر ىلع اًديدش رمع ناكو
 ربخو . لهج ابأ ينعي « ماشه نب ورمع وأ « باطخلا نب رمع : كيلإ نيلجرلا بحأب مالسإلا
 مهل دوهشملا ةرشعلا دحأو « مالسإلا ىلإ نيقباسلا دحأ وهو « هتخأ تماسأ امدعب روهشم همالسإ

 نع ىورو . مهداهزو ةباحصلا ءاماع رابك دحأو « هيي هللا لوسر راهصأ دحأو « ةنجلاب
 ةتس ىلع اهنم لسمو يراخبلا قفتا « اًثيدح نيثالثو ةعستو « ثيدح ةئامسخ عالم هللا لوسر



 ءروث يبأو « دمحأو , كلامو . يعفاشلا بهذم وهو « طرش اهنأ ىلإ مهنم

 « ةفينح يبأ بهذم وهو « طرشب تسيل اهنأ ىلإ رخآ قيرف بهذو 7 دوادو

 ” يروثلاو

 ةلوقعم ريغ ينعأ : ةضحم ةدابع نوكي نأ نيب ءوضولا ددرت مهفالتخا ببسو
 ةدابع نوكي نأ نيبو « اهريغو « ةالصلاك طقف ةبرقلا اهب دصقي امنإو « ىنعملا

 ىلإ ةرقتفم ةضحلا ةدابعلا نأ نوفلتخي ال مهنإف ٠ ةساجنلا لسغك ىنعملا ةلوقعم
 نم هبش هيف ءوضولاو « ةينلا ىلإ ةرقتفم ريغ ىنعملا ةموهفملا ةدابعلاو « ةينلا

 نأ هقفلاو . ةفاظنو ةدابع عمجي هنأ كلذو هيف فالخلا عقو كلذلو « نيتدابعلا

 . هب قحليف « اًهبش ىوقأوه اميأب رظني

 يف اهلاخدإ لبق ديلا لسغ يف ءاهقفلا فلتخا : ماكحألا نم ةيناثلا ةلأسملا

 ةراهط َنَقيَت نإو « قالطإب ءوضولا ننس نم هنأ ىلإ موق بهذف « ءوضولا ءانإ
 . © يعفاشلاو « كلام بهذم روهشم وهو « ديلا

 . كلام نع يورم اًضيأ وهو « هدي ةراهط يف كاشلل بحتسم هنإ ليقو

 . (9 هباحصأو دواد لاق هبو « مونلا نم هبتنملا ىلع بجاو ديلا لسغ نإ ليقو

 موي نعطو « نيرشعو دحاوب لسمو « نيثالثو ةعبرأب يراخبلا درفناو , اًثيدح نيرشعو -
 ءدحألا موي نفدو « ةرجهلا نم نيرشعو ثالث ةنس ةجحلا يذ نم نيقب لاديل عبرأل ءاعبرألا

 ىلع ةنس نوتسو ثالث هلو « اًموي نيرشعو دحاوو « رهشأ ةسمخو « نينس رشع هتفالخ تناكف
 . اهدعب امو ( ؟ / ؟ تاغللاو ءامسألا بيذهت ) رظنا . حيحصلا

 . ملعلا ثلث هنإ ليق لب « مالسإلا دعاوق نم ةيظع ةدعاق ثيدحلا اذهو
 )١( عومجملا ) رظنا ١ / 5١ ( ينغملا )و( 5 ص ةتيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظناو ١/ 0٠١(

 ىلا )و ١/٠5 (

 )١( ءاهقفلا ةفحت ) رظنا ١ /  ) 1١مهدنع ةئس يهو .٠

 . 555/١( عومجملا و ( ؟5 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنأ (؟)

 ( 077/1١” ىلحلا ) رظنا (9



 ضن

 مو « ليللا مون يف كلذ اوبجوأف . راهنلا مونو « ليللا مون نيب موق قرفو
 . © دمجأ لاق هبو «راهنلا مون يف هوبجوي

 بابحتسا هنإ لوقو ٠ قالطاي ةنس هنإ لوق : لاوقأ ةعبرأ كلذ يف لصحتف

 هبتنملا ىلع بجاو هنإ لوقو « مونلا نم هبتنملا ىلع بجاو هنإ لوقو « كاشلل

 . راهنلا مون نود ليللا مون نم

 يبأ ثيدح نم تباثلا موهفم يف مهفالتخا كلذ يف مهفالتخا يف ببسلاو

 2 همؤن نم 8 م ْمَكَدَحَأ طقيتما اذإ » : لاق مالسلاو ة ةالصلا هيلع هنأ ةريره

 َتَناَب َنْيَأ ِيِرْدَي ال ْمُكَدَحَأ ُنإف « َءاتإلا اَهَلْخْدي نأ َلْبَق ُهَدَي لسفيلف

 .٠ )0 )»ع هَدَي

 . « اًنالَث اَهْلِسْعَيْلَف » : هتاياور ضعب فو

 ءوضولا ةيآ يف ام ىلع ثيدحلا اذه يف ةدراولا ةدايزلا نيب ري مل نف

 « بوجولا نم هرهاظ ىلع انهه رمألا ظفل لمح « ءوضولا ةيآ نيبو « ةضراعم

 تايبلا ظفل نم ءالؤه نم مهف نمو « ءوضولا ضورف نم اضرف كلذ لعجو
 , كلذ هنم مهفي مل" نمو ء طقف ليللا مون نم كلذ بجوأ « ليللا مون

 « ًاليل وأ اًراهن مونلا نم نم ظقيتسم لك ىلع كلذ بجوأ طقف مونلا هنم مهف افإو

 هنم دوصقللا ةيآلا رهاظ ناك ذإ « اًضراعت ةيآلاو ةأّيزلا هذه نيب نأ ىأر نمو

 )١( دمحأ مامإلا بهذم يف ةلملا يف نوئسم ءوضولا لوأ يف نيديلا لسغ .

 رظنا . بابحتسالا هنع يورو «رهاظلا وهو اليل مونلا نم ظاقيتسالا دنع بوجولا هنع يورو

 .(؟١871 ىنغملا )

 ىتح هدي سمغي الف « همون نم كدحأ ظقيتسا اذإ ٠ : ظفلب ةريره يأ ثيدحلا (0
 .ددعلا ركذي مل يراخبلا نكلو « ةعاملا هاور « هدي تتاب نيأ يردي ال هنإف « اثالث اهلسغي
 . ( ١ / ١١9 راطوالا لين عم رابخالا ىقتنم ) رظنأ

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( ل نم ) « ركفلا راد » ةخسن يف (؟)
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 نع رمألا ظفل جرخي نأ هدنع اهنيب عملا هجو ناك , ءوضولا ضورف رصح
 هترباثمل بدنلا اذه هدنع دكأت نمو « بدنلا ىلإ بوجولا وه يذلا هرهاظ

 هدكأشي م نمو « ناسا سنج نم هنأ : لاق « كل ىلع مالسإو ةذلصلا هيلع
 . بحتسملا بودنملا سنج نم كلذ نإ : لاق « بدنلا اذه هدنع

 لوقي نم ينعأ : اهتراهط تنقيت اذإ لاحلا هذه, مهدنع ديلا لسغ ءالؤهو

 . بدن هنإ لوقي ١ نمو ةنس كلذ نإ

 نم نوكي نأ هدنع بجوت ةلع ثيدحلا اذه نم ءالؤه نم مهفي مل نمو

 « طقف مونلا نم ظقيتسمل اًبودنم هدنع كلذ ناك « ماعلا هب ديرأ ضاخلا باب

 كلذ ناك « ماعلا هب ديرأ صاخلا باب نم هلعجو , كشلا ةلع هنم مهف نمو
 هب دصقي مل هنأ ثيدحلا اذه نم رهاظلاو . مئانلا ىنعم يف هنأل « كاشلل هدنع
 ءاملا ناك ذإ هب ًاضوتي يذلا ءاملا كح هب دصق اغإو « ءوضولا يف ءدبلا مح

 ءانإلا يف املاخدإ لبق ةيدي وقلي هلسغ نم لقن نم امأ ٠ ةراهطلا هيف اطرتشم
 يف اهلسغ نوكي نأ ىلع ديلا كح نم نوكي نأ لتحيف « هنايحأ رثكأ يف
 نأ أ ينعأ ,ءاملا مح نم نوكي نأ لتحيو « ءوضولا لائطفأ نم ءادنبالا

 وم كشلا نإ انلق نإ كش هيف عقي وأ سجني ال

 ءوضولا يف قاشتسالاو ةضمضملا يف اوفلتخا : ناكرألا نم ةثلاثلا ةلأسملا

 « يعفاشلاو ٠ كلام لوق وهو « ءوضولا يف ناتنس اهنإ لوق : لاوقأ ةثالث ىلع

 نم ةعامجو ىيل يبأ نبا لاق هبو «٠ هيف ضرف اهنإ لوقو ؟) ةفينح يبأو

 )١( ةخسن يف ٠ هانتبثأ ام باوصلاو ( لوقي نم ) «ركفلا راد .
 رظناو . يعفاشلا بهذمل( 7/١ عومجملا )رظناو . كلام بهذمل ( 1417١ يفاكلا )رظنا (9)

 « ةداتقو داو « ماو, نسحلا نع كلذ يورو . ةفينح يبأ بهذمل ( ١4/١ ءاهقفلا ةفحت )

 7١ 1١2١5(. ينغلا) ) رظنا . يعازوألاو ٠ ثيللاو « يراصنألا .ىحيو « ةعيبرو |

 - ىرخأ ةياور دمحأ نع يورو بجاو قاشنتسالاو , ةضضلا نأ دمحأ بهذم نم روهشلا وه اذه (5)



 فز

 وبأ لاق هبو « ةنس ةضضللاو ء ضرف قاشنتسالا نإ لوقو « دواد باحصأ

 . رهاظلا لهأ نم ةعامجو ) ةديبع وبأو « روث

 يف ةدراولا ننسلا يف مهفالتخا ةنس وأ ء اضرف اهنوك يف مهفالتخا ببسو

 نف 2« كلذ ىضتقت ال وأ « ءوضولا ةيآ ةضراعم يضتقت ةدايز يه له . كلذ

 ذإ « ةيآلا ةضراعم تضتقا « بوجولا ىلع تلمح نإ ةدايزلا هذه 'نأ ىأر

 ىلإ بوجولا باب نم اهجرخأ « هنييبتو « محلا اذه ليصأت ةيآلا نم دوصقملا

 نم رهاظلا ىلع اهلمح ء ةضراعم يضتقت امنأ ري مل نمو « بدنلا باب

 مل بوجولا ىلع اهلمح يف لاعفألاو « لاوقألا هذه هدنع توتسا نمو « بوجولا

 ةياور يهو ءرذنلا نباو «روث وبأو ٠ ديبع وبأ لاق هبو « بجاو هنأ هدحو قاشنتسالا ىف -

 يف نانونسم ىربكلا يف نابجاو قاشنتسالاو « ةضمضلا نأ هنع هريغ ىورو هنع يضاققلا

 115/١ ( ٠ ينغملا )رظنا . يأرلا باحصأو « يروثلا بهذم وهو « ىرغصلا

 وبأ وهو « ءات نودب ( ديبع وبأ ) وه باوصلاو ( ( ةديبع وبأ ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف )١(

 يف اًعراب اًمامإ ناكو ٠ يمفاشلا نع هقفلا ذخأ نيف دودعم وهو « يدادغبلا مالس نب مساقلا ديبع

 لاقو « خيراتلاو ء وحنلاو « ةفللاو « هقفلاو « ثيدحلاو تاءارقلاو ريسفتلا اهنم : ةريثك مولع

 يلو مث , ماقأ « ءاماعلا نم اًريثك عمس  ةاره لهأ نم لجرل اًيمور اًدبع مالس هوبأ ناك بيطخلا
 « ءايمألا يف بيذهتلا:) رظنا . اهب تام ىتح ةكم نكس مث ء ةنس ةرشع ينام سوطرط ءاضق

 . ( ؟0هال / ؟ تاغللاو

 رظنا « ةضورلاو بذهملا يف رركت « ةيعفاشلا ةّأ نم وهف ( هيوبرح نب ديبع وبأ ) ) وه سيلو
 .( ؟0687/ ؟ قباسلا ردصملا )

 « دوعسم نب هللا دبع نبا ( ةديبع وبأ ) امأو ءروهشملا يباحصلا حارجلا نبا وهف ( ةديبع ) وبأ امأ

 هكردي ملو « هيبأ نع ىور « دوعسم نب هللا دبع ليلجلا يباحصلا نبا وهف
 دقتعي ناك نيف روكذم وهو . ةغللا ةّئأ رابك نم وهف « ىنثملا نب رمعم ( ةديبع وبأ ) امأو

 مايأ بتكو « بئارغلاو ٠ تافصلا يف ةريثك بتك هلو « ءاوهآلا لهأ نم جراوخلا بهذم

 وحنلاب ًالخم ناكو « برعلا رابخأو « بيرعتلاو « رعشلا هيلع بلاغلا ناكو « اهعئاقوو « برعلا
 لكل اًعماج « برعلا بلاشم رشنب اًرقم « هيأر يف اًمهتمو « بارعإلا سيياقم يف أطخلا ريثك

 رظنا . يرهزألا نع يوونلا لقت اذه . هب قوثوم ريغ ةهجلا هذه نم مومذم وهف « نيمسو « ثغ.
 .(؟0١5 / ؟ قباسلا ردصملا )



 نا

 « بوجولا ىلع ًالومج لوقلا هدنع ناك نمو « قاشنتسالاو « ةضضضملا نيب قرفي
 ةضمضملا نأ كلذو « قاشنتسالاو ةضضملا نيب قرف بدنلا ىلع الوم لمفلاو
 نف قاشنتسالا امأو « هرمأ نم لقنت ملو « مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف نم تلقن
 ًاضوت اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو هلعفو مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ
 كلام هجّرخ « ْرتوُيْلَف « َرَمْجَتْسا نمو « ُرّثنَيِل َّمَث « ءام هفنأ يف لعجيلف « مدحأ

 . © ةريره يبأ ثيدح نم هحيحص يف يراخبلاو « هئطوم يف
 ةلملاب هجولا لسغ نأ ىلع « ءاماعلا قفتا : لاَحملا ديدحت نم ةعبارلا ةلأسملا

 يف هنم اوفلتخاو 4 ْمُكَفوُجو اوُلِسْغَأَف »> : ىلاعت هلوقل ءوضولا ضئارف نم
 لسغ يفو « نذألاو 'راذعلا نيب يذلا ضايبلا لسغ يف : عضاوم ةثالث

 ٠ ةيحللا ليلخت يفو « ةيحللا نم لدسنا ام

 نم نذألاو راذعلا نيب يذلا ضايبلا سيل هنأ كلام بهذم نم روهشملاف

 يف نوكيف يحتلملاو درمألا نيب " ( قرفلاب ) بهذملا يف ليق دقو « هجولا
 . لاوقأ ةثالث بهذملا

 . ةيحللا نم لدسنا ام امأو (' هجولا نم وه يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو

 , ةفينح وبأ هبجوي مو « (" هيلع ءاملا رارمإ بوجو ىلإ كلام بهذف
 . 9 هيلوق دحأ يف يعفاشلا الو

 . كلذك سم هجرخأو 1(

 . نذالا خاص تمس وه يذلا يئانلا مظعلا ىلع يذلا رعشلا وه (؟)

 . «ركفلا راد » ةخسن نم طقس نيسوقلا نيب ام (؟)
 ءاهقفلا ةفحت )و ١ / 4١( رايخألا ةيافك ) و ( ١ / 1١5 ينغملا ) رظنا . دمحأ مامإلا بهذم وهو (:)

 .(1/ذ١

 رظنا : اهرهاظ لسغ حجارلاف يعفاشلا بهذم امأ ( 7١ ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (5)

 . ( 7١١9/١ ىنغملا ) رظنا . دمحأ لوق وهو ( 45 / ١ رايخالا ةيافك )

 . ( 5/١ ءاهقفلا ةفحت) رظنا . ةفينح وبأ هبجوي مو (1)

( 

( 

( 

( 



 واعز

 نيذهل هجولا مسا لوانت ءافخ وه نيتلأسملا نيتاه يف مهفالتخا ببسو

 بهذه « ةيحللا ليلخت امأو ؟ امهوانتي ال وأ « امنوانتي له ينعأ « نيمضولا

 هبجوأو ©) ءوضولا يف يعفاشلاو ةفينح وبأ لاق هبو « اًبجاو سيل هنأ كلام

 ٠ كلام باحصأ نم محلا دبع نبا

 رمألا اهيف درو يتلا راثآلا ةحص يف مهفالتخا كلذ يف مهفالتخا ببسو

 درو يتلا حاحصلا راثآلا نأ عم ةحيحص ابهنأ ىلع رثكألاو « ةيحللا:ليلختب

 . ليلختلا اهنم ءيش يف سيل مالسلاو ةالصلا هيلع هئوضو ةفص « اهيف

 نيعارذلاو نيديلا لسغ نأ ىلع ءاماعلا قفتا : ديدحتلا نم ةسماخلا ةلأسملا

 لاخدإ يف اوفلتخاو « قفارملا ىلإ ْمُكَيِدُيَأَو > : ىلاعت هلوقل ءوضولا ضورخ نم

 بوجو ىلإ ةفينح وبأو يعفاشلاو كلامو روهملا بهذف « اهيف قفارملا

 يربطلاو « كلام باحصأ يرخأتم ضعبو « رهاظلا لهأ بهذو «" اهلاخدإ
 (9 لسغلا يف اهلاخدإ بجي ال هنأ ىلإ

 ديلا مسا يفو « ىلإ فرح يف يذلا كارتشالا كلذ يف مهفالتخا يف ببسلاو

 « ةياغلا ىلع برعلا مالك يف لدي ةرم « ىلإ » فرح نأ كلذو برعلا مالك يف

 : ناعم ةثالث ىلع قلطت برعلا مالك يف ًاضيأ ديلا « عم ىنعمب نوكي ةرمو

 نفف « دضعلاو عارذلاو فكلا ىلعو « عارذلاو فكلا ىلعو « طقف فكلا ىلع

 اهيوخد بجوأ ءاضعألا ةثالثلا عومج ديلا نم مهف وأ ء عم ىنعمب « ىلإ » لعج

 نكي مو « قفرملا نود ام ديلا نمو « ةياغلا « ىلإ » نم مهف نمو « لْمَملا يف

 يعفاشلا دنعو ( 8 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا نالوق هيف كلام دنع ةيحللا ليلخت )١(
 يبأ دنعو.. ( 58/١ ليبسلا رانم ) رظنا دمحأ بهذموهو ( 50/١ رايخألا ةيافك )رظنا . ةنس

 ةفحت ) رظنا . ةنس فسوي يبأ دنعو . دمحم دنع كلذك وهو « بادآلا نم ةيحللا ليلخت ةفينح

 ١ / 1١١9(. ءاهقفلا

 8/١( ءاهقفلا ةفحت )و ( 49 / ١ رايخألا افك رو ( 9+ نس ةيعرشلا ماكحألا نياوق )رنا ()
 1 ( 137١ ينغلا) ) رظنا . دمحأ بهذم وهو

 ( 76 7/5 يربطلا ريسفت ) رظنا . رفز لوق وهو .(؟)



 0م

 هحيحص يف سم جّرخو « لسغلا يف اهلخدي مل , دودحملا يف ًالخاد هدنع دحلا

 كلذك ىرسيلا مث « دضعلا يف عرشأ ىتح ىنهلا هدي لسغ هنأ » ةريره يبأ نع

 : لاق مث ء كلذك ىرسيلا لسغ مث قاسلا يف عرشأ ىتح ىنملا هلجر لسغ مث

 . © « أضوتي ِةَنِيَي هللا لوسر تيأر اذكه »

 نيب ظفللا ددرت اذإ هنآل « لسغلا يف اهاخدإ بجوأ نم لوقل ةجح وهو
 نإو « ليلدب الإ نيينعملا دحأ ىلإ راصي ال نأ بجو « ءاوسلا ىلع نيينعملا

 كلذكو « عم ىنعم يف اهنم ةياغلا ىنعم يف رهظأ برعلا مالك يف « ىلإ » تناك
 نم اهلخدي مل نم لوقف ء دضعلا قوف ايف هنم دضعلا نود ايف رهظأ ديلا مسا
 الإ ؛ نيبأ رثألا اذه ةهج نم اهلخدأ نم لوقو « حجرأ ةيظفللا ةلالدلا ةهج

 نم ةمايقلا موي نوُلُجما ُرغلا متنأ 2 هللا لوسر لاق : لاقو » هتلكتو ملسم هاور ثيدحلا )١(

 لين عم رابخألا .ىقتنم ) رظنا « هليجحتو « هترغ لطيلف « مكتم عاطتسا نف . ءوضولا غابسإ
 .( ١ / 1١8١ راطوالا

 « اذه ةريره يبأ درفت ضايع يضاقلا هعبتو « يراخبلا حرش يف لاطب نبا ىعدا : ظفاحلا لاق
 انثدح : ةبيش يبأ نبا لاق يعفاشلا باحصأ نمو ؛ فلسلا نم ةعامج هب لاق لاقو . ديجب سيلو

 دانسإب ديبعوبأ هاورو « فيصلا يف هيطبإ ءوضولاب غلب امبر ناك رمح نبا نأ عفان نع يرمعلا نع عيكو:
 هبابحتساب حرصو « سم ةياور يف يَ ينلا ىلإ همفر ةريره ابأ اذه نم بجعأو « اذه نم حصأ
 . ( 88/١ صيخلتلا )رظنا . هريغو نيسح يضاقلا

 حصأو . الوق نيرشع ىلع همسا يف فلتخا دقو « ليلجلا يباحصلا ةريره وبأ ثيدحلا يوارو

 نع هريغو ٠ يقهيبلا ىورو « هريغو يراخبلا هححص ام وهو « رخص نب نمحرلا دبع هنأ لاوقألا
 يف اهمالسإ ةصقو . همأ تماسأو « هرهد يف ثيدحلا ىور نم ظفحأ ةريره وبأ : لاق يعفاشلا

000 0 
 , ةئافالثو «؛ ثيدح فالآ ةسخ دلخم نب يقب دنسم يف ةريره يبأل ركذ : دمحأ وبأ ماحلا لاق
 . ردقلا اذه ةباحصلا نم دحأل سيلف « اًثيدح ةباحصلا رثكأ وهو « اًثيدح نوعبسو

 . عيقبلاب نفدو ٠ ةنس نيعبسو نامث نبا وهو ٠ نيسمخو عست ةنس ةنيدملا يف هنع هللا يضر تام
 . ةنيدملا ىلع اًريمأ ناكو «٠ نايفس يبأ نب ةبقع نب ديلولا هيلع ىلصو « قيقعلاب تام : ليقو

 . يناعنصلل ( 14/١ مالسلا لبس )و « يوونلل ( 737١ / * تافصلاو ءامسألا ) رظنا



 اذن

 نإ : موق لاق دقو . ىرت اك ةلقحم ةلأسملاو « بدنلا ىلع رثألا اذه لمحي نأ

 مل هسنج نم نكت مل نإو « هيف تلخد ةياغلا يذ سنج نم تناك اذإ ةياغلا

 . هيف لخدت

 نم سأرلا حسم نأ ىلع ءاماعلا قفتا : ديدحتلا نم ةسداسلا ةلأسملا

 بجاولا نأ ىلإ كلام بهذف . هنم ٌىزجملا ردقلا يف اوفلتخاو « ءوضولا ضورف

 نأ ىلإ ةفينح وبأو « كلام باحصأ ضعبو « يعفاشلا بهذو . 27 هلك هحسم

 « ثلثلاب ضعبلا اذه دح نم كلام باحصأ نمو « ضرفلا وه هضعب حسم

 ردقلا اذه عم دحو « عبرلاب هدحف ةفينح وبأ امأو (" نيثلثلاب هدح نم مهنمو

 م عباصأ ةثالث نم لقأب هحسم نإ : لاقف « حسملا هب نوكي يذلا ديلا نم

 . © اًدح حوسمملا يف الو « حساملا يف دحي لف يعفاشلا امأو . هزجي

 اهنأ كلذو « برعلا مالك يف ءابلا يف يذلا كارتشالا فالتخالا اذه لصأو

 أرق نم ةءارق ىلع © © نْهُّدلاب تبنت » : ىلاعت هلوق لثم ةدئاز نوكت ةرم

 )١( يفاكلا ) رظنا ١ /  ) 16٠١قرخلا مالك رهاظ وهو « دمحأ نع كلذ يورو . كلام بهذمل «

 ينغملا ) رظنا . هضعب حسم ٌئزجمي هنع يورو ١/ ١١6 ( .

 اهئزجي ةأرملا نأو باعيتسالا بوجو : لجرلا قح يف دمحأ نع رهاظلا نأ الإ : ةمادق نبا لاق
 قباسلا ردصملا ) . اهسأر مدقم حسم ( .

 نم لقأ ئزجيال هنأ ىلإ جرفلا وبأ بهذو « نيثلثلا نم لقأ ئزجي ال ةماسم نب دم نع (؟)

 لوصأو « هبتك نم ةريثك عضاوم يف ثلثلا هرازنتسا يف كلام لصأ هبشي لوألا لوقلاو . ثلثلا
 . ١/ ١4١( يفاكلا ) رظنا . ريثكف هدنع ثلثلا ىلع داز امو . هبهذم

 فالتخا يفو « اقلطم ديلا عباصأ ةثالثب ردقم ةياورلا رهاظ يف : يدنقرمسلا نيدلا ءالع لاق ()

 رادقم يواحطلاو « يخركلا ركذو ءرفز لوق وهو ٠ سأرلا عبرب ردقم : بوقعيو ءرفز

 ردصملا ) . ةياورلا رهاظ باوج حيحصلاو : لاق مث ( ؟ / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ةيصانلا
 . ( قباسلا

 يروثلا نايفسو يرصبلا نسحلا نع يعفاشلا باحصأ هاكحو « ( )١/ ٠00 يوونلل عومجملا رظنا ()
 . دوادو

 . ٠١ : ةيآ نونمؤملا < نيلكألل ْغُبِصو نهدلاب تبنت ءانيس روط نم جرخت ةرجشو )0( ١



 نيل

 لوق لثم ضيعبتلا ىلع لدت ةرمو « تبنأ نم ءابلا رسكو ءاتلا مضب تبنت
 « برعلا مالك يف اذه راكنإل ىنعم الو ء هدضعبو « هبوثب تذخأ : لئاقلا

 . نييوحنلا نم نييفوكلا لوق وهو « َةْضْعَبُم ءابلا نوك ينعأ

 اهنوك انهه ةدئازلا ىنعمو . هلك سأرلا حسم بجوأ « ةدئاز اهآر نف
 . هضعب حسم بجوأ « ةضعبم اهآر نمو « ةدكؤم

 ٌةالّصلا هْيَلَع يِبْنلا نأ » : ةريغملا ثيدحب موهفملا اذه حجر نم جتحا دقو

 نإو . مس هجرخأ ١0" ةماعلا ىَلَعَو « هِئّيصاَنب َحسمَف « أَّضَوَت ٌملَسلاَ
 ذخألا بجاولا له وهو ء رخآ لاتحا اًضيأ انهه ىقب ةدئاز ءابلا نأ انماس

 . اهرخاوأب وأ « ءامسألا لئاوأب

 ةراهط نم بجاولا نأ ىلع ءاماعلا قفتا : دادعألا نم ةعباسلا ةلأسملا
 امل ؛ اهيلإ بودنم ثالثلاو . نينثالا نأو « غبسأ اذإ ةرم ةرم ةلوسغملا ءاضعألا

 رمألا نألو اًنالث اًنالث أضوتو نيترم نيترم ًأضوتو « ةرم ةرم أضوت ُهَنْي هنأ حص

 . ءوضولا ةيآ يف لسفلا يف دراولا رمألا ينعأ « ةرم ةرم لعفلا الإ يضتقي سيل

 ؟ ةليضف هريركت يف سيل مأ « ةليضف وه له سأرلا حسم رركت يف اوفلتخاو

 )١( هححصو . « ةماععلاو . نيفخلا ىلع حسمو هني هللا لوسر ًاضوت »يذمرتلا ظفلو « سم ظفل اذه .

 راطوألا لين عم رابخألا ىفتنم ) رظنا ١ / ١54 ( . ٠

 دوعسم نب رماع يبأ نب ةبعش نب ةريغملا ىيع وبأ : لاقيو « هللا دبع وبأ وه ثيدحلا يوارو

 نب فيفقث وهو « هبنم نب يسق نب فوع نب دعس نب ورمع نب بعك نب كلام نب بتعم نبأ

 يقوكلا يفقثلا ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب ةمركع نب روصنم نب نزاوه نب ركب .
 ةعست-ىلع اهنم اقفتا : اًنيدح نيثالثو ةتسو ةئام ّةُْيَم لوسرلا نع ىور . قدنخلا ماع ملسأ .

 ةفوكلا هالوف « اهنع هلقن مث ةدم ةرصبلا رمع هالو . ناشيدح مسللو ثيدحب يراخبلا درفناو
 عضو نم لوأ وهو : اولاق نيسمخو ىدحإ : ليقو « نيسمخ ةنس ةفوكلاب يفوت . ةنتفلا لزتعاو

 تاغللاو ءامسألا ) رظنا . ةرصبلا ناويد ١ / ٠٠١ ( يوونلل .



 انك

 رثكأو « " اًنالث اًضيأ هسأر حسم اًنالث اًنالث أضوت نم هنأ ىلإ يعفاشلا بهذف

 . ( هريركت يف ةليضف ال حسملا نأ نوري ءاهقفلا

 ثيدحلا يف ةدراولا ةدايزلا لوبق يف مهفالتخا كلذ يف مهفالتخا ببسو

 ثيداحألا رثكأ نأ كلذو ءرثكألا اهوري مو دحاو قيرط نم تتأ اذإ دحاولا

 الإ اهيف لقني مل « هريغو ناثع ثيدح نم اثالث اثالث اضوت هنأ اهيف يور يتلا

 2, 9 اثالث انالثو « نيترم نيترمو « ةرم ةرم اضوت مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ
 هلمح وه  يباحصلا ظفل نم ناك نإو  ظفللا اذه مومع نم موهفملا نأ كلذو

 نايف « نيحيحصلا يف تسيل ةدايزلا هذه نأ الإ « ءوضولا ءاضعأ رئاس ىلع

 نم ىلع ةجحب وه سيل ءيش نع تكس نم نآل « اهيلإ ريصملا بجي تحص
 رئاس ىلع اًسايق ىأرلا حسمل ءاملا © ديدجت بجوأ ءاماعلا رثكأو . هركذ
 للبب هسأر حسم « ءاملا دفن اذإ : لاق هنأ نوشجاملا نبا نع يورو . ءاضعألا

 . يمفاشلاو ٠ كلامو ٠ بيبح نبا رايتخا وهو « هتيحل
 مث « هافق ىلإ هيدي رهف « سأرلا مدقم أدبي نأ حسملا ةفص يف بحتسيو

 . © تباثلا ديز نب هللا دبع ثيدح يف ام ىلع أدب ثيح ىلإ امهدري

 . ( 195١/١ عومجملا ) رظنا ء دمحأ نع ةياورو « دواد بهذم وهو ( 5 / ١ مألا ) رظنا(١)

 ىلع حسم اذإ ةماعلا ىلع حسملا زوجي يعفاشلا دنعو ( ؟؟ ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا )١(

 ةفحت ) رظنا ةفينح يبأ بهذم وهو ( 8 / ١ رايخألا ةيافك ) رظنا « رثكأف « تارعش ثالث

 .( 1١9/١ ءاهقفلا

 دبع هدانسإ يفو « انالث هسأر حسف » ظفلب ينطقرادلاو رازبلاو « دواد وبأ هآور نامَع ثيدح (؟)

 يف نابح نبا هركذو « حلاص : نيعم نبا لاقو سأب هب ام : متاح وبأ لاق ٠ نادرو نب نمحرلا
 لاقم نيثيدحلا الك يفو « اًنالث حسم هنأ » : ىلع نع ىورو ( راطوألا لين رظنا ) تافثلا

 . (راطوألا لين رظنا )
 . هانتبثأ ام باوصلاو ( ديدحت دجوأ ) « ركفلا راد » ةخسن يف (4)

 ىلإ اهب بهذ مث . هسأر مدقم أدب ربدأو اهب لبقأف « هيديب هسأر حسم هئِلَط هللا لوسر نأ » هظفل (5)

 . ةعاجلا هاور « هنم أدب ىذلا ناكملا ىلإ امههدر مت , هافق



 نم يورم اضيأ كلذو « سأرلا رخؤم نم أدبي نأ راتخي ءاماعلا ضعبو

 مل هنأ الإ "0 ذّوعم تنب عّيَيّرلا ثيدح نم مالسلاو ةالصلا هيلع هئوضو ةفص

 ةماعلا ىلع حسلا يف ءاماعلا فلتخا : لاحملا نييعت نم ةنماشلا ةلأسملا

 نم عنمو " ةعامجو مألس نب مساقلاو روث وبأو لبنح نب دمحأ كلذ زاجأف
 ') ةفينح وبأو « يعفاشلاو « كلام مهنم ةعامج كلذ

 كلذ يف دراولا رثألاب لمعلا بوجو يف مهفالتخا كلذ يف مهفالتخا ببسو

 ىلعو « هتيصانب حسم مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » هريغو « ةريغملا ثيدح نم

 . ةراهط ىلع اهسبل مهرثكأ طرتشا كلذلو , فخلا ىلع ًاسايقو « (9 « ةماعلا

 رهاظ نأل امإو « هدنع حصي مل هنأل امإ هدر نم هدر امنإ ثيدحلا اذهو .

 لمعلا رهتشي مل هنأل امإو « سأرلا حسمب هيف رمألا ينعأ « هدنع هضراع باتكلا

 لك رعشلا قوف نم هلك سأرلا حسف « هسأرب حسمو « اهدنع أضوت هتيم هللا لوسر نأ » هظفلو )١(

 حسم » ظفل يفو « دواد وبأو « دمحأ هاور « هتئيه نع رعشلا كرحي ال ءرعشلا بصنمل ةيصان
 يذمرتلاو دوادوبأ هاور « امنوطبو امهروهظ « اهيتلك هينذأبو « همدقمب مث« هرخؤمب أدب نيترم هسأرب
 تعياب « ةيراصنألا ءارفع نب ْذّوعُم تنب عّيبٌرلا يه ةيوارلاو  دمحأو , نسح ثيدح : الاقو

 . اهتافو ترخأتو « ةرجشلا تحت

 )0( ينغملا ) رظنا ١/ ٠0 (

 ماكحألا نيناوق ) رظنا كلام بهذم وهو ( 8 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا « ةفينح يأ بهذم وهو (؟)
 « يعخنلاو . لاس هنباو « رمع نبا نع كلذ ىورو . دمحأ بهذم وهو ( ؟؟ ص ةيعرشلا

 نإ ثيح « اًباوص هارن ام وهو ( 177 / ١ ينغملا ) رظنا « حلاو « فرصم نب ةحلطو « دهاجمو
 ةفاظنلا ةدايزل راركت ىلإ جاتحت يتلا ىرخألا ءاضعألاك تسيل « ةيونعم سأرلا جسم نم ةكحلا

 لو ٠ ضرغلا اذهل ءوضولا ديدجت بحتساو « ىرخألا ءاضعألا لسغ راركت بحتسا كلذل
 . هديدجت الو « ميتلا يف ءاضعألا حسم راركت بحتسي

 يناكوشلا لاق ةيصانلا ركذي ملو « ةماعلاو « نيفخلا ىلع حسم » : دواد يبأ دنعو « سم ظفل اذه (؛)

 يزوجلا نباو يرذنملا مهنمو « مهو دقف هيلع قفتملا ىلإ هازع نم نإ : رجح نبا ظفاحلا نع ًالقن
 . (راطوألا لين رظنا )



 ء.ءك

 يف ةصاخبو « داحألا قيرط نم لقن ايف لمعلا راهتشا طرتشي نم دنع هب

 ثيدح وهو « لمعلا راهتشا ىري هنأ كلام بهذم نم مولعملا ىلع ةنيدملا

 ضعب يفو « لولعم ثيدح هنإ ربلا دبع نبرمع وبأ هيف لاقو مسم هنجّرخ

 ضعب طرتشي مل كلذلو « ةيصانلا ركذي مو « ةماعلا ىلع حسم هنأ هقرط

 يف لدبلاو لصألا عتجي ال ذإ « ةيصانلا ىلع حسملا ةماعلا ىلع حسملا يف ءاماعلا

 . دحأو لعف

 وأ ةنس وه له نينذألا حسم يف اوفلتخا : ناكرألا نم ةعساتلا ةلأسملا

 هنأو ٠ ةضيرف هنأ ىلإ سانلا ضعب بهذف ؟ ال مأ ءاملا امل ددجي لهو « ةضيرف
 عم نولوأتيو «٠ كلام باحصأ نم ةعامج لوقلا اذهب لاق نممو « ءاملا امل ددجي

 هباحصأو « ةفينح وبأ لاقو . سأرلا نم امنإ اهيف هلوقل كلام بهذم هنأ اذه

 لاقو . "دحاو ءامب سأرلا عم ناحسه امنأ الإ « كلذك ضرف اهحسم
 نم اًضيأ ةعامج لوقلا اذهب لاقو « ءاملا امل ددجيو © ةنس اهحسم : يمعفاشلا ١

 امهحسم كح لاق هنأ هنع يور امل هلوق هنأ اًضيأ نولوأتيو ٠ كلام باحصأ

 ١ . ةضضللا كح

 راثآلا يف مهفالتخا ء اًضرف وأ « ةنس اهحسم نوك يف مهفالتخا لصأو

 ىلع ةدايز يه له هينذأ مالسلاو ةالصلا هيلع هحسم ينعأ كلذب ةدراولا

 ناكمل بدنلا ىلع لمحي نأ اهكح نوكيف « سأرلا حسم نم باتكلا يف ام

 يه مأ « بوجولا ىلع تلمح نإ « ةيآلا نيبو اهنيب ليختي يذلا ضراعتلا

 اههبجوأ نف ؟ بوجولا يف سأرلا كح امههكح نوكيف باتكلا يف يذلا لمجملل ةنيبم

 .راثآلاو . ةضملاك ةدئاز اهلعج . اهبجوي م نمو « باتكلا لمجم ةئّيبم اهلعج

 )١( راتخلا ردلا ) رظنا . سأرلا ءامب ناحسميو « ننسلا نم نينذألا حسم ةيفنحلا دنع ١ / 17١ ( .

 )١( رايخألا ةيافك ) رظنا ١ / : ) 5سأرلل ناعبات اهنأل ء ضرف نينذألا حسم نإف « دمحأ دنع امأ «

 ليبسلا رانم ) رظنا . ةدحاو ةرم سأرلا ءاب ناحسميو ١ / ؟4 (.



 في

 رهتشا دق وهف « نيحيحصلا يف تبثت مل تناك نإو « ةريثك كلذب ةدراولا
 نأ نيب نينذألا ددرت هببسف « امل ءاملا ديدجت يف مهفالتخا امأو . اهب لمعلا
 « سأرلا نم اًءزج انوكي وأ « ءوضولا ءاضعأ نم هتاذب اًدرفم اًوضع انوكي

 حسمي نأ ىلإ نورخآ بهذو « هجولا عم نالسغي اهينأ ىلإ اوبهذف موق ذش دقو

 نيب وضعلا اذه ددرتل كلذو « هجولا عم امههرهاظ لسغيو « سأرلا عم امهنطاب
 راهتشا عم هل ىنعم ال اذهو « سأرلا نم اًءزج وأ هجولا نم اًءْزج نوكي نأ

 ا راركتلا اهيف بحتسي يعفاشلاو . هب لمعلا راهتشاو « حسملاب كلذ يف راثآلا

 00 سأرلا حسم يف هبحتسي

 ءاضعأ نم نيلجرلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا : تافصلا نم ةرشاعلا ةلأسملا

 مهو لسغلا اهتراهط : موق لاقف « امهتراهط عون يف اوفلتخاو « ءوضولا
 زوجت (هتراهط لب : موق لاقو () حسملا اهضرف : موق لاقو "”روهجا

 ببسو .٠ فلكملا رايتخا ىلإ عجار كلذ نأو « حسملاو لسغلا : نيعونلاب
 « كلجرأو ٠» أرق نم ةءارق ينعأ : ءوضولا ةيآ يف ناتروهشملا ناتءارقلا مهفالتخا

 ىلع اقطع ضفخلاب « مكلجرأو » أرق نم ةءارقو لوسغملا ىلع افطع بصنلاب
 ةرهاظ ضفخلا ةءارقو « لسغلا يف ةرهاظ بصنلا ةءارق نأ كلذو « حوسملا

 نيتاه نم دحاو اههضرف نأ ىلإ بهذ نف « لسغلا يف كلت روهظك حسلا يف
 رهاظ حيجرت ىلإ بهذ : حسملا اّمِإو ٠ لسغلا اّمِإ « نييعتلا ىلع نيتراهطلا
 ىلإ ةيناثلا ةءارقلا رهاظ ليوأتلاب فرصو « ةيناثلا ةءارقلا ىلع نيتءارقلا ىدحإ

 . هدنع تحجرت يتلا ةءارقلا رهاظ ىنعم

 . ( 50 / ١رايخألا ةيافك) رظنا )١(
 . ةعبرألا ةّنألا مهنمو (؟)

 1 . اهحسم بجاولا : ةعيشلا تلاق (5)

 رظنا . يئابجلا نع يباطخلا هاكحو . حسملاو « لسغلا نيب ريخم هنأ ريرج نبا نع ىكحو
 .(١؟١/62 عومجملا )



 قو

 « ءاوسلا ىلع اهرهاظ ىلع نيتءارقلا نم ةدحاو لك ةلالد نأ دقتعا نمو

 لعج « اًضيأ اهرهاظ ىلع ةيناثلا نم لدأ اهرهاظ ىلع امههادحإ تسيل هنأو

 . دوادو يربطلا لاق هبو . كلذ ريغو نيملا ةرافكك ريخلا بجاولا نم كلذ

 ظفللا ىلع فطع كلذ نأ اهدوجأ . ضفخلا ةءارق يف تاليوأت روهمجللو

 : رعاشلا لوق لثم برعلا مالك يف اًدوجوم كلذ ناك ذإ ٠ ىنعملا ىلع ال

 "" ٍرْطَقلاو روملا يفاوس يدعب 2اهّريغو اه نامزلا بعَل
 . /رطقلا عفرل ىنعملا ىلع فطع ولو « ضفخلاب

 بصنلا ةءارق اولوأت مهإف « حسملا اوبجوأ نيذلا مهو : يناثلا قيرفلا امأو
 . © «اديدحلا الو لابجلاب انسلف » : رعاشلا لاق ؟ عضوملا ىلع فطع اهنأ ىلع

 )١( بارتلا روملاو « هريطت وأ بارتلا يفست يتلا ةديدشلا حيرلا يهو « ةيفاس عمج : يفاوسلا .
 ريهزل تيبلاو .

 سيقلا ءىرما لاقو :

 لّمَرُم اجب يف سانأ ريبك هقد نينافأ يفانابأ نأك

 لجرلا : لمزملا نإو راوجلاب لمزم ضفخف ٠ يبطرقلا ريسفت رظنأ . عفرلا هبارعإو ) 55/6 ( .
 قدزرفلا لاقو (؟) :

 بطاغفق سيق نب ماطسب لآ ىلإ بكار كناتأ تتام نإ تنأ لهف

  6اديدحملا الو لابجلاب اسسلف مجسأف ّرشب اننإ يواعم

 نأ دهاشلاف « ديدحلا الو لابجلا انسلف هانعم , ظفللاب ال ىنعملاب لابجلا ىلع اًفطع ديدحلا بصنف

 ىلاعت هلوقكو رعشلا يف مدقت اك لئاحب نوكت نأ امإف ةيبرعلا ةغللا يف ةعئاش ةقيرط ةرواجلا :
 ) نوُِرَتُي الو اهنع َنوعّدَصُي ال نيعم نم سأكو قيرابأو باوكأب نوُدَلَخُم نادلو مهيلع ُفوُطَي

 نم ةمقاولا 4 نيع روحو نوهتشي ام ريط محلو نوريختي ام ةهكافو )١١ ىلإ  ) 7١روح »رجب «

 ءارفلا لاق . باوكأ ىلع اقطع يئاسكلاو ةزمح ةءارق يهو :
 نأل « ىنعملا يف افلتخا نإو « ظفللا يف عابتإلا ىلع فطعلا زوجي باوكأ ىلع فطعلا هيجوت يف

 نادلو ىلع اًفطع عفرلاب روحف روهمملا ةءارق ىلع امأ . نه فاطي ال روحلا .

 برخف . برخ رجب « برخ بض ٌرْحُج اذه » : مهوقك لئاح نودب ةرواجملا نوكت نأ امإو
 نشلل سيلو ءامأل ةفص وهو دراب رجب « دراب نش ءامو » مهوقكو . بضلل سيلو رحجلل ةفص .

 ةيبرعلا ةغللا يف دوجوم كلذ لثم نأ دهاشلاو .
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 يف لاق ذإ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تباثلاب هذه مهتءارق روهملا حجر دقو

 اولاق ( «راّنلا ّنِم باقُألل َلْيَو » : ءوضولا يف مهمادقأ لسغ اوفوتسي مل موق

 هكرتب قلعتي يذلا وه بجاولا نأل ضرفلا وه لْسَعلا نأ ىلع لدي اذهف
 . باقعلا

 نود مهاقعأ اوكرت مهنأ ىلع ديعولا عقو امنإ هنأل ء ةجح هيف سيل اذهو

 نم نأ ؟ ٠ مدقلا عيمج يف لسغلا هضرفف لسغلا يف عرش نم نأ كشالو لسغ
 ىلع اذه لدي دقو « نيرمألا نيب ريخي نم دنع حسملا هضرفف حسملا يف عرش

 انلجرأ ىلع حسن انلعجف : لاق هنأ سم اًضيأ هجّرخ رخآ رثأ يف ءاجام
 ترج دق ةداعلا تناك نإو رثألا اذهو . «رانلا نم باقعألل ليو » : ىدانف

 ذيعولا نأل « هعنم ىلع هنم هزاوج ىلع لدأ وهف ٠ حسملا عنم يف هب جاجتحالاب
 كلذو « اهعون نع تكس لب « ةراهطلا عونب ال ممعتلا كرتب هيف قلعت افإ
 ةباحصلا ضعب نع يورم اًضيأ حسملا زاوجو .. اهزاوج ىلع ليلد
 نم نيمدقلل ةبسانم دشأ لسغلاو « ىنعملا قيرط نم نكلو « !' نيعباتلاو

 دقو « انكردأف « ِةَرْفَس يف هِي هللا لوسر انع فلخت » : لاق رمع نب هللا دبع نع ثيدحلا صن )١(

 باقعألل ليو : هتوص ىلعأب ىدانف لاق « انلجرأ ىلع حسفو « أضوتن انلعجف ء رصعلا انقهرأ

 بابلا يفو . اهانرخأ يأ ءرصعلا انقهرأ ىنعمو « هيلع قفتم « اًنالث وأ « نيترم رانلا نم

 ديزيو « ديلولا نب دلاخ نعو « دمحأ دنع بيقيعم نعو مسم دنع ةشئاع نع ةيورم ثيداحأ
 ليو ءوضولا اوقأ » ظفلب ةجام نبا دنع صاعلا نب ورمعو « ةنسح نب ليبْحّرُسو نايفس يبأ نبا

 . ( راطوألا لين رظنا ) «رانلا نم باقعألل

 ليو :لاقف ءهبقع لسفي م الجر ىأر لَ ينلا نأ » : ةريره يبأ نع سم ىور دقو
 اًموق هِي هللا لوسر ىأر » : لاق هللا دبع نب رباج نع دمحأ مامإلا ىورو «رانلا نم باقعألل

 . «رانلا نم باقعألل ليو : لاقف « ءاملا مهاقعأ سمي ملو « اوأضوت

 ريغ كلذف .. ةراهطلا عونب ال « معتلا كرتب هيف قلعت افإ ديعولا نأل : فلؤملا لوق امأ

 . ةيونعم ةراهط هنأل . يمعت هيف سيل مهتلا نأل « حيحص

 . يرصبلا نسحلاو ٠ يئابجلاو « يربطلا هلاقو ٠ سنأو « سابع نباو يلع كلذب لاق (7) |



 قل

 ىفني ال نامدقلا تناك ذإ « لسغلا نم سأرلل ةبسانم دشأ حسملا نأ اك حسم

 « بلاغ اضيا كلذو « حسم لاب سارلا سند ىفنيو « لسغلاب الإ اًبلاغ |هسند

 نوكي ىتح ةضورفملا تادابعلل اًبابسأ نوكت نأ عنتمي ال ةلوقعملا حلاصملاو

 يحلصملاب ينعأو « اًيدابع ىنعمو « اًيحلصم ىنعم : نيينعم اهيف ظحال عرشلا
 كلذكو . سفنلا ةاكز ىلإ عجر ام يدابعلابو « ةسوسحملا رومألا ىلإ عجر ام

 ؟ حسملازاجأ نم دنع لسغلا يفوأ « حسملا يف نالخدي له نيبعكلا يف اوفلتخا

 : ىلاعت هلوق يف ينعأ « ىلإ » فرح يف يذلا كارتشالا مهفالتخا لصأو

 هلوق يف فرحلا اذه كارتشا يف لوقلا مدقت دقو «ِنْيَبْعكلا ىلإ ْمُكَلْجْرَأَو >
 كارتشا نم نيتهج نم كلانه عقو كارتشالا نكلو ١ 4 قفارملا ىلإ >: ىلاعت

 « ىلإ » فرح كارتشا لبق نم انهو « ىلإ » فرح كارتشا نمو ء ديلا مسأ

 . طقف

 فالتخاو « بعكلا مسا كارتشال كلذو ءوه ام بعكلا يف اوفلتخا دقو |
 ليقو « كارشلا َدَقْعَم دنع ناذللا نامظعلا امه ليقف « هتلالد يف ةغللا لهأ

 يف املوخد يف بسحأ ايف فالخ الو « قاسلا فرط يف نافتانلا ناظعلا امه

 كلذل . مدقلا نم اءزج اناك ذإ كارشلا دقعم دنع امنأ ىري نم دنع لسغلا

 ءيشلا ينعأ : هيف ةياغلا تلخد دودحملا سنج نم دحلا ناك اذإ هنإ : موق لاق

 « سابع نباو يلع نع الإ كلذ فالخ ةباحصلا نم دحأ نع تبثي ملو : حتفلا يف ظفاحلا لاق -

 . كلذ نع عوجرلا مهنع تبث دقو « سنأو

 : هوجو نم لسغلا بوجو حيجرت : يناساكلا لاق

 . اهيلإ دتي ال حسملا بوجوو « نيبعكلا ىلإ لجرألا يف محلا ّدم ىلاعت هللا نأ : اهدحأ

 ؛ ةدايزو ةباصإ ةلاسإلا يفو « ةباصإ حسملاو « ةلاسإ لسغلا ذإ حسملا نضتي لسغلا نأ : يناثلا
 . ىلوأ ناكف اًعم نيتءارقلاب ًالمع هانلق ام ناكف

 ىأر ٍمَّتَِي هللا لوسر نأ مهريغو رمح نب هللا دبعو ةشئاعو ةريره وبأو رباج ىور دق هنأ : ثلاثلا

 ٠ عئادب ) « ءوضولا اوغبسأ رانلا نم باقعألل ليو » : لاقف « ءاملا اهبصي مل مهاقعأ حولت اًموق

 . ( عئانصلا

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( نيقفرملا ىلإ ) « ركفلا راد » ةخسن يف .
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 هيف لخدي ال دودحملا سنج نم نكي مل اذإو « ىلإ ١ فرح هيلع لدي يذلا

 . 2 4 لْيَنْلا ىلإ ماَيّصلا أوُمتأ ْمُك »> : ىلاعت هلوق لثم

 لاعفأ بيترت بوجو يف اوفلتخا : طورشلا نم ةرشع ةيداحلا ةلأسملا
 نم نورخأتملا هاكح يذلا وهو . ةنس وه : موق لاقف . ةيآلا قسن ىلع ءوضولا

 لاقو (9 دوادو . يروثلاو ةفينخ وبأ لاق هبو بهذملا نع كلام باحصأ

 يف هلك اذهو . ديبع وبأو ٠ " دمحأو « يعفاشلا لاق هبو « ةضيرف وه : موق
 . ضورفملا عم ضورفملا بيترت

 كلام دنع وهف « ةنونسملا لاعفألا عم ةضورفملا لاعفألا بيترت امأو

 . ةنس وه : ةفينح وبأ لاقو بحتسم

 كلذو «٠ فطعلا واو يف يذلا كارتشالا : امههدحأ : نائيش مهفالتخا ببسو

 ريغ اه فطعي دقو « ضعب ىلع اهضعب ةبترملا ءايشألا اه فطعي دق هنأ

 اهيف نويوحنلا مسقتا كلذلو « برعلا مالك ءارقتسا نم رهاظ كلذو ةبترملا

 جلا يضتقت افإو « اًبيترت الو« اًقسن يضتقت سيل : ةرصبلا ةاحن لاقف « نيمسق

 . بيترتلاو «٠ قسنلا يضتقت لب : نويفوكلا لاقو . طقف

 بيترتلا باجيإب لاق « بيترتلا يضتقت ءوضولا ةيآ يف واولا نأ ىأر نف
 . هباجيإي لقي مل بيترتلا يضتقت ال اهنأ ىأر نمو

 يه له . مالسلاو ةالصلا هيلع هلامفأ يف مهفالتخا : يناثلا ببسلاو

 )١( ةيآ ةرقبلا ةروس ١41 .

 )0( ءاهقفلا ةفحت ) و ( ١؟ ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) ) رظنا 1/ ) 1١بيترتلا : ةيرهاظلا دنعو

 بجاو ءوضولا يف «٠ ىلحلا ) رظنا . لامثلا ىلع نيملا ميدقت كلذكو ١١/١ ( .

 )( رايخألا ةيافك ) رظنا ١ / 40 ( ليبسلا رانم )و ١ / ىرخأ ةياور  باطخلا وبأ ىكحو ( ؟5

 ينغملا ) رظنا . يروثلاو « كلام بهذم اذهو « ةبجاو تسيل اهنأ ١ / 6/١ ( نع اًضيأ ىورو
 قباسلا ردصملا ) نسحلاو  ءاطعو « بيسملا نم ”تيعس ( .



 في

 بوجوب لاق بوجولا ىلع اهلمح نف « بدنلا ىلع وأ بوجولا ىلع ةلومح
 . اًبترم الإ طق أضوت هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع وري مل هنأل « بيترتلا

 « نوئسملا نيب قرف نمو « ةنس بيترتلا نإ : لاق « بدنلا ىلع اهلمح نمو

 يف نوكي نأ يغبني امنإ بجاولا بيترتلا نإ : لاق لاعفألا نم ضورفملاو

 يف نوكت دق ةبجاولا طورشلا نإ : لاق قرفي مل نمو « ةبجاولا لاعفألا
 . ةبجاو تسيل يتلا لاعفألا

 « ءوضولا لاعفأ يف ةالاوملا يف اوفلتخا : طورشلا نم ةريشع ةيناثلا ةلأسملا

 عم ةطقاس « ةردقلا عمو ء ركذلا عم 27 ضرف ةالاوملا نأ ىلإ كلام بهذف

 « يعفاشلا بهذو « توافتلا شحافتي ملام رذعلا دنع ركذلا عمو « نايسنلا

 . © ءوضولا تابجاو نم تسيل ةالاوملا نأ ىلإ ةفينح وبأو

 اهب فطعي دق هنأ كلذو « اًضيأ واولا يف يذلا كارتشالا كلذ يف ببسلاو

 تبث امب ةالاوملا طوقسل موق جتحا دقو « ضعب نع اهضعب ةيخارتملا ءايشألا
 هيلجر لسغ رخؤيو « هروهط لوأ يف ًاضوتي ناك هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع
 يف فالتخالا يف اًضيأ ةلأسملا هذه يف فالخلا لخدي دقو ,  رهطلا رخآ ىلإ

 ءدمعلا نيب كلام قرف انإو « بدنلا ىلع وأ ؛٠ بوجولا ىلع لاعفآألا لمح

 موقي نأ ىلإ هنع وفعم هنأ عرشلا يف هيف لصألا يسانلا نأل « نايسنلاو .

 هب رومأملا نألو . ةيآلا رهاظل ةبجاو تسيل اهنأ هنع لبنح لقتو . دمحأ مامإلا بهذم وهو )١(

 ىنغملا رظنا ) ةالاوملا هيف بجي ال لسفلاو « لسغلاك اهنألو ءزاج لسغ امفيكف « ءاضعألا لسغ
 .( ؟ذ١/١

 )١( رايخألا ةيافك ) رظنا ١ / ءاهقفلا ةفحت )و ( ؛5 ١/١5(.

 دلاخ.نع يورملا ثيدحلاب ةالاوملا بوجوب لاق نم لدتسا دقو . ةجح هيف سيل فلؤملا هركذ ام (5)

 رهظ يف يلصي ًالجر ىأر هني هللا لوسر نأ » : ِمَتِيي هللا لوسر جاوزأ ضعب نع نادْعَم نبا

 وبأو دمحأ هاور « ءوضولا ديعي نأ هَ هللا لوسر هرمأف « ءاملا اهبصي مل مهردلا ردق ةعمل همدق

 ملول :اولاقف . باطخلا نب رمع نع مسمو دمحأ ىور هلثمو « ةالصلاو » هيف دازو : دواد

 20 .٠ ( ينغلا رظنا ) . طقف همدق لسغب هرمألو ءوضولا ةداعإب هرمأ امل « ةبجاو ةالاوملا نكت
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 يتمأ نع عفر » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « كلذ ريغ ىلع ليلدلا

 يف اًريثأت هل نأ عرشلا رمأ نم رهظي رذعلا كلذكو . 27« نايسنلاوأطخلا

 كلذل اوجتحاو ") ءوضولا ضورف نم ةيمستلا نأ ىلإ موق بهذ دقو
 مسي مل نمل ءوضو ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « عوفرملا ثيدحلاب

 .نأ ىلع مهضعب هلمح دقو « لقنلا لهأ دنع حصي ل ثيدحلا اذهو "7 « هللا

 . © بسحأ ايف  بدنلا ىلع هلمح مهضعبو « ةينلا هب دارملا

 ا يهو « لوصألا ىرجم بابلا اذه نم يرجت يتلا لئاسملا تاروهشم هذهف
 امإو ء اهعضاوم ديدحتب امإو « ةراهطلا هذه لاعفأ تافصب امإ ةقلعتم انلق

 . ركذ ام رئاسو اهناكرأو « اهطورش فيرعتب

 . ءوضولا لاعفأ نم ناك ذإ نيفخلا حسم بابلا اذه قلعتي امو

 يف رظنلاب ( لئاسم عبس يف رظنلاب قلعتي هلوصأب طيحلا مالكلاو )
 يفو « لحما ةفص ينعأ : هتفص يفو « هلحم نييعت يفو « هلحم ديدحت يفو « هزاوج

 : هضقاون يفو هطورش يفو « هتيقوت

 ىلع زئاج هنأ روهشملا لوقلا : لاوقأ ةثالث هيفف زاوجلا امأف : ىلوألا ةلأسملا

 عماجلا رظنا ) حيحص ثيدحلاو . ريبكلا يف يناربطلا هاور « هيلع اوهركتسا امو » همامتو )١(
 . (ريغصلا

 )١( ينغلا ) دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو قحسإو « ةيرهاظلاو ةرتعلا بوجولا ىلإ بهذ ٠١١/١ (
 راطوألا لين ) رظناو ١ / 15١ ( .

 . اًثيدح هيف ملعأ الو « ثيدح اذه يف تبثي سيل دمحأ لاق « ةجام نباو « دواد وبأو « دمحأ هاور (؟)

 | . ( ١ / ٠66 راطوألا لين )و ( ١ / ٠١7 ينغملا ) رظنا ديج هدانسإ هل

 لين رظنا ) نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو ةفينح يبأو يعفاشلاو كلام : ةعبرألا ةممألا بهذم وهو (؛)
 .(١1؟/١ ينغملا )و ( 170 / ١ راطوألا



 ف

 رفسلا يف هزاوج : يناثلا لوقلاو ")راصمألا ءاهقف روهمج لاق هبو « قالطإلا
 ءاهدشأ وهو . "قالطإب هزاوج عنم : ثلاثلا لوقلاو . ()رَضَحْلا نود

 كلام نعو « لوألا ردصلا نع ةيورم ةثالثلا ليواقألاو

 رمألا اهيف دراولا ءوضولا ةيآ ةضراعم نم نظي ام مهفالتخا يف ببسلاو

 . ءوضولا ةيآ رخأت عم حسملا يف تدرو يتلا راثالل لجرألا لسغب

 نأ ىري نم مهنم ناكف « لوألا ردصلا يف ةباحصلا نيب ناك فالخلا اذهو

 نولئاقلا جتحاو . ( سابع نبا بهذم وهو ء راثآلا كلتل ةخسان ءوضولا ةيأ

 هنأ » ىور هنأ كلذو « ريرج ثيدح مهبجعي ناك هنأ ملسم هاور امب هزاوجي

 لبق كلذ ناك افإ : هل ليقف « نيفخلا ىلع حسمي مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا ىأر

 نورخأتملا لاقو . © ةدئاملا لوزن دعبالإ تماسأ ام : لاقف « ةدئاملا لوزن

 / ١ مألا ) رظنا . يعفاشلا لوق وهو ( ١ / ٠١4 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا : ةفينح يأ لوق وهو ()
 : نآلا مدنع رقتسملا ةيكلاملا دنع فورعملاو ( ١ 7 18١ ينغملا ) رظنأ . دمحأ بهذم وهو ( 8

 يف ( يفاكلا )و ( ١ / 5٠١ راطوألا لين ) رظنا . مقملا نود رفاسملل يناثلاو . اًملطم زاوجلا

 .( ١277/١ كلام بهذم

 . ( ١157/١ عومجملا ) رظنا . كلام نع يورم وهو (؟)

 لين )و ( ١ / ١5١ عومجملا ) رظنا . يرهاظلا دوادو ٠ جراوخلاو « ةيمامإلا ةعيشلا بهذم وهو (؟)

 .( 5١٠١7١ راطوالا

 لك نأل « فالتخا ةباحصلا نع نيفخلا ىلع حسملا يف سيل : لاق كرابملا نبا نع رذنملا نبا لقت (4)

 يبأو ٠ سابع نباو « ةشئاع نع يور ام : لاقو « هتابثإ هنع يور « هراكنإ هنع يور نم

 .. ( 736١/١ راطوألا لين ) رظنا . تبثي.ال هراكنإ نم ةريره

 ًاضوت مث لاب ِهَيَي هللا لوسر تيأر يفإ » هللا دبع نب ريرج نع هظفلو هيلع قفتم ثيدحلا (5)
 . ةدئاملا لوزن دعب ناك ريرج مالسإ نأل اذه مهبجعي ناكف : ميهاربإ لاق - « هيفخ ىلع حسمو

 نأ ينعني ام لاق ؟ اذه لعفتأ : هل ليقف نيفخلا ىلع حسمو « أضوت هنأ » هنع دواد وبأ ىورو

 لاقف ؟ هدعب وأ ةدئاملا لوزن لبق : هل ليقف ؟ حسم ِهَتِئَي هللا لوسر تيأر دقو حسمأ

 .( ١ / 5١9 راطوالا لين ) رظنا « ةدئاملا لوزن دعب الإ تماسأ ام
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 وه امنإ لسغلاب رمألا نأل « ضراعت راثآلاو ةيآلا نيب سيل : هزاوجب نولئاقلا

 نإ : ليقو . فخلا سبالل يه افإ ةصخرلاو ء هل فخ ال نم ىلإ هجوتم

 رفسلا نيب َقّرَف نم امأو . نيفخلا ىلع حسملا وه ضفخلاب لجرألا ةءارق ليوأت
 افنإ مالسلاو ةالصلا هيلع هحسم يف ةدراولا حاحصلا راثآلا رثكأ نلف ء رضحلاو

 نيفخلا ىلع حسملاو , فيفختلاو ةصخرلاب رعشم رفسلا نأ عم ء رفسلا يف تناك
 . رفاسملا ىلع قشي امم هعزن نإف « فيفختلا باب نم وه

 لاقف . راصمألا ءاهقف اًضيأ هيف فلتخاف لحلا ديدحت امأو : ةيناثلا ةلأسملا
 لفسأ ينعأ  نطابلا حسم نأو « فخلا ىلعأ حسم كلذ نم بجاولا نإ : موق

 . © يعفاشلاو « اذه ىأر نم دحأ كلامو « بحتسم  فخلا

 نم عفان نبا بهذم وهو اهنوطبو . امهروهظ حسم بجوأ نم مهنمو

 حسم بحتسي مو « طقف روهظلا حسم بجوأ نم مهنمو « كلام باحصأ

 بهشأ ذشو ()0ةعامجو « نايفسو دوادو ةفينح يبأ بهذم وهو « نوطبلا

 . حسم امهيأ ىلعألا وأ « نطابلا حسم بجاولا نإ : لاقف

 « لسغلاب حسملا هيبشتو « كلذ يف ةدراولا راثآلا ضراعت مهفالتخا ببسو

 : هيفو « ةبعش نب ةريغملا ثيدح اهدحأ : نيضراعتم نيرثأ كلذ يف نأ كلذو

 ناك ول » : يلع ثيدح رخآلاو 00« هنطابو « فخلا ىلعأ حسم ِةَنِيَم هنأ »

 هللا لوسر تيأر دقو هالعأ نم حسملاب ىلوأ فخلا لفسأ ناكل يأرلاب نيدلا

 )١( يفاكلا ) رظنا ١ / ١85 ( عومجملا)و 1١/50١ (.

 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنأ . ةفينح يأ بهذم وهو ( 197 / ١ ينغملا ) رظنأ . دمحأ بهذم وهو (؟)

]35 ). 

 ريغ روث نع هدنسي مل « لولعم ثيدح اذه : يذمرتلا لاق . يئاسنلا الإ ةسفخلا هاور ثيدحلا (؟)

 . ( ١ / 5١5 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا سم نب ديلولا
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 . () , هّيفخ رهاظ ىلع حسي ِهَلَع

 ىلع ةريغملا ثيدح لم « نيثيدحلا نيب عملا بهذم بهذ نف

 بهذ نمو . ةنسح ةقيرط يهو « بوجولا ىلع يلع ثيدحو « بابحتسالا

 حجر نف « ةريغملا ثيدحب امإو « يلع ثيدحب اّمإ ذخأ, حيجرتلا بهذم

 ىلع حسملا سايق ينعأ « سايقلا لّبق نم هحجر يلع ثيدح ىلع ةريغملا ثيدح

 نم وأ « سايقلل هتفلاخم لبق نم هحجر يلع ثيدح حجر نمو « لسغلا

 ىلع راصتقالا زاجأ نم امأو . كلام وه ةلأسملا هذه يف دعسألاو . دنسلا ةهج

 . سايقلا اذه الو « عبتا رثآلا اذه ال هنأل ء ةجح هل معأ الف طقف نطابلا حسم

 . لسغلا ىلع حسملا سايق ينعأ  لمعتسا

 ىلع اوقفتا حسملاب نيلئاقلا ءاهقفلا نإف حسملا لحم عون امأو : ةغلاغلا ةلأسملا

 7 موق كلذزاجأف « نيبروجلا ىلع حسملا يف اوفلتخاو ؛ نيفخلا ىلع حسملا زاوج

 . موق هعنمو

 وبأ كلذ زاجأ نممو , 9 ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام كلذ عنم نممو

 ةحص يف مهفالتخا ببسو . يروثلا نايفسو ةفينح يأ بحاص دمعو فسوي

 حيحص هدانسإ : صيخلتلا يف ظفاحلا لاق « .. تيأر دقل » ظفلب ينطقرادلاو « دواد وبأ هاور (1)

 (ا5

 نم ءيش هنم ودبي ال اًقيفص نوكي نأ اهدحأ : نيطرش كلذل اوطرتشاو . دمحأ مامإلا لوق وهو (؟)

 . ( ينغملا رظنا ) يقرخلا مالك رهاظ اذه . هيف يشملا ةعباتم نكمي نأ يناثلا . مدقلا

 ةفحت ) . ةفينح يِبأ باحصأ دنع فالخ الب اهيلع حسملا زاج َنْيَلَْنُم وأ ءنْيَدَّلَجُم انك نإ (0)
 : نيطرشب نيبروجلا ىلع حسمللا زوجي يعفاشلا دنعو ( 165 / ١ ءاهقفلا

 ١ فشي ال اقيفص نوكي نأ .

 زاوجبو ( ؛86 / ١ عومجملا ) رظنا . زجي م . نيطرشلا دحأ لتخا نإف . ًالَعَتُم نوكي نأو - ؟

 « شمحألاو « ريبج نب ديعسو « يعخنلاو « بيسملا نب ديعسو « نسحلاو ءاطع لاق اهيلع حسملا

 / ١ يتغملا ) . دمو « بوقعيو « قحسإو « كرابملا نباو ٠ حلاص نب نسحلاو « يرونلاو

556 ). 



 ني

 () نيلعنلاو ٠ نيبروجلا ىلع حسم هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ةدراولا راثآلا

 ساقي ال ةدابع يه مأ « هريغ فخلا ىلع ساقي له يف اًضيأ مهفالتخاو

 ٠ سايقلاري لو هغلبي ملوأ ١ ثيدحلا هدنع حصي /نف ؟ اهلحم اه ىدعتي الو« اهيلع
 ىلع سايقلا ٌرٌوَج وأ « رثألا هدنع حص نمو « هيلع حسملا رصقع فخلا ىلع

 يراخبلا ينعأ ناخيشلا هجرخي م رثألا اذهو « نيبروجلا ىلع حسملا زاجأ فخلا
 ريغ بروجلاو فخلا نيب نْيَدّلَجْلا نييروجلا ددرتلو . يذمرتلا هححصو « سمو
 ىرخألاو عنملاب امهادحإ : ناتياور اهيلع حسملا يف كلام نع . دلجملا

 . (9نزاوجلاب

 فخلا ىلع حسملا زاوج ىلع اوقفتا مهنإف . فخلا ةفص امأو : ةعبارلا ةلأسملا
 قرخلا ناك اذإ هيلع حسمي : هباحصأو كلام لاقف « قرخما يف اوفلتخاو حيحصلا
 لاقو (9 عباصأ ةثالث نم لقأ هنم رهاظلا نوكي امب ةفينح وبأ ددحو (9 اًريسي
 شحافت نإو ءاًفخ ىمسي مادام قرخنملا فخلا ىلع حسملا زاوجب : موق
 مدقم يف نوكي نأ يعفاشلا عنمو © يروثلا كلذ هنع يور نميو , هقرخ
 . © هنع نيلوقلا دحأ يف اًريسي ناك ولو « مدقلا هنم رهظي قرخ فخلا

 ىلع حسم هم ينلا نأ » ةبعش نب ةريغما نع يذمرتلا هححصو « يئاسنلا الإ ةسخلا ىور )١(
 باحصأ نم ةينامث وأ « ةعبس نع نيبروجلا ىلع حسملا ركذي : دمحأ لاق . « نيلعنلاو نيبروجلا
 . ةباحصلا نم ةعست نع نيبروجلا ىلع حسملا ةحابإ ىوريو : رذنملا نبا لاقو « عتبي هللا لوسر

 . ( "560 / ١ ينغملا )و ( ١ / 5٠5 راطوألا لين ) رظنا

 . ( ١١5/١ يفاكلا ) رظنا (0

 . ( ١207/١ يفاكلا ) رظنا (0)

 . ( ١ / 58١ راصبألا ريونت حرش راتختا ردلا ) رظنا (؟)

 ' ينغملا )و ( ١ / 44١ عومجما رظنا ) روث يبأو ٠ نوراه نب ديزيو « قحسإو « يروثلا لوق وه ()
 ش .( ١/5

 رظنا . زاج هيلع يثملا ةعباتم عنمي ال ناك نإ : ميدقلا يف لاقو . ديدجلا هلوق يف اذه (3)

 . ( 5517/١ ينغملا ) رظنا . دمحأ لاق لوألابو. ( 460 / ١ عومجملاو « بذهملا )



 كو

 حسملا ىلإ لسغلا نم ضرفلا لاقتتا يف مهفالتخا كلذ يف مهفالتخا ببسو

 عون يف ةقشملا عضومل وه مأ  نيمدقلا فخ رتس ينعأ  رتسلا عضومل وه له

 اذإ هنآل « قرخنملا فخلا ىلع حسملا زجي م رتسلا عضومل هآر نف ؟ نيفخلا

 نأ ىأر نمو « لسغلا ىلإ حسملا نم اهضرف لقتنا ءيش مدقلا نم 2١ فشكنا

 . افخ ىمسي مادام قرخلا ربتعي مل ةقشملا كلذ يف ةلعلا

 عفرو « ناسحتساف ءريسيلاو « ريثكلا ) قرخلا نيب قيرفتلا امأو
 . جرحلل

 قورخلا نم مست ال راصنألاو نيرجاهملا فافخ تناك : يروشلا لاقو

 ءالتبالا مومع عم كح اهيف ناك ولف « اهنع توكسم يه ةلأسملا هذه تلق

 . "4 ُمِهْيَلِإ لرُنام سائلل َنّيَبْتل » : ىلاعت لاق دقو ِهّتْيَي هنيبل «هب

 كلام ىأرف « هيف اوفلتخا اًضيأ ءاهقفلا نإف تيقوتلا امأو : ةسماخلا ةلأسملا

 هبصت وأ « اهعزني مل ام اهيلع حس نيفخلا سبال نأو «٠ تقؤم ريغ كلذ نأ
 يف ببسلاو « © تقؤم كلذ نأ ىلإ يعفاشلاو « ةفينح وبأ بهذو (9 ةبانج

 : ثيداحأ ةثالث كلذ يف درو هنأ كلذو « كلذ يف راثآلا فالتخا مهفالتخا

 . سم هجرخ « ميقُمْلل َهَلْيََو اًمَْيَو « رفاَسمْلل َنهِيلاَيَلَو « ماي

 . هانتبثأ ام باوصلاو « فشكلا اذإ » « ركفلا راد » ةخسن. يف (1)

 . هانتبثأ ام باوصلاو « قرخلا لدب ( فخلا ) «ركفلا راد » ةخسن يف (0)
 . ( ١28/١ ىفاكلا ) رظنا () . 66 ةيآ لحنلا (؟)

 حيحصلا بهذملا وهو ( 1767/١ عومجملا )و ( ١ / 737١ راصبألا ريونت حرش راتحتا ردلا ) رظنا (0)

 ةليلو مويو «رفاسملل مايأ ةثالث ءالؤه ددح دقو ( 4577 ١ ينغملا ) رظنا ء دمحأ بهذم وهو

 . مقلل
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 ؟ فخلا ىلع حسْمُأأ هللا لوسراي : لاق هنأ » ةرامع نب َّيَبَأ ثيدح : يناثلاو
 ؟ ةثالثو لاق . معن : لاق ؟ نيمويو . معن : لاق ؟ اًموي : لاق . معن لاق

 دواد وبأ هجرخ © « كل ادب ام حسما : لاق مث « اًعبس غلب ىتح « معن : لاق
 . يواحطلاو

 انفاقخ عزنن ال نأ انرمأف رفس يف انك لاق لاّسَع نب ناوفص ثيدح : ثلاثلا

 وأ« لوب وأ « مون نم نكلو « ةبانج نم الإ نهيلايلو «مايأ ةثالث

 . (9 « طئاغ

 , ةرامع نب يبأ ثيدح امأو . ملسم هجرخ حيحصف يلع ثيدح امأ : تلق

 , متاق دانسإ هل سيلو ٠ تبثي ال ثيدح هنإ :ربلا دبع نب رمع وبأ هيف لاقف
 نب ناوفص ثيدح امأو . يلع ثيدح هب ضراعي نأ يغبني سيل كلذلو

 نم موق هححص دق هنإف « سم الو « يراخبلا هجرخي مل ناك نإو وهف « لاّسَع

 ضراعم هرهاظب وهو « مزح نب دمح وبأو « يذمرتلا : ثيدحلاب ماعلا لهأ

 نأب اهنيب عمجي نأ لقحي دقو « يلع ثيدحك يبا ثيدحل باطخلا ليلدب

 « تيقوتلا نع لاؤسلا جرخم اجرخ يلع ثيدحو « ناوفص ثيدح نإ : لاقي

 . دعب تبثي م يأ ثيدح نكل « تيقوتلا كرت يف صن ةرامع نب نأ ثيدحو

 هنأ ىلع اوقفتاو : يوونلا لاق . ننسلا لهأ نم مهريغو يقهيبلاو . ينطقرادلاو « دواد وبأ هاور )١(
 . ( 280/١ عومجملا ) رظنا . هب جتحي ال ٠, برطضم فيعض

 يباحصلا رهشأ رسكلاو . اهيضب لاقيو ( نيعلا رسكب ) ةرامع نب يبأ وه ثيدحلا يوارو
 رظنا . اًيباحص هنوك ءاماعلا ضعب ركنأو , ثيدحلا اذه ىوس هل سيلو هنع هللا يضر يراصنألا
 1 . ( ١٠ه/١ تاغللاو ءامسألا بيذج )

 نم اههعلخن الو .... » دمحأ دنع هظفلو ةهزخ نباو يذمرتلاو يئاسنلاو « دمحأ هاور ثيدحلا (؟)
 نباو « ةجام نباو « يعفاشلا هاورو « ةبانج نم الإ اهعلخن الو « مون الو « لوب الو , طئاغ

 لين رظنا ) . نسح ثيدح هنأ يراخبلا نع يذمرتلا ىحو « يقهيبلاو « ينطقرادلاو « نابح
 راطوألا 1١ / 15325(.
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 ليلد نأ الإ ءرهظألا وهو ٠ ناوفصو « يلع يثيدحب لمعلا بجي اذه ىلعف

 ضقن يف رثؤم ريغ تيقوتلا نوك وهو « سايقلا هضراعي اهيف باطخلا

 . ثادحألا يه ضقاونلا نأل « ةراهطلا

 نالجرلا نوكت نأ وهف « نيفخلا ىلع حسملا طرش امأو : ةسداسلا ةلأسملا
 نع يور دقو . اًذاش اًفالخ الإ هيلع عمج ءيش كلذو « ءوضولا رهطب نيترهاط

 رثكألا هب لاق افإو « بختنلا يف ةبابل نبا هركذ ء كلام نع مئاقلا نبا
 هيلع لاقف ء« هنع فخلا عزني نأ دارأ 7 ذإ هريغو « ةريغملا ثيدح يف هتوبثل

 لمح فلاخملاو . «7٠ ناترهاط اَمُهَو اًهَتْلَخْدَأ ينإف اَمُهْعَد » : مالسلاو ةالصلا

 . ةيوغللا ةراهطلا ىلع ةراهطلا هذه

 متأ مث هيفخ سبلو« هيلجر لسغ نيف بابلا اذه نم ءاهقفلا فلتخاو

 ؟ اهيلع حسمي له هءوضو

 نأ لبق وضع لكل حصت ةراهطلا نأ ىأرو ٠ بجاو بيترتلا نأَري / نف

 « بجاو بيترتلا نأ ىأر نمو ٠ كلذ زاوجب لاق ءاضعألا عيمل ةراهطلا لكت
 « كلذ زجي مل ةراهطلا ءاضعأ عيمج ةراهط دعب الإ وضعلا ةراهط حصت ال هنأو

 , ( كلامو « يعفاشلا لاق يناثلا لوقلابو "' ةفينح وبأ لاق لوألا لوقلابو

 نأ ىري هنأ ةهج نم هعنم امنإو « بيترتلا ةهج نم كلذ عنه مل اًكلام نأ الإ

 ةالصلا هيلع لاق دقو « ةراهطلا عيمج لاك دعب الإ وضعلل دجوت ال ةراهطلا

 )١( انركذ ام باوصلاو . أطخ وهو « اذإ » انيديأ نيب يذلا خسنلا يف .
 اذه « اهيلع حسف « ناترهاط امهو « نيفخلا نيمدقلا تلخدأ يفإف , نيفخلا عد » ثيدحلا ظفل (؟)

 رظنا « اهيلع حسف « نيترهاط اهتلخدأ ينإف « اهعد » لسمو يراخبلا ظفلو . دواد يبأ ظفل

 .(171 ١/ راطوألا لين )

 . ( 6١ال / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (5)

 . ( 185 / ١ ينغملا ) رظنأ « دمحأ بهذم وهو ( 551/١ عومجملا )و ( 187 / ١ يفاكلا ) رظنا (5)
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 تاياور ضعب يفو « ةيعرشلا ةراهطلا نع ربخأف « ناترهاط امهو » : مالسلاو

 . « اهيلع حسماف ناترهاط امهو فخلا يف كيلجر تلخدأ اذإ » ةريغملا

 لسغ نأ دعب هيفخ دحأ سبل نيف باوجلا عرفتي لوصألا هذه ىلعو
 . نيفخلا ىلع حسمي ال : كلام لاقف « ىرخألا لسغي نأ لبقو هيلجر ىدحإ

 () قحسإو دمحأو يعفاشلا لوق وهو « ةراهطلا مامت لبق فخلل سبال هنأل

 ء حسملا هل زوجي دوادو ٠ يربطلاو « ©) يزملاو « يروثلاو ٠ ةفينح وبأ لاقو
 ول هنأ اوعمجأ مهلكو . هريغو « فرطم مهنم كلام باحصأ نم ةعامج لاق هبو

 لهو . حسملا هل زاج « اهسبل مث , ةيناثلا لجرلا لسغ دعب لوألا فخلا عزن
 هيف كلام نع ؟ رخآ فخ ىلع نوكي ال نأ فخلا ىلع حسملا طرش نم

 « فخلا هرتس اذإ فخلا ىلإ مدقلا ةراهط لقتنت 5 له فالخلا ببسو . نالوق

 ةلقنلا هبش نف ؟ ىلعألا فخلا ىلإ ةبجاولا لفسألا فخلا ةراهط لقتنت كلذك

 هل رهظو « اهب اههبشي مل نمو « ىلعألا فخلا ىلع حسملا زاجأ « ىلوألاب ةيناثلا
 . كلذ زجي مل « قرفلا

 ضقاون اهنأ ىلع اوعمجأ مهنإف « ةراهطلا هذه ضقاون امأف : ةعباسلا ةلأسملا
 لاقف ؟ ال مأ ةراهطلا هذهل ضقان فخلا عزن له اوفلتخاو « اهنيعب ءوضولا

  ىلصو « اههلسغي م نإو . ةيقاب هتراهطف « هيمدق لسغو « هعزن نإ : موق

 ىعفاشلاو « هباحصأو « كلام كلذب لاق نممو « هيمدق لسغ دعب ةالصلا داعأ

 هيأر ىلع ءوضولا فنأتسا « كلذ رخأ نإ هنأ ىأر كلام نأ الإ () ةفينح وبأو

 . (© مدقت يذلا طرشلا ىلع « ةالاوملا بوجو يف

 )١( تاحفصلاو ةقباسلا رداصملا رظنا .

 )١( كلذب لوقي وهو « يعفاشلا باحصأ نم وهو ( ينزملا ) هلعلو ( يزملا ) خسنلا عيمج يف اذكه .
 عومجملا )و ( 66 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ف ١/ 407 ( ءاهقفلا ةفحت )و ١١/١ ( .

 / ١ ينغملا ) رظنا . يعفاشلا لوقك يناثلا لوقلاو « ةالاوملا بوجو يف هلصأ ىلع دمحأ بهذم وهو (؛)

588 ). ْ 
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( 
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 هاب

 هيلع سيلو « ءوضولا ضقني اًثدح ثدحي ىتح ةيقاب هتراهط : موق لاقو

 : يح نب نسحلا لاقو «) ىليل يبأ نباو « دواد لوقلا اذه لاق نميو « لسغ
 . (9 هتراهط تلطب دقف هيفخ عزن اذإ

 « نيعباتلا ءاهقف نم ةفئاط تلاق « ةثالثلا لاوقألا هذه نم دحاو لكبو

 وه نيفخلا ىلع حسملا له مهفالتخا ببسو . اهنع توكسم يه ةلأسملا هذهو

 ؟ نيفخلا يف اهتبوبيغ دنع نيمدقلا لسغ نم لدب وأ « ةراهطلا يف هتاذب لصأ

 تعطق نك « نيفخلا عزن نإو ةيقاب ةراهطلاف « هتاذب لصأ وه انلق نإف
 تلطب فخلا عزن اذإ لاقي نأ لقحيف « لدب هنإ انلق نإو « اهلسغ دعب هالجر

 تأزجأ « اهلسغ نإ لاقي نأ لقحيو ءروفلا طرتشن انك نإو « ةراهطلا
 فخلا عزن نيح نم رؤقلا طارتشا امأو . رؤقلا طرتشي مل اذإ « ةراهطلا
 ش . ليختي ءيش وه امنإو « فيعضف

 . بابلا اذه يف هتبثن نأ انيأر ام اذهف

 ٠١ ؟ ىلحنلا ) رظنا / 1١6405 (.

  4عومجملا ) رظنا . ميدقلا يف يعفاشلا لوق وهو ١ /  ) 507يعخنلاو , دمحأ لوق وهو ٠ يرهزلاو «
 ينغملا ) رظنا . قحسإو « يعازوألاو لوحكمو ١ / 588 ( .
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 هايملا يف  ثلاثلا بابلا

 نِم ْمُكْيَلَع َلْزَتُيَو » : ىلاعت هلوق هايملاب ةراهطلا بوجو يف لصألاو

 ًاديعص اوُمْمَيَتَق َءاَم اودجت ْمَلَف 7 : هلوقو ١ < هب ْمُكَرهَطُيَل ًءام ِءاَمْنلا
 . 7 4 ابي

 الإ , اهريغل ةرهطم :اهسفن يف ةرهاط هايملا عاونأ عيمج نأ ىلع ءاماعلا عمجأو

 . اذاش لوألا ردصلا يف اًفالخ هيف نإف « رحبلا ءام

 كلام هجرخ يذلا رثآلابو « هل قلطملا ءاملا مسا لوانتب نوجوجحم مهو

 نإ وهو 7 « هتتيم لحلا هؤام ٌروُهّطلا وه » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو

 نأ ىلع اوعمجأ كلذكو . هدضعي عرشلا رهاظف « هتحص يف اًقلتخم اًئيدح ناك

 ؛ ةراهطلا ةفص هبلسي ال هنأ ء اًبلاغ هنع كفني ال امم ءاملا ريغي ام لك

 اًضيأ وهو « نيريس نبا نع نجآلا ءاملا يف يور اًذاش اًفالخ الإ ريهطتلاو

 هحير وأ « هنول وأ « همعط امإ « ةساجنلا تريغ يذلا ءاملا نأ ىلع اوقفتاو

 روهطلا الو ءوضولا هب زوجي ال هنأ فاصوألا هذه نم ةدحاو نم رثكأ وأ

 هفاصوأ دحأ ريغت مل يتلا ةساجنلا هرضت ال رحبتسملا ريثكلا ءاملا نأ ىلع اوقفتاو

 تس يف كلذ نم اوفلتخاو . بابلا اذه نم هيلع اوعمجأ ام اذهف ء رهاط هنأو

 رم . بابلا اذهل لوصألاو دعاوقلا ىرجم يرجت لئاسم

 )١( ةيآ لافنألا 7١ .

 . 5 ةيآ ةدئاملا (5)

 « يقهيبلاو « يطقرادلاو « كاحلاو دوراجلا نباو « نابح نباو « ةميزخ نباو « ةسملا هجرخأ (0)

 قفتم حيحص ثيدحلا اذه : لاقو : يوغبلاو َةَدْنِم نباو . رذنملا نبا هححصو « ةبيش يبأ نباو

 هلاجرو « ةّنألا هجرخأ روهشم حيحص ثيدح اذه دنسملا حرش يف ريثألا نبا لاقو . هتحص ىلع

 . 56 ١/ ( راطوألا لين رظنا ) . تاقث



 "و

 هفاصوأ دحأ ريغت ملو « ةساجن هتطلاخ اذإ ءاملا يف اوفلتخا : ىلوألا ةلأسملا

 تاياورلا ىدحإ يهو « (”ًاليلق وأ . اًريثك ناكأ ءاوس رهاط وه : موق لاقف
 : ريثكلاو ليلقلا نيب قرفلاب : موق لاقو ")رهاظلا لهأ لاق هبو ؛ كلام نع
 ءالؤهو 9 اًمجن نكي م اًريثك ناك نإو « اًسجن ناك ًاليلق ناك نإ : اولاقف
 اذه يف دحلا نأ ىلإ  ةفينح وبأ بهذف « ريثكلاو « ليلقلا نيب , دحلا يف اوفلتخا
 ا رست مل هيفرط دحأ نم يمدآ هكرح اذإ ثيحب ةرثكلا نم ءاملا نوكي نأ وه
 وه كلذ يف دحلا نأ ىلإ يعفاشلا بهذو (9 هنم يناثلا فرطلا ىلإ ةكرحلا

 . لطر ةئاسمخ وحن كلذو ("رَجَه لآلق نم ناتلق

 ءاملا ليلق دسفت ةساجنلا نإ : لاق نكلو « اًدح كلذ يف دحي م نم مهنمو
 نأ اًضيأ يور دقو كلام نع يورم اًضيأ اذهو . هفاصوأ دحأ ريغتي ل نإو

 ةريسيلا ةساجنلا هلحت ريسيلا ءاملا يف كلام نع لصحتيف « هوركم ءاملا اذه

 دحأ ريغتي نأ الإ هدسفت ال اهنإ لوقو « هدسفت ةساجنلا نإ لوق : لاوقأ ةثالث
 . هوركم هنإ لوقو « هفاصوأ

 . ةيوستلل انه فطعلا نأل « مأب قؤي نكلو ءوأب نايتإلا زوجي ال سايقلا بسح ' )١(
 )١( يفاكلا ) رظنا . نييندملا دنع ١ / ١١8 ( ىلحلا ) رظنا و ١/1٠97 (

 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ةفينح يبأ بهذم وهو ( ١ / ٠٠١ عومجما ) رظنا . يعفاشلا لوق وهو (؟)
 . ( ؟؟ / ١ ينغملا ) رظنأ . دمحأ بهذم وهو ( ٠٠١١

 دم ةياور يفو « لاستغالاب كيرحتلا ربتعي فسوي يبأ ةياور يفو ( ١ / ٠١7 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (5)
 . ةحفصلاو قباسلا ردصملا رظنا . ءوضولاب كيرحتلا ربتعي

 ليقو « لطر ةئاتس : ليقو « ةيدادغب لطر ةئامسخ يواست يهو ( 77771١ عومجملا ) رظنأ (5)
 ةلق ةلقلا تيمسو ( ١ / 7١ ينغملا رظنا . دمحأ بهذم وهو . لوألا حيحصلا لوقلاو . لطر فلأ

 كلذ يف مهتجحو ( اباحس تلقأ اذإ ىتح ) ىلاععت هلوق هنمو « لمحت وأ , يديألاب لقت األ
 دمحأل ةياور يفو « ةسمخلا هاور « ثبحخلا لمحي مل نيتلق ءاملا ناك اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 ينطقرادلاو ماحلاو نابح نباو « ةميزخ ّنباو « يعفاشلا اضيأ هجرخأو « ءيش هسجني م»
 . ( 2/١ راطوألا لين رظنا ) . اهطرش ىلع حيحص : مكاحلا لاقو يقهيبلاو
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 , كلذ يف ةدراولا ثيداحألا رهاوظ ضراعت وه كلذ يف مهفالتخا ببسو
 اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو مدقتملا ةريره يبأ ثيدح نأ كلذو
 ةساجنلا ليلق نأ ةرهاظ نم مهفي ثيدحلا « همؤن ْنِم مُكَدَح دَحَأ ظقُيتسا
 ةالصلا هيلع هنع تباثلا ةريره يبأ ثيدح اًضيأ كلذكو . ءاملا ليلق سجني

 هنإف "7 « هيف َّلِسَتَْي مث مئادلا ءاَمْلا يِف ْمكَدَحَأ َنَلوُبَي ال » : لاق هنأ مالسلاو
 نم درو امل كلذكو . ءاملا ليلق سجني ةساجنلا ليلق نأ اًضيأ رهاظب موي

 نأ » : تباثلا سنأ ثيدح امأو . متادلا ءاملا يف بنجلا 7 لاستغا نع يهنلا

 هللا لوسر لاقف « سانلا هب حاصف « اهيف لابف دجسملا نم ةيحان ىلإ ماق اًيبارعأ
 "7 ٠ هِلْوَب ىَلَع بصف ِءاَم بوُنَدب هِي هللا لوّسَر رمأ غرف الف ٠ هوُع ُهوُعَد : هلل
 دق عضوملا كلذ نأ مولعم ذإ . ءاملا ليلق دسفي ال ةساجنلا ليلق نأ ماظن

 . بوُنَذلا نم رهط
 تعمس : لاق دواد وبأ هجرخأ اًضيأ كلذك يردخلا ديعس يبأ ثيدحو

 اًهيف هي َرثب يهَو « ةَعاَضْب رب نم ىَقَتْي ُهنِإ ٠ : هل لاقي هِي هللا لوسر
 هالَصلا هِيَ ينل َلاقَف ٠ سانا َةرَفَعَو « ضئاحملاو « بالكلا ُموُحَل
 ( ءيش ُةسْجْنُي آل َءاَمْلا نأ » : ٌمالَّسلاَو

 )١( يراخبلا ظفل اذهو « ةعاملا هاور ثيدحلاو « .. يرجي ال يذلا متادلا ءاملا يف » ثيدحلا مامت «

 لين ) رظنا . « هنم لستغي مث » نيقابلا ظفلو « هنم ًاضوتي مث» يذمرتلا ظفلو« لسمو
 راطوألا ١/ 0 ( .

 ركذ ثيح « باوصلا وه ناكل « متادلا ءاملا نم ءوضولا نع يهنلا نم درو ام كلذكو : لاقول (؟)

 . نيب هنإفع كلذ لمأت . ءوضولا ةياور الإ قبي ملف , هيف لسغلا ةياور
 . ( 40 ١/ راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا (؟)
 مألا يف يعفاشلا هجرخأو حيحص لاقو دمحأ هاورو « نسح ثيدح لاقو يذمرتلا كلذك هاور (؛)

 هنأ ينطقرادلا نع يزوجلا نبا لقنو . يقهيبلاو ٠ كاحلاو ينطقرادلاو ةجام نباو يئاسنلاو

 ناطقلا نبا هلعأو « ننسلا يف الو ,« للعلا يف كلذ رن ملو : صيخلتلا يف لاق . تباثب سيل
 نكي ال ثيدحلا اذه نأ قحلاو ( 58 / ١ راطوألا لين رظنا ) ديعس يبأ نع هيوار ةلاهجب

 -راض نتنم رذق لك نع داعتبالاب رمأيو « ةراهطلاو ةفاظنلا نيد مالسإلا نإف « هيلع داتغالا
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 , عملا قيرط يف اوفلتخاو « ثيداحألا هذه نيب عملا ءاماعلا مارف

 « يبارعألا ثيدح رهاظب لوقلا ىلإ بهذ نف : مهبهانم كلذل تفلتخاف

 لاشتماو « ىنعملا يلوقعم ريغ ةريره يبأ ْيَتيدَح نإ : لاق ديعس يبأ ثيدحو
 يف تطرفأ ةيرهاظلا نأ ىتح ؛« سجني ءاملا كلذ نأل ال « ةدابع هانمضت ام

 لسغلا هرك امل ء حدق نم ءاملا كلذ يف ناسنإ لوبلا بص ول : تلاقف ء كلذ

 ءاملا هرك نمو . لوقلا اذه لاق ْنَم هجولا اذه ىلع اههنيب عمجف . ءوضولاو هب

 ةريره يبأ يثيدح لمح هنإف « ثيداحألا نيب عمج ةريسيلا ةساجنلا هلحت ليلقلا

 ينعأ امهرهاظ ىلع ديعس يبأ ثيدحو يبارعألا ثيدح لمحو « ةيهاركلا ىلع

 ؛ ةريره يبأ يثيدح نيب اعمجف ةفينح وبأو « يعفاشلا امأو . ءازجإلا ىلع
 . ليلقلا ءاملا ىلع ةريره يبأ ثيدح المح نأب يردخلا ديعس يبأ ثيدحو

 ْ . ريثكلا ءاملا ىلع ديعس يبأ ثيدحو

 يف درو ام وه ثيداحألا عمجي يذلا كلذ يف دحلا نأ ىلإ ىعفاشلا بهذو

 عمو . مالسلاو ةالصلا هيلع هثيدح نم اذه نوكي نأ نكمي الو « ناك لاعتسا يأ يف ةحصلاب
 حص دق ناك نإو ءاماعلا نم ريثك هفعض دقف «٠ ىرت كو .. ةحيحص ثيداحأ هتضراع دقف كلذ

 نيب هنإف ٠ كلذ لمأتف ٠ ِهَنِي هللا لوسر ىلإ بوسنم كلذ نأ ينعي سيلف . ضعبلا دنع هدنس

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 يباحصلا يندملا يودعلا يشرقلا اههنع هللا يضر باطخلا نب رمع نب هللا دبع ثيدحلا يوارو

 رجاهو « هيبأ عم ملسأ « يحملا بيبح نب نوعظم تنب بنيز ةصفح هتخأ مأو « همأ « دهازلا

 لوسر راثال عابتالا ديدش ناكو « اذحأ دهش ليقو « هرغصل اًردب دهشي مل هنأ اوعمجأو « هيبأ لبق
 , هتقان كربم يف هتقان كربيو هيف ىلص ناكم لك يف يلصيو . هلزانم لزني هنأ ىتح نم هللا

 نع هل يور « سبيت الك ءاملاب اهدهاعتي رمع نبا ناكف  ةرجش تحت لزن ٍهَِْم يننلا نأ اولقنو

 ىلع اهنم سمو يراخبلا قفتا اثيدح نوثالثو ثيدح ةئاتسو ٠ ثيدح فلأ هئِلَع هللا لوسر

 اورثكأ نيذلا ةتسلا دحأ وهو « نيثالثو دحأب مسمو نينامثو دحأب يراخبلا درفناو ٠ نيعبسو ةئام
 لتقم دعب نيعبسو ثالث ةنس بصحماب نفدو « جحلا دعب ةكمب ىفوت . ِهَنِكَي هللا لوسر نع ةياورلا

 . اهدعب امو ( 77١ / ؟ تاغللاو ءامسألا بيذهت ) رظنا « ةتسب ليقو ء رهشأ ةثالثب ريبزلا نبا



 هذ

 دم وبأ هححصو « يذمرتلاو دواد وبأ هجرخو هيبأ نع رمع نب هللا دبع ثيدح

 عابسلا نم هبوني امو « ءاملا نع ِهَتْكَي هللا لوسر لكس : لاق مزح نبا

 . 2" « اثّبخ لمحي مل نْيتلق ءامل ناك نإ : لاقف ؟ باودلاو

 هنأ كلذو « سايقلا ةهج نم كلذ يف دحلا نأ ىلإ بهذف ةفينح وبأ امأو

 نظي ثيحب ءاملا ناك نإف « ةكرحلا نايرسب ءاملا عيمج يف ةساجنلا نايرس ربتعا

 . رهاط ءاملاف « هعيمج يف يرست نأ اهيف نكمي ال ةساجنلا نأ

 هل ضراعم روهنملا يبارعألا ثيدحف نيبهذملا نيذه بهذ نم نكل

 « ةساجنلا ىلع ءاملا دورو نيب تقرف نأ ىلإ ةيعفاشلا تأجل كلذلف « دبالو

 / يبارعألا ثيدح يف اك ءاملا اهيلع درو نإ : اولاقف « ءاملا ىلع اهدوروو

 . سجن ةريره يبأ ثيدح يف اك ءاملا ىلع ةساجنلا تدرو نإو « سجني

 كلذو ء رظنلا نم هجو لمؤت اذإ هلو , حت اذه : ءاهقفلا روهجج لاقو

 اذإ ريثكلا ءاملا يف رثؤت ال ةريسيلا ةساجنلا نأ ىلع عامجإلا ىلإ اوراص اغإ مهن

 هنأو « هئازجأ عيمج يف يرست ال ةساجنلا نأ مهوتي ثيحب ريثكلا ءاملا ناك

 اًردق نأ دعبي الف ء« كلذك كلذ ناك اذإو « ريثكلا ءاملا نع اهنيع ليحتسي

 درو اذإف « اًسجن ناكلو ء« هيف ترسل « ةساجنلا نم اّم ردق هّلَحول ءاملا نم ام

 . ةساجنلا كلت نيع ىنفَت هنأ مولعف اًءزجف اًءزج ةساجنلا ىلع ءاملا كلذ

 ءاملا كلذ نم درو ءزج رخآ نوكيف اذه ىلعو « ءاملا كلذ ءانف لبق بهذتو

 ءاملا ةبسن ةساجنلا نم ىقب امم هيلع درو ام ىلإ هتبسن نأل « لحما رهط دق

 باهذب لاحلا هذه يف عقي معلا ناك كلذلو « ةساجنلا نم ليلقلا ىلإ ريثكلا

 اًضيأ هجرخأو « « ءيش هسجني م٠ دمحأل ةياورو « ةجام نبا ظفلو ةسملا هاور ثيدحلا 0(

 ىلع حيحص : متاجلا لاقو يقهيبلاو , ينطقرادلاو ماحلاو « نابح نباو « ةيزخ نباو يعفاشلا

 . ( 55 / ١ راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . هتاور عيمجب اجتحا دقو « اهطرش



 نا

 نم ىقبي ءزج رخآ ىلع رهاطلا ريخألا ءزجلا عوقو يف ينعأ  ةساجنلا نيع
 لوبلا ةرطق رهطي هب أضوتي ام رادقم نأ ىلع اوعمجأ اذهلو  ةساجنلا نيع

 كلذ يف لوبلا نم ةرطقلا تعقو اذإ اوفلتخاو « ندبلا وأ ٠ بوثلا يف ةعقاولا

 نأ وه « عملا يف ةقيرط اهنسحأو « يدنع بهاذملا ىلوأو . ءاملا نم ردقلا .
 ,ديعس يأ ثيدحو . ةيهاركلا ىلع هانعم يف امو ةريره يأ ثيدح لمحي

  اهرهاظ ىلع ثيداحألا موهفم ىقبي ليوأتلا اذه نأل «زاوجلا ىلع سنأو
 . ءاملا يف ةساجنلا ريثأت اهب دوصقملا نأ نم  ةريره يبأ يثيدح ينعأ

 نأ كلذو « ثيبخ هنأ ىرتو « سفنلا هفاعت ام وه يدنع ةيهاركلا ُدَحَو

 نأو « ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلا يف هلاعتسا بنتجي نأ بجي هبرش ناسنإلا فاعي ام
 1 . 2 هلخاد ىلع هدورو فاعي ا؟ هندب رهاظ ىلع هدورو فاعي

 ءاملا ناك امل « ءاملا ليلق سجني ةساجنلا ليلق ناك ول هنأب جتحا نم امأو

 ءيشلا نع ءاملا نم لصفنملا نوكي نأ اذه ىلع بجي ناك ذإ « ادبأ اًدحأ رهطي

 ةبسن نأ نم هانيب امل « هل ىنعم ال لوقف « اًسجن اَدبأ هريهطت دوصقملا سجنلا

 ءاملا ةبسن لحما يف ةساجنلا نم ىقبي ءزج رخآ ىلع ءاملا نم دري ءزج رخآ

 انإف نيرخأتملا « نم ريثك هب بجعي ناك نإو « ةليلقلا ةساجنلا ىلإ ريثكلا
 بص لساغلا عبات اذإف « ةليلقلا ةساجنلا هدسفت ال ريثكلا ءاملا نأ اًعطق ملعن

 ةساجنلا نيع ةرورض ءاملا ليحيف « سجنلا وضعلا وأ ٠ سجنلا ناكملا ىلع ءاملا

 , ةعفد اهنيعب ةدحاولا ةساجنلا ىلع دري نأ ريثكلا ءاملا نيب قرف الو « هترثكب

 ىلع عامجإلا عضوبب اوجتحا اغنإ ءالؤه نذإف « ءزج دعب اًءزج اهيلع دري وأ
 اذهف ٠ نيابتلا ةياغ يف ناعضوملاو « كلذب اورعشي / ثيح نم فالخلا عضوم
 مهاوقأ حيجرتو ءاهيف سانلا فالتخا ببس نم ةلأسملا هذه يف انل رهظ ام

 . نيرصبتملا ىدل لوبقمو « بيطو « نسح ءيش فلؤملا هلاق ام 1 )١(
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 يضتقي اذه نأ انيأر نكل « كلسملا اذه ةلأسم لك يف انكلس ول انددولو « اهيف

 يذلا لوألا ضرغلا مؤن نأ وه طوحألا نأو ؛ هنع نامزلا قاع امبرو « ًالوط
 اذه متيسف ءرمعلا نم حاسفنا انل ناكو « هيف ىلاعت هللا رسي نإف « هاندصق

 . ضرغلا

 ةرهاطلا ءايشألا نم هريغ وأ « نارفعز هطلاخ يذلا ءاملا : ةيناثلا ةلأسملا

 ريغ ءاماعلا عيمجج دنع رهاط هنإف « هفاصوأ دحأ تريغ ىتم اًبلاغ هنم كفنت ىلا

 نع ريغتلا نكي ملام ةفينح يبأ دنع رهطمو  يعفاشلاو كلام دنع رهطم
 (7 خبط

 لاثمأ هطلاخ يذلا ءامال قلطملا ءاملا مما لوانت ءافخ وه مهفالتخا ببسو

 . مسا هلوانتي ال هنأ ىأر نف ؟ هلوانتي ال وأ « هلوانتي له ينعأ « ءايشألا هذه

 ءام ال ءاذك ءام لاقيف « هطلاخ يذلا ءيشلا ىلإ فاضي افإو قلطملا ءاملا

 ىأر نمو « قلطلا ءاملاب نوكي افإ ءوضولا ناك ذإ « هب ءوضولا زجي ل قلطم

 ءاملا ممأ لوانت مدع روهظلو . ءوضولا هب زاجأ ٠ قلطملا ءاملا مسا هلوانتي هنأ

 يف كلذكو « هب ءوضولا زوجي ال هنأ ىلع اوقفتا رهاط ءيش عم خوبطلا ءامال

 بهذم وهو « يعفاشلا بهذم يف ( ١ / 1٠١ عومجملا )و كلام هقف يف ( 158 / ١ يفاكلا ) رظنا )١(

 1١(. 7/1 ينغملا ) رظنا . دمحأ

 ةمئألك ثدحلا لاوز ىهو « ةيكحلا ةراهطلا اهب لصحت ال ةرهاطلا تاعئاملا ةفينح يبأ دنع (؟)

 ؟ ندبلاو بوثلا نع ةيقيقحلا تاساجنلا ةلازإ يأ « ةيقيقحلا ةراهطلا ا لصحت لهو « ةثالثلا
 / ١ عئانصلا عئادب ) رظنا . لصحت ال رفزو ء دمج لاقو « لصحت فسوي وبأو « ةفينح وبأ لاق
 , ةفاظن ةدايز هب دصقي امم هطلاخ يذلا نكي مل اذإ « ةيكحلا ةراهطلل ةبسنلاب ركذ امو ( 0

 زوجي هنإف « نانشألاو « نوباصلا ءآك هب طلاخي وأ . هب خبطيو « كلذ هنم دصقي امم ناك نإف
 ءرقلا ذيبنب ءوضولا زوجي ال سايقلابو « هحير وأ « هنول وأ ء همعط ريغت نإو « هب ؤوضوتلا

 ردصملا رظنا ) . صنلل هب ءوضولا زوجو « سايقلا كرت ةفينح ابأ نكلو « ءاملأ معط ريغتل
 . ( 656٠ص قباسلا
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 ةعمجا رهط ةزاجإ نم نابعش نبا باتك يف امالإ « هنم ةجرختسملا تابنلا هايم

 ش . درولا ءامب

 ىلإ ةرثكلا نم غلبي دقف « ةلقلاو « ةرثكلاب فلتخي طالتخالا نأ قحلاو

 ىلإ غلبي ال دقو , لسغلا ءام لاقي ام لثم قلطملا ءاملا مسا هلوانتي ال ٌدح

 هرمأ دنع ةيطع مأل مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو « فاضملا ءاملا اوعنم نم

 اًئيش وأ « اًروفاك ةريخألا يف نلعجاو ردسو ءامب اهنلسغا » هتنبا لسغب اهايأ
 .«روفاك نم

 ءاملا مسا هنع بلسي ثيحب طالتخالا نم غلبي مل هنكلو « طلتخم ءام اذهف

 قرفلاو ةلقلاو ةطلاحملا يف ةرثكلا رابتعا ء كلام نع يور دقو « قلطملا

 . ةرثكلا عم هزجي مو « فاصوألا ترهظ نإو « ةلقلا عم هزاجأف « اهنيب

 لاوقأ ةثالث ىلع هيف اوفلتخا ةراهطلا يف لمعتسملا ءاملا : ةغلاغلا ةلأسملا

 يبأو ٠ يعفاشلا بهذم وهو : لاح لك ىلع هب ةراهطلا اوزيجي مل موقف
 كلام بهذم وهو . هدوجو عم مهتلا اوزيجي مو « هوهرك موقو () ةفينح

 روث وبأ لاق هبو « اًقرف قلطملا ءاملا نيبو « هنيب اوري مل موقو '" هباحصأو
 ش . سجن هنإ لاقف فسوي وبأ ذشو () هباحصأو دوادو

 « قلطملا ءاملا مسا هلوانتي ال هنأ نم نظي ام اضيأ اذه يف فالخلا ببسو

 تبث دقو « ءاملا مما نم هب قحأ ةلاسغلا مسا نأ نظف « الغ مهضعب نإ ىتح

 هنأ ةيناثلا ةياورلاو « اهب لومعملا يهو « هنع ةياور هذه ( 15+ / ١ عومجلا عم بذهملا ) رظنا )١(
 عئادب ) رظناو ( ةحفصلاو ردصملا سفن ) ءاملا هفص ريغي مل لامعتسا هنأل ء اهب ءوضولا زوجي

 ةياور دمحأ نعو ( 18 / ١ ىنغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو . اهدعب امو ( ١ / 7٠١ عئانصلا

 لهأو « لوحكمو يرهزلاو « يعخنلاو « ءاطعو « نسحلا لاق هبو « رهطم رهاط هنأ ىرخأ
 . ( ةحفصلاو ردصملا سفن ) رهاظلا

 . ( 56 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا )١(
 .(؟:5 / ١ ىلحللا )رظنا (5)
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 . © هئوُضَو لضف ىلع نولتتقي هباحصأ ناك ٍعَتلَم ينلا نأ

 ,« لضفلا هيف ىقب يذلا ءانإلا يف لمعتسملا ءاملا نم عقي نأ دبالو

 دحأ ريغتي نأ ىلإ يهتني سيل بلغألا يف هنأل « قلطم ءام وهف « ةلجلابو
 ءاملا كح هككحف « كلذ ىلإ ىهتنا نإف « هب لسغت يتلا ءاضعألا سندب هفاصوأ

 اذهو ءرثكأ سوفنلا هفاعت اذه ناك نإو « رهاط ءيشب هفاصوأ دحأ ريغت يذلا

 . هعم ليلد الف سجن هنأ عز نم امأو , ههرك نم ظْحَل

 ماعنألا ةيهبو « نيماسملا رآُسَأ ةراهط ىلع ءاماعلا قفتا : ةعبارلا ةلأسملا

 رهاط ناويح لك نأ عز نم مهنف « اًريثك اًفالتخا كلذ ادع اهف اوفلتخاو

 نايورم نالوقلا ناذهو ء طقف ريزنخلا كلذ نم ىنثتسا نم مهنمو « رؤسلا

 بهذم وهو « بلكلاو « ريزنخلا كلذ نم ىنثتسا نم مهنمو ( كلام نع

 نبا بهذم وهو ةماع عابسلا كلذ نم ىنثتسا نم مهنمو ') يعفاشلا

 موحللا تناك نإف « موحلل ةعبات رآسألا نأ ىلإ بهذ نم مهنمو « (9 مساقلا

 تناك نإو « ةهوركم راسألاف ةهوركم تناك نإو « ةسجن رآسألاف . ةمرحم

 . © ةرهاط رآسألاف ةحابم

 « رخلا برشي ناك اذإ هوركم هنإ ليقو « سجن هنإ ليقف كرشملا رؤس امأو
 قوتت ال يتلا تاناويحلا رآسأ عيمج هدنع كلذكو ٠ مساقلا نبا بهذم وهو

 ببسو . ةالخلا بالكلاو « ةلاّلَجلا لبإلاو « ةالخلا جاجدلا لثم اًبلاغ ةساجنلا

 )١( دمحأو يراخبلا هاور .

 )١( ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا  ) 5١8(ردصملا سفن ) بلكلا رؤس ةساجنب ليقو .
 .( 5١17/1١" عومجملا ) رظنا (0)

 راملاو ريطلا حراوج روس كلذكو « ةرهاط اهنإف اهنود امو ء رونسلا أدع ام ٠ دمحأ بهذم وهو (؛)

 88/١ ( . ١ ينغملا ) رظنا . سجن اهرؤس نأ دمحأ نعف لغبلاو يلهألا

 . (١1؟ / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ةفينح يبأ بهذم وهو (5)
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 « باتكلا رهاظل سايقلا ةضراعم اهدحأ : ءايشأ ةثالث وه كلذ يف مهفالتخا
 . كلذ يف اًضعب اهضعب راثآلا ةضراعم ثلاثلاو . راثآلا رهاظل هتضراعم يناثلاو

 نيع ةساجن ببس وه ةاكذ ريغ نم توملا ناك امل هنأ وهف سايقلا امأ

 اذإو « ناويحلا نيع ةراهط ببس يه ةايحلا نوكت نأ بجو عرشلاب ناويحلا
 . رهاط هرؤسف نيعلا رهاط لكو . نيعلا رهاط يح لكف « كلذك كلذ ناك

 كلذو « كرشملاو ريزنخلا يف سايقلا اذه ضراع هنإف ٠ باتكلا رهاظ امأو
 يف سجر وه امو "74 جر ُهّنِإَق ١ : ريزنخلا يف لوقي ىلاعت هللا نأ
 ءاطقف ريزنخلا يحلا ناويحلا نم موق ىنثتسا كلذلو « هنيعل سجن وهف هنيع
 يفف كرشلا امأو . هل مذلا ةهج ىلع 4 سجر » هلوق لمح هنثتسي مل نمو

 . هرهاظ ىلع اضيأ اذه لمح نف 4 َسَجَن نوكوملا (ّْنِإ » : ىلاعت هلوق
 درط مهل مذلا جرخم هجرخأ نمو « نيكرشملا سايقلا يف كلذ ضتقم نم ىنثتسا
 امأ : عابسلاو رهلاو ء بلكلا يف سايقلا اذه تضراع اهنإف راثآلا امأو . هسايق

 ةالصلا هيلع هلوق وهو « هتحص ىلع قفتملا ةريره يبأ ثيدحف بلكلا
 عِئَس ُةُليفَيْلَو « ةَفرْيلق , ْمُكِدَحَأ ءاقإ يف ْبْلَكلا علو اَذإ » : مالسلاو
 هورّفعو » : اهضعب يفو « 9« باَرَتلاب ّنْهَآلوُأ » هقرط ضعب يفو 7« ٍِتاَرَم
 0 . « بارتلاب ةنماثلا

 هللا لوسر لاق : لاق ةريره يِبأ نع نيريس نبا نع ةرق هاور اف رهلا امأو

, 
 (روم ةيآ : ماعتألا ز « سمر ُهّنإف ريزاخ َمْحَل وأ « اَحوُفْنَص امد وأ « ٌَتْيَم نوكي نأ الإ
< )١( 

 . (م:ةيآ ةبوتلا ) < اذه مهماع َدْعَب مارحلا َدجْسملا اوُبِرْقَي الف سجن نوكوشملا امنإ > (1)
 ْ . نابح نباو . دمحأو لسمو يراخبلا هاور (؟)
 نسح دقو . سم دنع بارتلاب ةنماثلا هورفع كلذكو ةقارإلاب رمألا دروو « مسمل ةدايزلا هذه (4)

 . ( © / ١ راطوألا لين رظنا ) ةقارإلا ثيدح ينطقرادلا
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 ةقث ةرقو © « نيتَّرَم ْوَأ هرم لَسْغُي ْنَأ ّرهلا هيف َعَلَو اذ ءانإلا ٌروُهَط » : هَ

 : لاق هيبأ نع مدقتملا رمع نبا ثيدحف عايسلا امأو . ثيدحلا لهأ دنع

 نإ : لاقف ؟ ُباَوَدلاَو عاَبّسلا نم َةَبوُنَي اَمَو « ءاَمْلا نَع يع هللا لوُسَر لكس »

 للم لئس هنأ » : هنع يور هنأ اهنف « بابلا اذه يف راثآلا ضراعت امأو

 . ٠ اًروُهطَو « اَبارَغ َرَبَغ اَم ْمُكَلَو « اَهنوُطُي يف تَلَمَح اَم
 :هلوق وهو ءهئطوم ىف كلام هاور يذلا رع ثيدح اذه وحنو

 . ©« اَنْيَلَع ُدَرَبَو « عابّسلا ىَلَع َدرَت اَنِإَف « انربخُت ال ضْؤَحْلا بحاّصاي »

 ْتَءاَجَف اًءوُضَو هَل تبكَس َةَشْبَك ّنأ »كلام هجرخ يذلا ةداتق يبأ ثيدحو
 ع للم هللا َلوُسَر َنِإ َلاَق مث ء تبرك ىّنَح َءانإلا اهل ىَفْصَأَف « هنم َبَرْثَمل ةّره

 ةرهلا غولو نم ءانإلا لسغي » هِيَ هللا لوسر لاق ةريره يبأ نع راثآلا حرش يف يواحطلا هاور )١(

 هيف غلو اذإ ءانإلا لسفي » : لاق يذمرتلا هاورو ٠ لصتم حيحص هدانسإ لاقو « نيترم وأ ةرم
 نم يورو . حيحص نسح ثيدح لاقو « ةرم لسغ ةرهلا تغلو اذإو « تارم عبس بلكلا
 ١/ ةيارلا بصن ) رظنا . رحلا غولو هيف ركذي مو هتيم ينلا نع ةريره يبأ نع هجو ريغ
 ثيدح نم يقهيبلاو ٠ كاحلاو , ينطقرادلاو دمحأ هجرخأ « عبس رونسلا » كلذك دروو ( 0
 . كلذك هتساجنب لوقي نمل ةجح وهو ( 48 / ١ راطوألا لين رظنا ) ةريره يأ

 «روهطو بارش ىقب ام انلو « انوطب يف تذخأ ام اهلا... » : ظفلب ينطقرادلا هجرخأ ثيدحلا (؟)

 . ( 8 / ١ راطوألا لين ) رظنا : رمع نبا نع كلذك هجرخأو . ةريره يبأ نع
 بارش ىقب ام انلو . اهوطب يف تلمح ام امل فلكتم اذه هربخت ال ةارقملا بحاصاي » هظفل (؟)

 ١ . ( ؛5 / ١ راطوألا لين ) رظنا . ينطقرادلا هاور « روهطو

 « ٍليقعلاو يراخبلا هححصو يقهيبلا هجرخأو حيحص نسح ثيدح يذمرتلا لاقو ةسمخا هاور ()

 - 48/١ راطوألا لين رظنا ) ةدنم نبا هلعأو ٠ ينطقرادلاو ماحلاو « نابح نباو « ةيزخ نباو



 وى

 سايقلا عم اهعُمَج هجوو ءراثآلا هذه ليوأت يف ءاماعلا فلتخاف

 نأ ىلإ هنم ءانإلا لسغو « بلكلا رؤس ةقارإي رمألاب كلام بهذف « روكذملا
 ةقارإ ري لو «٠ سجنب سيل هيف غلي يذلا ءاملا نأو « ةللعم ريغ ةدابع كلذ
 انلق 5 كلذو « هنع روهشملا يف بلكلا اهيف غلي يتلا ءايشألا نم ءاملا ادع ام
 نيعلا سجن بلكلا نأ هنم مهف نإ هنأ اًضيأ نظ هنألو « هِل سايقلا كلذ ةضراعملا
 () م ٌْكْيَلَع نكسْمُأ اَمِم اوُلُكَف » : ىلاعت هلوق وهو باتكلا رهاظ مشيا

 ءاج امب ليوأتلا اذه َدِّيأو « هتسامب ديصلا سجنل نيعلا سجن ناك ول هنأ
 نم نإ ؛ لاقق « هدعلا الغ ىق لطيراشي يبل تاساجنلاو ددعلا نم هلمخ يف

 . 9 هدنع اهفعضل راثآلا كلت رئاس ىلع جرعي ملو « ةدابع وه افإ لسغلا

 اذه رهاظ نأ ىأرو يحلا ناويحلا نم بلكلا ىنثتساف يعفاشلا امأو
 « بسحأ اهف ) هنيع ال سجنلا وه هباعل نأو ٠ هرؤس ةساجن بجوي ثيدحلا
 (9 ةروكذملا ةيآلا ناكمل ريزنخلا ىنثتسا كلذكو هنم ديِصلا لسغي هنأ بجي هنأو
 عابسلا رؤس ةساجنب ةدراولا راثآلا كلت نم موهفملا نأ ميز هنإف ةفينح وبأ امأو

 ديرأ صاخلا باب نم اذه نأو « اهموحل ميرحت لّبق نم وه بلكلاو « رهماو '

 وهو « ةداتق يبأ نبا تحت تناكو « كلام نب بعك تنب يه ةشبكو ( ١ / ١6 مالسلا لبسو -
 لاقو . ناعنلا همسا قحسإ نباو « يبلكلا نبا لاقو . يراصنألا يماسلا يعبر نب ثراحلا
 نيسخو عبرأ ةنس يفوت نييردبلا يف ةبقع نبأ الو قحسإ نبأ ه هركذي مو « اًردب دهش : مهضعب

 . ( ةباحصلا ءاممأ ديرجت )

 . 2: ةيأ ةدئاملا 9

 . (ه ١/ ةنودملا ) رظنا (؟
 لسغي سجن وهف « هرؤس كح يف هرعشو هقرعو « هتالضفو : فاضعأ يب نأ يالا بمن
 دمحأ بهذم وهو ( يوونلا ىلع سم حرش رظنا ) ) اهدحأ ةبوطر ةلاح يف بارتلاب نهادحإ اًعبس
 . ( هال / ١ ىنغملا رظنا )

 . ( 07 / ١ ينغملا رظنا ) هئازجأ عيمج يف بلكلا كح هتساجن كحو دمحأ مامإلا بهذم وهو (؟)



 ولا

 نم ىنثتساف سانلا ضعب امأو 0 ناويحلا موحلل ةعبات رآسألا : لاقف « ماعلا هب

 امأو . كلذ يف ةدراولا ثيداحألا رهاظ ىلع عابسلاو رهو بلكلا كلذ

 امأ ء طقف عابسلا كلذ نم ىنثتساف « ره او بلكلا رؤس ةراهطب كحف مهضعب

 ةضراعملو « هل باتكلا رهاظ ةضراعملو « هلسغ يف طرتشملا ددعللف بلكلا روس

 نيفاوطلا نم اهنأ لّبق نم ةرهلا ةساجن مدع للع ذإ « هل ةداتق يبأ ثيدح

 نع ةرق ثيدح ىلع ةداتق يبأ ثيدح حيجرت ىلإ اًريصف ةرهلا امأو . فاوط بلكلاو

 هانعم يف درو امو ءرمع ثيدح ىلع رمع نبا ثيدح حيجرتو نيريس نبا

 ةساجنلا مدع للع امل هنأ كلذو ٠ باطخلا ليلدب هل ةداتق يبأ ثيدح ةضراعمل

 ء عابسلا يهو ء فاوطب سيل ام نأ هنم مهُف « فاوطلا ببسب ةرهلا يف

 . مماقلا نبا بهذملا اذه بهذ نمبو « ةمرحم اهرآسأف

 هلسغ يف ددعلا ري لو «٠ بلكلا رؤس ةساجنب انلق ؟ لاقف ةفينح وبأ امأو

 لسغ يف سايقلا هدنع كلذ ضراع هنأل هيف غلو يذلا ءانإلا ةراهط يف اًطرش

 يف هتداع ىلع اذهو « طقف نيعلا ةلازإ وه امن اهيف ربتعملا نأ ينعأ ٠ تاساجنلا

 نم لمعتساف : ىضاقلا لاق 9 . اهل لوصألا ةضراعم ناكمل داحألا رابخأ در

 هضراعت مل ام هنم لمعتسا هنأ ينعأ « اًضعب لمعتسي لو  اًضعب ثيدحلا اذه
 بهذم هنأب كلذ دضعو لوصألا هنم هتضراع ام لمعتسي مو « لوصألا هدنع

 اذه ىلإ ءاهقفلا تكرح يتلا ءايشألا يه هذهف . ثيدحلا ىور يذلا ةريره يبأ

 ةلأسلاو . اهيف قارتفالا ىلإ مهتداقو « ةلأسملا هذه يف ريثكلا فالتخالا

 . حيجرت اهيف دجوي نأ رسعي ةضحم ةيداهتجا

 ريزنخلاو « بلكلا ناويحلا راسآ ةراهط نم ىنثتسي نأ حجرألا لعلو

 )١( كلذ لبق هبهذم انركذ .

 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟) ١ / ١65 (.
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 لوقلا يف َبتُي نأ ىلوأ باتكلارهاظ نألو «بلكلا يف ةدراولار اثآلا ةحصل كرشملاو
 ءاهقفلارثكأ هيلعو ,ثيدحلا رهاظ كلذكو «سايقلا نم كرشملاو ءريزنخلا نيع ةساجنب

 ('!ليخُم بلكلا هيف غلوام ةقارإب رمألا نإف ءبلكلار وس ةساجنب لوقلا ىلع ينعأ
 يف ةداعلاب موهفملا نأ ينعأ « هيف غلو يذلا ءاملا ةساجنل عرشلا يف بسانمو

 امو ٠ ءيشلا ةساجنل وه هنم ءانإلا لسغو « ءيشلا ةقارإي رمألا نم عرشلا

 ريكن ريغف « ددعلا هيف طرتشا امل ءانإلا ةساجنل كلذ ناك ول هنأ نم هب اوضرتعا

 لاق .اهل اًظيلغت كح نود حب ةساجن نود ةساجن صخي عرشلا نوكي نأ

 اذه نأ ىلإ تامدقملا باتك يف هيلع هللا ةحر  يدج بهذ دقو : يضاقلا

 عقوتي ام ببس نم لب « ةساجنلا ببس نم سيل ىنعملا لوقعم للعم ثيدحلا
 : لاق 9 مثلا هنم فاخيف « اَبلَك ءانإلا يف غلو يذلا ْبْلَكلا نوكي نأ
 لمعتسا دق ددعلا اذه نإف « هلسغ يف عبسلا وه يذلا ددعلا اذه ءاج كلذلو

 يذلا اذهو . ضارمألا نم ةاوادملاو « جالعلا يف ةريثك عضاوم يف عرشلا يف

 ءاملا كلذ نإ انلق اذإ هنايف « ةيكلاملا ةقيرط ىلع نسح هجو وه - هللا همر لاق

 اذهو للعم ريغ هنإ لوقي نأ نم هلسغ يف ةلع يطعي نأ ىلوألاف ٠ سجن ريغ
 .بلكلا نإ : لاق نأب سانلا ضعب ينغلب ايف هيلع ضرتعا دقو . هسفنب رهاط
 هذه ماكحتسا دنع وه هولاق يذلا اذهو . هبلك نيح يف ءاملا برقي ال بلكلا

 اًضيأو . مهضارتعال ىنعم الف اهتودح لوأ يفو « اهيدابم يف ال « بالكلاب ةلعلا

 هرؤس يف لعلو . ءانإلا ركذ هيف امنإو . ءاملا ركذ ثيدحلا يف سيل هنإف
 ٌرَكَنَتْسُي الو « ْبَلَكلا هب محتسي نأ َلْبَق ينعأ ةراض هجولا اذه نم ةيصاخ

 )١( رهاظ : هانعمو « هانتبثأ ام باوصلاو . ءاحلاب ( ليحم ) « ركفلا راد » ةخسن يف .

 رهظ دق ىنعملا اذه نإ لوقت انإف ءروقعلا يأ بلكلا يف مسلا دوجو للع دق هللا همحر ناك اذإو (؟)

 تابوركم لمحت اهعاونأ عيمجب بالكلا نأ ثيدحلا معلا تبثأ دق هنإف , بلك لك يف اًيلج مويلا
 عستي ال ةسمالملا قيرط نع ىتح لافطألا ةصاخو ناسنإلا ىلإ لقتنت ةددعتم اًضارمأو « مثارجو
 . ( ثلاثلا مسقلا ) ( هيلع مأ ناسنإلل ةجح ثيدحلا ملعلا ) انفلؤم رظنا : اهركذل انه ماقللا

 . ملعأ هللاو . مويلا ةلعلا تنيبت امدعب ةللعم تالسغلا ددع نإ : لوقت نأ عيطتسن نذإ



 فق

 يف عقو اذإ بابذلا يف درو ام باب نم اذه نوكيف . عرشلا يف اذه لثم دورو

 . سمغي نأ ماعطلا

 يف ليق ام امأو . «) ءاودرخآلا يفو « ًءاد هيحانج دحأ يف نأ كلذ ليلعتو

 « فيعضف « يرضحلا بلكلا وأ هذاخنا نع يهنلا بلكلا وه بلكلا اذه نأ نم بهذلا

 باب نم - يهنلا ينعأ كلذ نإ : لئاق لوقي نأ الإ « ليلعتلا اذه نم ديعبو
 . هذاختا يف جيرحتلا

 : لاوقأ ةسمخ ىلع رهطلا رآُسأ يف ءاماعلا فلتخا : ةسماخلا ةلأسملا

 2, كلام بهذم وهو « قالطإب ةرهاط رهطلا رآُسأ نأ ىلإ موق بهذف
 رهطتي نأ لجرلل زوجي ال هنأ ىلإ نورخآ بهذو 7 ةفينح يبأو « يعفاشلاو

 هنأ ىلإ نورخآ بهذو لجرلا رؤسب رهطتت نأ ةأرمال زوجيو « ةأرملا رؤس
 (” اًضئاح وأ « اًبنج ةأرملا نكت مل ام ةأرملا رؤسب رهطتي نأ لجرلل زوجي
 ْنأ الإ هبحاص لضفب رهطتي نأ اههنم دحاول زوجي ال هنأ ىلإ نورخآ بهذو

 نب دمحأ بهذ م وهو ءاّمم اعَّرَك نإو زوجي ال : موق لاقو « اًعم اعرْشَي

 هيحانج دحأ يف نإف « هعزنيل مث « هسمغيلف « مكدحأ ءانإ يف بابذلا عقو اذإ » يراخبلا يف هصن )١(
 « يمرادلاو ء دمحأو ؛ ةجام نباو دواد وبأ هانعب ثيدحلا ىورو « ءافش رخآلا يفو ؛ ءاد

 ديعس يبأو « ةريره يبأ نع ثيدحلا يورو « دنسلا ةحيحص اهلكو « هدنسم يف يسلايطلاو
 « ةيمالسإلا قالخألاو بادآلا نم » باتك يف هقح ثحبلا تيفوأ دقو . مهنع هللا يضر سنأو
 ةجح ثيدحلا ملعلا ١ يف كلذكو . هيلإ عجريلف ةدافتسالا دارأ نمف « اهدعب امو 55 ص
 . ثلاثلا مسقلا « هيلع مأ ناسنإلل

 دقف هللا رونب رظني نمؤملا نإف « ةعساو ةمحر هللا هحري باوصلاو « قحلا وه دشر نبا هلاق امو
 . ثيدحلا معلا يتأي نأ لبق ةرضم نم اهام ملع

 يعفاشلل ( 47 / ١ ةضورلا ) رظناو كلام هقف يف ( "6 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؟)
 . ةفينح يبأ هقف يف ( 558 / ١ عئانصلا عئادبو ١ / ٠١١ ءاهقفلا ةفحت )و

 . ( 507 / ١ راطوألا لين ) رظنا « يعازوألاو ٠ يبعشلاو « رمع نبا نع يورم وهو (؟)
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 ةعبرأ كلذ يف نأ كلذو ءراثآلا فالتخا اذه يف مهفالتخا ببسو لبتح
 : راثآ

 (9 دحاو ءانإ نم هجاوزأو وه ةبانجلا نم لستغي ناك ِةّنِلَم ينلا نأ اهدحأ
  يرافغلا ملا ثيدح ثلاثلاو 0 اهلضف نم لستغا هنأ ةنويم تثيدح يناثلاو

 وبأ هِجّرَخ (9 ةأرما لضفب لجرلا أضوتي نأ ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبننلا نأ

 هنأ هنع روهشملاو ء هب تلخ اذإ « ةأرلا ءوضو لضفب لجرلا ءوضو يف دمحأ نع ةياورلا تفلتخا ( 1(
 اهراتخا « ءاسنلاو لاجرلل هب ءوضولا نومي ةيناثلاو « كلذ سلب الف اقم اناك ذإ اأو زوجيال
 ( 506 / ١ ينغملا ) رظنا . ملعلا لهأ رثك رثكأ لوق وهو « ليقع نبأ

 دحاو ءانإ نم هت هللا لوسرو نأ لستغأ تنك » : تلاق ةباس .مأ نع ناخيشلا هجرخأ ثيدحلا (؟)
 / ١ راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا هيلع قفتم وهو . ةشئاع نع هلثمو « ةبانجلا نم
058). 

 دازب فرعي اهوبأو دنه ةيموزخما ةريغما نب ةيمأ تنب نينمؤملا مأ يهو « ةماس مأ ثيدحلا ةيوارو
 مث ءدسألا دبع نب ةماس يبأ عم ةشبحلا ىلإ ترجاه ممداوجأو « شيرق فارشأ نم بكارلا
 . ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) اهجوز ةافو دعب هِي هللا لوسر اهجوزت

 يه ةنويمو ( ١ / ١8 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم رظنا ) س ابع نبأ نع لسمو « دمحأ ه هاور (؟)
 نب هللا دبع ةلاخو « سابع نبا ةلاخو « دلاخ ةلاخ نينمؤلا مأ ةيلالغل نزح ني ثراحلا تنب
 . ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) . نيسفخلا دعب تيفوت ٠ ممألا نب ديزي ةلاخو « دادش
 . سابع نب هللا دبع اهرْبَحو « ةمألا رحب وهف قلطأ ثيحف . ثيدحلا يوار سابع نبا امأ
 يف هقفلاو « ةكحلاب ةيوبنلا ةوعدلا تاكربب ملعلا يف هتمامإ ةرهشو . نينس ثالثب ةرجحلا لبق دلو
 مايأ رخآ يف نيتسو نامث ةنس فئاطلاب هتافو تناك . هب فيرعتلا نع ينغت ليوأتلاو « نيدلا
 . ( 30/١ مالسلا لبس ) رظنا ٠ هرصب فك نأ دعب ريبزلا نبا

 نبا نأ الإ ةسمخخلا هاور « ةأرما روهط لضفب لجرلا أضوتي نأ ىبن هني هللا لوسر نأ » هظفل ()
 رابخألا ىقتنم ) رظنا . نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو « ةأرملا ءوضو » : الاق يئاسنلاو « ةجام
 : . ( 50/١ راطوألا لين عم

 لزن ءرافغ يخأ ةبلعث ينب نم امهو ؛ عفار وخأ يرافغلا ورمع نب محلا وه : ثيدحلا يوارو
 ءاممأ ديرجت ) . ًالضاف احلاص ناكو « منغو ازغف « ناسارخ ىلع دايز هلمعتساو « ةرصبلا
 . ( ةباحصلا



 وه

 هللا لوسر ىهن » : لاق سِجْرَس نب هللا دبع ثيدح عبارلاو . يذمرتلاو دواد

 ناعرشي نكلو « لجرلا لضفب ةأرملاو « ةأرما لضفب لجرلا لستفي نأ هت

 بهذم : نيبهذم ثيداحألا هذه ليوأت يف ءاملعلا بهذف ء () «اّعم

 ' نش 3 حيجرتاو , شعب يف عخلا بمشي ٠ عيجتل

 ىلع دحاو ءانإ نم هجاوزأ عم هِي ينلا لاستغا ثيدح حجر نم امأ

 نيب قرف هدنع نكي لو : هجيرخت ىلع حاحصلا ق قفتا امم هنأل « ثيداحألا رئاس

 اًعم نيلستغملا نأل « هبحاص لضفب اههنم دحاو لك لستغي وأ « اًمم الستفي نأ

 اذه عم ةنوهم ثيدح ححصو « هبحاص لضفب لستغم اهنم دحاو لك

 . قالطإلا ىلع رآسألا رهطب : لاقف « يرافغلا ثيدح ىلع هحجرو ؛ ثيدحلا

 « مزح يأ بهذم وهو ةنوميم ثيدح ىلع يرافغلا ثيدح حجر نم امأو

 ءانإ نم هجاوزأ عم يبنلا لاستغا ثيدحو يرافغلا ثيدح نيب عمجو

 . رخآلا لضفب امههدحأ لستغي نأ نيبو « اًمم لاستغالا نيب قرف نأب دحاو

 ءانإ نم ةأرملا عم رهطتي نأ لجرلل زاجأ , طقف نيثيدحلا نيذه ىلع لمعو

 نم يه رهطتت نأ زاجأو « اهرهط لضف نم وه رهطتي نأ زجي مو « دحاو

 ثيدح الخ ام اهلك ثيداحألا نيب عجلا بهذم بهذ نم امأو . هرهط لضف

 هيلع عمجي نأ نكمي هنأل . سجرس نب هللا دبع ثيدحب ذخأ هنإف « ةنويم

 )١( ةأرملا لضفب لجرلا وأ « لجرلا لضفب ةأرملا لستغت نأ هَ هللا لوسر ىهن » ثيدحلا ظفل «

 وبأ هاور ثيدحلاو . تاقث هلاجر : حتفلا يف ظفاحلا لاق : ينكوشلا لاق « اعيمج افرتفيلو

 مالسلا لبس ) رظنا ِهْدَِي ينلا بحص لجر ثيدح نم يئاسنلاو « دواد 717١ ( ىقتنم )و

 راطوألا لين عم رابخألا ١ /  ) 50سجرس نب هللا دبع وهو « يباحصلا ركذو ةجام نبا هاورو

 ةجام نبا ) رظنا ١/١١9 (.

 سكعلا نود لجرلا لضفب ةأرملا ءوضو زاوج ىلع قافتالا يوونلا لقن : ينكوشلا لاق .
 راطوألا لين ) فالخلا هيف تبثأ دق يواحطلا نأب ظفاحلا هبقعتو ١ /71( .

 يباحصلا يندللا سجرس نب هللا دبع وبأ وه . مجلا رسكو . نيسلا حتفب سجرس نب هللا دبعو

 اهنم ملسم ىور اًنيدح رشع ةعبس هنري ينلا نع ىور موزنع ينب فيلح يرصبلا هنع هللا يضر
 تاغللاو « ءاممألا بيذجت ) رظنا . ةثالث ١ 7 65" ( .



 فل

 « دحاو ءانإ نم هجاوزأ عم ِهَّتَي ينلا لسغ ثيدحو « يرافغلا ثيدح
 هضراعي نكل . لجرلا لضفب اًضيأ ةأرملا ًاضوتت الأ يهو « ةدايز هيف نوكيو
 سانلا ضعب انلق ا؟ هللع دق نكل ؛ . لس هجرخأ ثيدح وهو ؛ ةنوهم ثيدح

 ءافعشلا ابأ نأ يلع رثكأو « ينط رثكأ : هيف لاق هتاور ضعب نأ نم

 ناعرشي الو هبحاص لضفب رهطتي نأ اهنم دحاول زجي مل نم امأو . '" ينثدح
 لجرلا ساقو « يرافغلا محلا ثيدح الإ ثيداحألا نم هغلبي مل هلعلف « ءاّعم
 معأ تسلف « , طقف ضئاحلاو « بنجلا ةأرملا رؤس نع ىهن نم امأو « ةأرملا ىلع
 . "رمع نبا نع هبسحأ فلسلا ضعب نع يورم هنأ الإ « ةجح هل

 راصمألا ءاهقفو « هباحصأ مظعم نيب نم ةفينح وبأ راص : ةسداسلا ةلأسملا
 دوعسم نبأ نأ » : سابع نبا ثيدحل رفسلا يف رقلا ذيبنب ءوضولا ةزاجإ ىلإ
 كاسم له ٠ : لاق يملا لوسر أسف نما لل يَ لل كسر عن عرخ
 ' : م هللا لوسر لاقف . يتوادإ يف ذيبن يعم : لاقف ؟ ءام نم
 راع عر نبا لوم مقار يأ ثيدحو 7 «روهطو « بارش لاقو هبًاضوق

 )١( راطوألا لين ) رظنا ١ / 58 ( .

 )١( راطوألا لين ) رظنا . يعزوألاو « يبعشلاو ءرمع نبأ نع يورم ١ / 58 ( .
 هللا دبع ثيدح نم يواحطلاو ينطقرادلاو دمحأ مامإلاو ةجام نباو يذمرتلاو « دوأد وبأ هجرخأ (؟)

 ةرث : لاق . ةوادإ يف ذيبنلا نم ءيش الإ ءال : لاق ؟ روهط كدنع » ظفلب . دوعسم نبا
 اذه يور امنإو : يذمرتلا لاق : يعليزلا لاق « هنم اضوتف » يذمرتلا داز « روهط ءامو « ةبيط
 انه ريغ هل فرعي ال ثيدحلا لهأ دنع لوهجم لجر ديز وبأو « هللا دبع نع ديز يبأ نع ثيدحلا
 م يئاسنلاو « ةعبرألل هازعف « نيدلا ءالع انخيش متو : يعليزلا لاق مث . ىهتنا . ثيدحلا
 .ديز يبأ ةلاهج اهدحأ : للع ثالثب ثيدحلا اذه ءاماعلا فعض دقو : لاق مث ء الصأ هوري
 م دوعسم نب نأ ثلاشلو هريغ وأ , ناسيك نب دشار وه له « ةرازف يبأ يف ددرتلا : ةيناثلاو
 ( 1١/ ٠664 دواد يبأ ننس رظناو ( ١8/١ ةيارلا بصن ) رظنا ٠ نجلا ةليل ميو ينلا عم دهشي
 . دوبعملا نوع عم

 نب هللا دبع نحرلا دبع وبأ هنع هللا يضر ليلجلا يباحصلا دوعسم نب هللا دبع ثيدحلا يوارو ْ

 ع ل

 - نب موزخم نب ءارلا فيفختو ( ءافلاب ) راف نب حم نب بيبح نب ( نيغلاب ) لفاغ نب دوعسم



 في

 « روهط ءامو ةبيط © ةرث » : لَ هللا لوسر لاقف هيفو « هلثمب دوعسم نبا

 نم مهل فلاخم اال هنأو « سابع نباو يلع ةباحصلا ىلإ بوسنم هنأ اومعزو
 . مهدنع عامجإلاك ناكف ةباحصلا

 نم يور دق هنألو « هتاور فعضل هولبقي مو ربخلا اذه ثيدحلا لهأ درو

 ةليل هِي هللا لوسر عم نكي مل دوعسم نبا نأ قرطلا هذه نم قثوأ قرط

 ءام اودَجَت ْمَلَق » : ىلاعت هلوقب ثيدحلا اذه درل روهملا جتحاو « نجلا
 «ديعصلاو ءاملا نيب اًطسو انهه لعجي مف لاق ) 4 اَبّيَطاَديِعَص اوُمَسَيِتَف

 ءاملا دجي م نإو ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقبو

 . () « هترشب هسيلف ؛ ءاملا دجو اذإف « ججح رشع ىلإ

 ةدايزلاو « ءاملا مما ثيدحلا يف هيلع قلطأ دق اذه نإ اولوقي نأ مهو

 . خسن ةدايزلا نإ مهوقل فلاخماذه نكل « باتكلا اهضراعيف ء اخسن ىضتقت ال

 رازن نب رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ليذه نب دعس نب ممم نب ثراحلا نب لهاك نب ةلهاص -
 تاسأ « ليذه نم ءاوس نب دودبع تنب دبع مأ همأو « يفوكلا ةرهز ينب فيلح يلذهلا
 مسمو يراخبلا قفتا . اًيدح نوعبرأو ةيناقو ةئافاث هِي هللا لوسر نع هل يور . ترجاهو
 اهب ىفوتو « هرمأ رخآ يف ةفوكلا لزن . نيرشعو دحأب يراخبلا درفناو « نيتسو ةعبرأ ىلع اهنم
 نفدو ةنيدملاب فوت ليقو ةنس نوتسو عضب هلو نيثالثو ثالث ةنس ليقو . نيثالثو نيتنث ةنس
 . عيقبلاب
 : لاق ٠ يبونذ : لاقف ٠ يتشت ام : لاقف ناثع هداعف « دوعسم نبا ضرم : ةبيط وبأ لاق
 : لاق . ينضرمأ بيبطلا : لاق . بيبطب كل رمآ الأ : لاق . يبر ةمحر : لاق يهتشت ام
 هرقل قاب لع وفك لاق . كتانبل نوكي : لاق . هيف ىل ةجاح ال : لاق . ءاطعب كل رمآ
 أرق نم » : لوقي وتل هللا لوسر تعمس ينإ ةعقاولا ةروس ةليل لك يف نأرقي نأ نهترمأ نإ
 . (185 1١/ تافصلاو ءامسألا بيذهت ) رظنا « اًدبأ ةقاف هبصت مل « ةليل لك ةعقاولا ةروس

 )١( ءاتلاب ) ةرمت : باوصلاو ءاثلاب ( ةرم ) انيدل يلا خسنلا عيمج يف ( .

 . ١ ةيآ ةدئاملا (5)

 هنأ ةفينح يبأ نع يزورلا عماجلا يف حون ىور دقو . نابح نباو « يئاسنلاو دواد وبأ هاور (5)
 . حون لاق اذك . هلوق هيلع رقتسا يذلا وهو « مهتي هنكلو « هب ًاضوتي ال لاقو و كلذ نع عجر
 . ( ١ / 1١١6 عئانصلا عئادب رظنا )





 ىلا

 ءوضولا ١" ضقاون يف عبارلا بابلا

 وأ طئافلا نم نم : دحأ َءاَجْوَأ » : ىلاعت هلوق بابلا اذه يف لصألاو

 ٌتّدحَأ ْنَم ًةالَص هللا ُلبْقَي ال ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو « َءاسنلا ُمُتمال

 لوبلا نم ءوضولا ضاقتنا ىلع بابلا اذه يف اوقفتاو © « أْضوَنَي ىَّبح

 ىرجم هنم يرجت ( لئاسم عبس هيف اوفلتخا امم بابلا اذهب قلعتيو )

 . بابلا اذهل دعاوقلا
 نم جرخي امم ءوضولا ضاقتنا يف راصمألا ءاماع فلتخا : ىلوألا ةلأسملا

 نم هدحو جراخلا كلذ يف موق ربتعاف , بهاذم ةثالث ىلع سجنلا نم دسجلا

 يروثلاو « هباحصأو ٠ ةفينح وبأ وهو « جرخ ةهج يأ ىلعو ٠ جرخ عضوم يأ

 نم ليست ةساجمن لك : اولاقف , فلسلا ةباحصلا نم مهلو  ةعامجو دمحأو

 ء دصفلاو ريثكلا فاعّرلاو « مدلاك ءوضولا اهنم بجي هنم جرختو ءدسجلا

 يبأ باحصأ نم فسوي وبأ لاقو.. ةقينح يبأ دنع مغلبلا الإ ءيقلاو ةماجحلاو

 هنيع امب ءوضولا لاطبإ يف لمعتسا مث « مربلا لح لصألا يف ضقنلاو ء« ضقان عمج ضقاونلا )١(

 . ( 560 / ١ مالسلا لبس ) رظنا ةيفرع ةقيقح راص مث « ازاجم ًالطبم عراشلا

 )١( لاق ةريره ابأ اي ثدحلا ام : تومرضح لهأ نم لجر لاقف » هتلكتو . هيلع قفتم ثيدحلا :
 يطويسلل ريغصلا عماجلا ) رظنا يذمرتلاو « دواد وبأ هور كلذكو « طارض وأ « ءاسُق ١ /

 ( راطوألا لين )و ١ /  ) 5١1١نيليبسلا دحأ نم جراخلا ثدحلاب دارملا : يناكوشلا لاق «

 ةالصلا يف ناعقي دق امنألو « ظلغألا ىلع فخألاب اًهيبنت كلذ نم صخأب ةريره وبأ هرسف امنإو

 عنم : ثلاثلا . جراخلا كلذ جورخ : يناثلا . ثدحلا يناعم دحأ اذهو . امهريغ نم رثكأ

 يبأ ريسفتل دارملا وه انه لوألا ناك افإو . جورخلا كلذ ىلع بترتملا ةدابعلا نابرق نم عراشلا
 لين ) . عتملاب الو جورخلاب ال جراخلا سفنب هل ةريره الأوطار١ / 50١ ( .

 نبا لاق . دمحأ بهذمل ( 186 / ١ ينغملا ) رظناو « ةفينح يبأ بهذمل ( ؟١؟ / ١ ءاهقفلا ةفحت ) (©)

 ديعسو رمع نباو سابع نبا نع كلذ يورو ةدحاو ةياور ةلجْلا يف ضقني سجنلاو : ةمادق
 . ( قباسلا ردصملا ) يوونلاو ةداتقو« ءاطعو ٠ بيسملا نبا



 مم

 نم ريسيلا ءالؤه نم دحأ ربتعي لو ٠ ءوضولا هيفف مفلا الم اذإ هنإ : ةفينح

 لك : اولاقف ربدلاو رّكّذلا : نيجرخلا نورخآ موق ربتعاو « دهاجم الإ مدلا
 « مد نم جرخ ءيش يأ نم ءوضولل ضقان وهف « نيليبسلا نيذه نم جرخ ام

 وأ « ةحصلا ليبس ىلع هجورخ ناك ؛ جرخ هجو يأ ىلعو « مغلب وأ اصح وأ

 محلا نب دمحو « هباحصأو "7 يعفاشلا لوقلا اذهب لاق نممو « ضرملا ليبس ىلع

 « جورخلا ةفصو« َّرخلاو « جراخلا نورخآ موق ربتعاو ٠ كلام باحصأ نم
 لوبلا وهو ء« هجورخ داتعم وه امم نيليبسلا نم جرخ ام لك : اولاقف

 وهف « ةحصلا هجو ىلع هجورخ ناك اذإ حيرلاو « يدولاو « يذملاو « طئاغلاو

 يف الو ء اءوضو لوبلاو « ةاصحلاو ٠ مدلا يف اوري مف « ءوضولا ضقني
 . 9 هباحصأ لجو « كلام لوقلا اذه لاق نممو « سلسلا

 جرخي امم ءوضولا ضاقتنا ىلع نوماسملا عمجأ امل هنأ مهفالتخا يف ببسلاو

 رهاظتلو « باتكلا رهاظل يذمو « حيرو « لوبو « طئاغ نم نيليبسلا نم

 افإ محلا نوكي نأ : اهدحأ تالاتحا ةثالث كلذ ىلإ قرطت « كلذب راثآلا

 هللا همحر كلام هآر ام ىلع اهيلع قفتملا طقف ءايشألا هذه نايعأب قلع

 ساجمنأ اهرنأ ةهج نم هذهب قلع امنإ محلا نوكي نأ ىناشلا لاتحالا . ىلاعت

 اهيف رثؤي افإ ةراهطلاو « ةراهط ءوضولا () نوكل ٠ ندبلا نم ةجراخ

 اهنأ ةهج نم اهب قلع افنإ اًضيأ محلا نوكي نأ : ثلاثلا لاتحالاو . سجنلا

 رمألا دورو نيريخألا نيلوقلا نيذه ىلع نوكيف « نيليبسلا نيذه نم ةجراخ
 هب ديرأ صاخلا باب نم وه افإ « اهيلع عمجملا ثادحألا كلت نم ءوضولاب

 . لومحلا صاخلا باب نم وه امنإ هباحصأو كلام دنع نوكيو « ماعلا

 )١( ةضورلا ) رظنأ ١ / 78 ( عومجما ) رظنا . روهملا لوق وهو 7 /3( .
 يقاكلا ) رظنا (؟) ١ /  ) 1١5كلام بهذمل .

 )( هانتبثأ ام باوصلاو ( نوكت ) «ركفلا راد » ةختن يف .
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 ديرأ صاخلا باب نم وه اهب رمألا نأ ىلع اقفتا ةفينح وبأو « يعفاشلاف .
 نأب هبهذم حجري كلاف ؟ هب دصق يذلا وه ماع يأ افلتخاو « ماعلا هب

 « كلذ ريغ ىلع ليلدلا لدي ىتح هصوصخ ىلع صاخلا لمحي نأ وه لصألا

 ءوضولا باجيإ ىلع مهقافتاب « جراخلا ال جرحا هب دارملا نأب جتحم يعفاشلاو

 قوف نم جرخ اذإ هنم ءوضولا باجيإ مدعو « لفسأ نم جرخي يذلا حيرلا نم

 نأ ىلع اًهيبنت اذه ناكف . نيجرخملا فالتخا اهنيب قرفلاو ةدحاو تاذ امهالكو

 وبأو . ةحئارلاو ةفصلا يف نافلتخم نيحيرلا نأل فيعض وهو « جرخملل محلا

 يف ةرثؤم ةساجنلا نوكب سجنلا جراخلا وه كلذب دوصقملا نال جتحمي ةفينح

 ةراهطلا نم اًهبش اهيف نإف ةيككح ةراهط تناك نإو ةراهطلا هذهو« ةراهطلا

 « ءاق ٍهَِيَو هللا لوسر نأ » نابوث ثيدحبو « سجنلا ةراهط ينعأ « ةيونعملا
 نم ءوضولا اهباجيإ نم اههنع هللا يضر رمع نباو رمع نع يور امبو ١" « أضوتف

 لكل ءمضولاب ةضاحتتللا ٍهَنِيَي هرمأ نم يور امبو « " فاعرلا

 )١( قشمد دجسم يف نابوث تيقلف « أضوتف « ءاق هِي ينلا نأ ءادردلا يبأ نع يورم ثيدحلا «
 قدص : لاقف « هل كلذ تركذف ٠ هءوضو هل تببص انأ ٠ اذه يف ءيش حصأ وه : يذمرتلا لاق

 يقهيبلاو « ينطقرادلاو دوراجلا نباو « ةثالشلا ننسلا باحصأو دمحأ هاورو . بابلا «
 هاجرخي ملو . نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاقو كردتسملا يف ماحلاو « ةدنم نباو « يناربطلاو ,

 ةيارلا بصن ) رظنا . لصتم حيحص هدانسإ : ةدنم نبا لاق ١ / ١ ( عم رابخالا ىقتنم )و
 راطوالا لين ١ /؟١"5 (.

 نب ةيمأ نب ةشئاع نب سيق نب ديز نب رماع ليقو « ريوع همسا ءادردلا وبأ ثيدحلا يوارو
 ثيدح ةئام هل يور . يراصنألا ثراحلا نب جرزخلا نب بعك نب يدع نب رماع نب كلام

 ةثالثب يراخبلا درفناو . نيثيدح ىلع اهنم لسمو يراخبلا قفتا . اًثيدح نوعبسو « ةعستو .

 ةفالخ يف قشمد ءاضق يلو . دحأ يف اوفلتخاو ء دحأ دعب ام دهش اًدهاز . اًيكح اًهيقف ناك

 رظنا . ةرجهلا نم نيثالشو - نيتنث ليقو - ىدحإ ةنس ناثع ةفالخ يف قشمدب يفوت . ناثع

 ) تافصلاو ءامسألا 58/5 ( .

 قشمد لزن . هلم هللا لوسر ىلوم هللا دبع وبأ ء ردحج نبا : ليقو « درحي نبا وه : نابوثو

 ) ةباحصلا ءاممأ ديرجت ( .

 لين ) رظنا . ملكتي ملو , ىنبف عجر مث « ًاضوتف « فرصنا فعر اذإ ناك رمع نبا نأ كلام ىور )١(
 وأ « سلق وأ « فاعر وأ « ءيق هباصأ نم » : لاق هنأ متم لوسرلا نع ىورو ( ١8/١ راطوألا
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 انإو « سجنلا جراخلا ةفينح يأ دنع هلك اذه نم موهفمل ناكف « ؟ةالص

 نإو اهيلع قفتملا ثادحألا نم ءوضولا باجيإ ىلع ةفينح وبأو يعفاشلا قفتا

 ةضاحتسملا ةالص لك دنع ءوضولاب هيَ هرمأل ضرملا ةهج ىلع تجرخ
 . ضرم ةضاحتسالاو:

 نأ نم اًضيأ اًسايق ةصخرلا يف ريثأت انهه هل ضرملا نأ ىأرف كلام امأو
 يبأ تنب ةمطاف ثيدح نأ كلذو . طقف لسغلاب الإ رمؤت )ل « ةضاحتسلا
 رمألا ينعأ ء هيف ةدايزلا هذه يف فلتخيو هتحص ىلع قفتم اذه شيبح
 نم ىلع اًسايق ربلا دبع نب رمع وبأ اهححص نكلو ") ةالص لكل ءوضولاب

 ىلص هنع هللا يضر رمع نأ ىور ام لثم « عطقني الو حرج نم مدلا هبلغي .
 . ا امد بعثي هحرجو

 هنأ اوأر موقف : بهاذم ةثالث ىلع مونلا يف ءاماعلا فلتخا : ةيناثلا ةلأسملا

 لف « ثدحب سيل هنأ اوأر موقو « ءوضولا هريثكو « هليلق لق نم اوبجوأف « ثدح
 : كشلا ربتعي ال نم بهذم ىلع ثدحلاب نقيت اذإ الإ ءوضولا هنم اوبجوي

 لكوي ناك فلسلا ضعب نأ تح , كشلا ربتعي نم بهذم ىلع كش اذإو
 موقو ؟ ال مأ ثدح هنم نوكي له ينعأ , هلاح دقفتي نم مان اذإ هسفنب

 لقتثتسللا ريثكلا يف اوبجوأف لقثتسملا ريثكلاو ,« فيفخلا ليلقلا مونلا نيب اوقرف
 . روهملاو ءراصمألا ءاهقف اذه ىلعو . ليلقلا نود ءوضولا

 كلذك و ضعب نم رثكأ مونلا نم لاقثتسالا اهيف ضرعي تائيلا ضعب تناك املو
 وأ اًمجطضم مان نم : كلام لاقف كلذ يف ءاهقفلا فلتخا « ثدحلا جورخ
 الف اًسلاج مان نمو « اًريصق وأ « مونلا ناك ًاليوط « ءوضولا هيلعف « اًدجاس
 لين ) رظنأ شايع نب ليعامسإ نع ينطقرادلاو « ةجام نبا ه هاور « ًاضوتيلف فرصنيلف « يذم -

 . ( ؟7؟/١ راطوألا

 )١( راطوألا لين ) رظنا ةجام نبا الإ ةعاملا هآور ١ / 3١64 (.

 . ( ١ / 7١5 رابخألا ىقتنم عم راطوألا لين ) رظنا يذمرتلا دنع ءوضولاب رمألاب ةدايزلا (؟)
 . ( 5 )١/ رظنا . أطوملا يف كلام هاور (؟)
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 ةرف « متاقلا يف هبهذم يف لوقلا فلتخاو 7 هب كلذ لوطي نأ الإ هيلع ءوضو

 : لاقف يعفاشلا امأو . دجاسلا كح هكح لاق ةرمو « عكارلا كح هكح لاق

 ةفينح وبا لاقو (" اًسلاج مان نم ىلع الإ ءوضولا مان امفيك متان لك ىلع

 . 9 اًعجطضم مان نم ىلع الإ ءوضو ال : هباحصأو
 نأ كلذو « كلذ يف ةدراولا راثآلا فالتخا ةلأسملا هذه يف مهفالتخا لصأو

 نبا ثيدحك « ًالصأ ءوضو مونلا يف سيل هنأ اهرهاظ بجوي ثيداحأ انهه

 « هطيطغ انعمس ىتح اهدنع مانف « ةنويم ىلع لخد هِي ينلا نأ » : سابع

 يف مدحأ سعن اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو(" « ًاضوتي ملو « ىلص مث

 ء«هبر رفغتسي نأ بهذي هلعل هنإف « مونلا هنع بهذي ىتح دقريلف « ةالصلا

 يف نوماني اوناك هِي ينلا باحصأ نأ اًضيأ يور امو " « هسفن بسيف
 « ةتباث راثآ اهلكو "0 « نوأضوتي الو نولصي مث « مهسؤر قفخت ىتح دجسملا

 )١( دجاسلاو عكارلاو مئاقلا مون امأ . دمحأ لوق وهو ( ؟3؟ ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا .

 دنتسملا دعاقلا يف هنع ةياورلا تفلتخاو . ال : ةيناثلاو . ضقني ىلوألا : ناتياور هنعف .

 ينغملا رظنا ) لاح لكب ضقني هنعو « هريسي ضقني ال هنعف « يتحلاو ١ / ١76 ( .

 . ضقني ال هنأ حيحصلاف « اًيبتحم مئانلا كلذكو ( 76 / ١ ةضورلا ) رظنا (

 جراخ يف كلذكو . ءوضولا ضقني ال هدنع ةالصلا يف مونلاو , هْيَكرَو دحأ ىلع اكروتم وأ (©)

 . ( ١/ ٠6١ عئانصلا عئادب ) رظنا . ءيش ىلع دنتسم ريغ ضرألا ىلع رقتسم دعاق وهو ةالصلا
 نو هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر سابع نبا نع يناربطلاو دمحأو , يذمرتلاو « دواد وبأ هاور (4)

 مو « تيلص : هل تلقف . ًاضوتي الو , يلصيف . موقي مث ْخُمْنَيَو . مانيو ءدجسي ناك »
 عم دواد يبأ ننس ) رظنا . ركنم . « اًمجطضم مان نم ىلع ءوضولا افإ : لاقف « تمن دقو « ًاضوتت

 . ( "4" / ١ دوبعملا نوع

 هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هصئاصخ نم نأ : مسم حرش يف يوونلا نع يناكوشلا ركذ دقو

 ىتح ٍهْلَي هللا لوسر مان » لاق سابع نبا نع حيحصلا ثيدحلل اًدجطضم هؤوضو ضقتني ال

 )1١/ ةيارلا بصنو ( 117/١ راطوألا لين رظنا ) .« ًاضوتي لو ىلص مث ء هطيطغ تعمس
 .(؟4غ

 . ( 35 ص نيحلاصلا ضاير ) رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا (4)
 . ( 58 / ١ راطوألا لين ) رظنا . يعفاشلاو , يذمرتلاو . دواد وبأو « سم هاور (7)



68 

 يف اهنيبأو « ثدح مونلا نأ اهرهاظ بجوي ثيداحأ اًضيأ انههو

 نأ انرمأف علم ينلا عمر فس يف انك »: لاق هنأ كلذو ء لاسع نب ناوفص ثيدح كلذ

 نيب ىوسف (7 « ةبانج نم الإ اهعزنن الو « مونو « لوبو « طئاغ نم انفافخ عزنن ال

 مدقتملا ةزيره يبأ ثيدح اهيفو « يذمرتلا هححص . مونلاو ٠ طئاغلاو « لوبلا
 هدي لسغيلف ٠ همون نم كدحأ ظقيتسا اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو
 هليلق ءوضولا بجوي مونلا نأ هرهاظ نإيف « هئوضو يف اهلخدي نأ لبق
 هلوق يف ىنعملا هدنع ناك نم دنع ءوضولا ةيأ رهاظ لدي كلذكو « هريثكو

 ىلع مونلا نم مق اذإ يأ « ةالصلا ىلإ مُتْمُق اذإ اونمآ نيذلا اهيأاي »> : ىلاعت
 ؛ راثالا هذه رهاوظ تضراعت املف « فلسلا نم ةريغو ؛ ملسأ نب ديز نع يور ام
 بهذ نف : عملا بهذمو « حيجرتلا بهذم : نيبهذم اهيف ءاماعلا بهذ

 رهاظ ىلع ًالصأ مونلا نم ءوضولا بوجو طقسأ امإ « حيجرتلا بهذم
 ثيداحألا رهاظ ىلع هريثكو هليلق نم هبجوأ امإو . هطقست يتلا ثيداحألا

 نم وأ « ةبجوملا ثيداحألا نم هدنع حجرت ام بسح ىلع ينعأ « اًضيأ هطقست يتلا

 . ةطقسملا ثيداحألا

 « ريثكلا ىلع هنم ءوضولل ةبجوملا ثيداحألا لمح عملا بهذم بهذ نمو

 نم ىلوأ عمجلاو ء روهملا بهذم انلق 5 وهو « ليلقلا ىلع ءوضولل ةطقسملاو
 ىلع اهلمح امنإف « يغفاشلا امأو . نييلوصألا رثكأ دنع عملا نكمأ ام حيجرتلا

 « ةباحصلا نع كلذ حص دق هنأل , طقف سولجلا متانلا تائيه نم ىنثتسملا نأ

 وبأ هبجوأ افإو « نولصيو نوأضوتي الو « اًسولج نوماني اوناك مهنأ ينعأ

 وهو «' عوفرم ثيدح يف درو « كلذ نأل طقف عاجطضالا يف مونلا يف ةفينح

 نكل « ةبانج نم الإ نهيلايلو مايأ ةثالث انفافخ عزنن ال نأ اَرْفَس انرمأي ناك » : هظفل )١(
 رابخألا ىقتنم ) رظنا . هححصو « يذمرتلاو « يئاسنلاو « دمحأ هاور « مونو « لوبو طئاغ نم

 . ( ١ / 7١ راطوألا لين عم
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 () « اًمجطضم مان نم ىلع ءوضولا امنإ » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ

 ضقني امنإ هدنع مونلا ناك اماف كلام امأو . رمع نع كلذب ةتباث ةياورلاو

 : ءايشأ ةثالث هيف ىعار « ثدحلل اًببس اًبلاغ ناك ثيح نم ءوضولا

 جورخ اهنُم نوكي يتلا ةئيملا يف طرتشي ملف « ةئيهلا وأ لوطلا وأ « لاقثتسالا
 نوكي ال ىتلا تائيهلا يف كلذ طرتشاو « لاقثتسالا الو لوطلا ال اًبلاغ ثدحلا

 ْ . اًبلاغ اهنم ثدحلا جورخ

 وأ « ديلاب ءاسنلا سمل نم ءوضولا باجيإ يف ءاماعلا فلتخا : ةثلاثلا ةلأسملا

 هديب ةأرمأ سمل نم نأ : ىلإ موق بهذف « ةساسحلا ءاضعألا نم كلذ ريغب

 نم كلذكو « ءوضولا هيلعف ءرتس الو « باجح هنيبو اهنيب سيل اهيلإ اًيضفم

 لاق لوقلا اذهبو ءذتلي م وأ ذتلا ءاوس ءام سمل مدنع ةلبقلا نأل « اهلبق

 ىلع ءوضولا بجوأف ٠ سوماملاو سماللا نيب قرف ةرم هنأ الإ هباحصاو يعفاشلا

 . مراجملا تاوذ نيب اًضيأ قرف ةرمو « اهنيب ىوس ةرمو « سوململا نود سماللا

 . (9 |هنيب ىوس ةرمو

 ىف يوونلا هركذ . سابع نبا نع ةيلاعلا يبأ نع ةداتق نع ىنالادلا دلاخ وبأ ظفللا اذهب هور )١(
 .( 7١/١ عومجملا

 . ( 7١/١ أطوملا يف كلام هاور « أضوتيلف « اًعجطضم مدحأ مان اذإ » : لاق رمع نعو

 وبأو دمحأ هاور « ًاضوتيلف مان نف « هسلا ءاكو نيعلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذك ءاجو

 . ةيواعم نع ينطقرادلاو , دمحأ كلذك هاورو « يلع نع ينطقرادلاو « دواد

 تبثأ يلع ثيدح : لاقف . كلذ يف ةيواعمو « يلع ثيدح نع دمحأ لئس ةيبت نبا لاق

 هدانسإ يفو « يقهيبلاو ينطقرادلا اًضيأ هجرخأف « ةيواعم ثيدح امأ : يناكوشلا لاق . يوقأو

 « يرذنللا َنمَحَو . متاح وبأ نيثيدحلا فعض دقو « فيعض وهو « ميرم يبأ نب ركب يبأ نع ةيقب

 ش . (7؟8/ ١ راطوألا لين ) رظنا . لع ثيدح يوونلاو حالصلا نباو
 ةيبنجأ ةأرماو لجر اترشب تقتلا اذإ يعفاشلا بهذم يف دمتعملاو ( ١ 37١577 عومجملا ) رظنأ (؟)

 مأ : سمألا مادتسا ءاوسو 0 اقافتا مأ اوهس مأ ادصق ناكأ ءاوس 3 سماللا ءوصو ضقتنا 00

 ' هيلعو ء كلذك هووضو ضقتنيف ٠ سوململا امأ . اًيلصأ مأ اَدئاز لشأ وأ « اًحيحص هب سوممملا وأ « سوململا ناكأ ءاوسو « هريغب مأ « ةراهطلا ءاضعأ نم وضعب سمل ءاوسو « ءاقتلالا درجب قراف
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 دصق وأ « ةذللا هتقراف اذإ سمالا نم ءوضولا باجيإ ىلإ نورخأ بهذو

 قفتا وضع يأب لئاح ريغب وأ لئاحب عقو ٠ كلذ يف ممل ليصفت يف ةذللا
 روهمجو كلام بهذم وهو كلذ يف ةذل اوطرتشي مل مهإف « ةلبقلا ادع ام

 يبأ بهذم وهو « ءاسنلا سمل نمل ءوضولا بامجيإ موق ىفنو ©” هباحصأ
 نم اًدحأ ركذأ ال ينإف « ةذللا طارتشا الإ ةباحصلا نم فلس لكلو (9 ةفينح

 مالك يف سملا مما كارتشا ةلأسملا هذه يف مهفالتخا ببسو . اهطرتشا ةباحصلا
 اهب ينكت ةرمو « ديلاب وه يذلا سملا ىلع ةرم هقلطت برعلا نإف . برعلا
 هنأ ىلإ نورخآ بهذو "74 َءاَسْنلا ٌمُثَُْسال ؤأ » : ىلاعت هلوق يف عاملا نع
 طرتشاف « صاخلا هب ديرأ « ماعلا باب نم هآر نم ءالؤه نمو . ديلاب سملا
 هيف ةذللا طرتشي مف « ماعلا هب ديرأ ماعلا باب نم هآر نم مهنمو « ةذللا هيف

 للم ينلا نأ نم ةيآلا موعع ضراع ام كلذ ىلإ هاعد اغإف ةذللا طرتشا نمو

 ثيدنلا لمأ جرخو تسع ارو ٠ هدي هدوجس دنع ةكئاص سلي نا

 « هئاسن ضعب لبق هنأ » ِهَِلَي ينلا نع ةشئاع نع ةورع نع تباث يِبأ نب بيبح ثيدح
 وبأ لاق . « © تكحضف ؟ تنأ الإ يه نم تلقف ء ًأاضوتي مو « ةالصلا ىلإ جرخ مث

 . (؟5/١5 عومجملا ) رظنا . يعفاشلا باحصأ نم نورثكألا -

 . ردصملا سفن رظنا . ءوضولا ضقني الف « مراحا تاوذ امأ

 اذإ الإ هؤوضو ضقتني ال هنأ دمحأ بهذم نم روهشملاو ( 7" ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا )١(
 صتنخي الو « ةريغصلاو ةريبكلاو « مرحلا تاذو ةيبنجألا نيب قرف الو لئاح نودبو « ةوهشب اهسم

 لاح لكب ضقني سملا نأ هنعو .رخآلا دسجلا سّمال , دسجلا نم ءيش لك لب « ديلاب سملا
 . ( 155/١ ينغملا ) رظنا . لاحب ضقني ال سمللا نأ هنعو

 )١( عئاصلا عئادب ) رظنا ١ /  ) 748هؤوضو ضقتني ال ء اذ شتني مو « اهجرف سمل ولو .
 . . 5 ةيأ ةدئاملا (؟)

 . ( 577 / ١ راطوألا لين.) رظنا . حيحص هدانسإ : ظفاحلا لاق« يئاسنلا هاور (5)

 لاقو . ةشئاع نم عمسي مل يبتلا مه اربإ . لسرم وه : دواد وبأ لاق . يئاسنلاو « دواد وبأ هاور (5)
 3 .ةلسرم ناك نإو ؛ ثيدحلا اذه نم نسحأ بابل اذه يف سل يئاسنلا



 مع/

 () لام هحيحصت ىلإو . نويفوكلا هححصو . نويزاجحلا هنّمو ثيدحلا اذهرمع

 نب دبعم قيرط نم اًضيأ ثيدحلا اذه يورو : لاق ربلا دبع نب رمع وبأ
 , اهيف َرأ مل ةلبقلا يف ةتابن نب دبعم ثيدح تبث نإ : يعفاشلا لاقو « ةتابن

 . اءوضو سمللا يف الو

 ةقيقح قلطني سمللا نأب ديلاب سمالا نم ءوضولا بجوأ نم جتحا دقو

 ةقيقحلا نيب ظفللا ددرت اذإ هنأو عاملا ىلع اًراجم قلطنيو . ديلاب سمللا ىلع

 كئئوألو ءزاجملا ىلع ليلدلا لدي ىتح ةقيقحلا ىلع لمحي نأ ىلوألاف « زاجماو
 ةقيقحلا ىلع هنم زاجملا ىلع لدأ ناك هلاعتسا رثك اذإ زاجملا نإ : اولوقي نأ
 ىلع هنم ءزاجم هيف وه يذلا ثدحلا ىلع لدأ وه يذلا طئاغلا مسا يف لاحلاك

 تناك نإو سمالا نأ هدقتعأ يذلاو « ةقيقح هيف وه يذلا ضرألا نم نئمطملا

 , عاملا يف يدنع رهظأ هنأ ءاوسلا نم اًبيرق وأ « ءاوسلاب نيينعملا ىلع هتلالد

 , عاما نع سملاو ةرشابملاب ىنك دق ىلاعتو كرابت هللا نأل « اًراجم ناك نإو
 مهتلا ةزاجإ يف اهب جتحي ةيآلا يف ليوأتلا اذه ىلعو « سمالا ىنعم يف امهو

 عفترتو ء دعب يتأيس ام ىلع ريخأت الو ء اهيف ميدقت ريدقت نود بنجلل

 « ثيدحلا اذه فعضي يراخبلا ليعامسإ نب دمع تعمس : لاقو يذمرتلاو ء دمحأ اًضيأ هجرخأو 2#

 هجرخأو « ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع قيرط نم ةجام نباو يذمرتلاو « دواد وبأ هاور دقو
 . ءؤش ال هبش ثيدحلا اذه : ناطقلا لاقو . ةشئاع نع ينزملا ةورع قيرط نم دواد وبأ اًضيأ

 بابلا يف حصي ال : مزح نبا لاقو . ةورع نم عمسي مل تباث يبأ نب بيبح : يذمرتلا لاقو

 هاورو . سمالا نم ءوضولا لوزن لبق رمألا هيلع ناك ام ىلع لوم وهف « حص نإو « ءيش
 لَ ينلا نع ةشئاع نع ءاطع نبا نع رمع نب دمه نع ةتاين نب دبعم قيرط نم يعفاشلا
 ةجحلاف « ةقث ناك نإف.« دبعم لاح فرعأ الو : لاق « ًاضوتي الو « هئاسن ضعب لبقي ناك هنأ »

 « تايفالخلا يف يقهيبلا اهدروأ هجوأ ةرشع نم يور : ظفاحلا لاق . ْهْنِيَع يبنلا نع ىور اهف

 بصن )و (رابخألا ىقتنم عم ١ / 7١١ راطوألا لين ) رظنا . ربلا دبع نبا هححصو . اهفعضو
 .(54/ ١ مالسلا لبس )و ( ١١5/١ صيخلتلا ) و . اهدعب امو ( ١ / 7١ ةيارلا

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( لاق ) « ركفلا راد » ةخسن يف )١(
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 .رخآلا ليوأتلا ىلع ةيآلاو راثآلا نيب يتلا ةضراعملا

 تبطاخ اذإ برعلا نايف ء فيعضف اًمعم نيسملا ةيآلا نم مهف نم امأو
 , مسالا اهيلع لدي يتلا يناعملا نم اددحاو ىنعم هب دصقت امنإ كرتشملا ممالاب
 . مهمالك يف هسفنب نيب اذهو « اهيلع لدي يتلا يناعملا عيمج ال

 مهنف : بهاذم ةثالث ىلع هيف ءاماعلا فلتخا . ركذلا سم : ةعبارلا ةلأسملا

 ءدمحأو , هباحصأو يعفاشلا بهذم وهو « هسم امفيك هيف ءوضولا ىأر نم
 هباحصأو ةفينح وبأ وهو « ًالصأ اًءوضو هيفّري مل نم مهنمو (') دوادو

 « لاحب هسمي نأ نيب اوقرف موقو . نيعباتلاو ةباحصلا نم فلس نيقيرفلا الكلو
 نأ نيب هيف قرف نم مهنف : اًقرف هيف اوقرتفا ءالؤهو « لاحلا كلتب هسمي ال وأ
 وأ « فكلا نطابب هسمي نأ نيب قرف نم مهنمو ءذتلي ال وأ ءذتلي
 هبجوأ كلذكو « اهمدع عم هوبجوي ملو « ةذللا عم ءوضولا اوبجوأف « هسوي ال

 ناذهو « اهرهاظب سملا عم هوبجوي ملو , فكلا نطابب سملا عم موق
 ىلإ عجار فكلا نطاب رابتعا نأكو « كلام باحصأ نع نايورم نارابتعالا

 ةوهش نودب مأ ةوهشب ءاوس هؤوضو ضقتني هنإف هفك نطابب هركذ سم اذإ يعفاشلا بهذم )١(

 ءوضو ضقتنا « ىثنأ وأ ركذ ٠ تيم وأ يح ريبك وأ ريغص هريغ جرفو ٠ هجرف كلذ يف يوتسي
 قرف الو « هؤوضو ضقتني هنأ ىلوألا ناتياور دمحألو . (78 737/١ عومجما رظنا ) طقف ساملا

 « هؤوضو ضقتني ال هنأ ةيناثلا ةياورلاو « اهنطابب مأ فكلا رهاظب ءاوس « هريغو دماعلا نيب
 ءوضولا هيلع سيلف دصقي مل نم امأ , ادصاق هسم نم ىلع ءوضولا نأ ىلع ىرخأ ةياور كانهو
 نب ديعسو « رمع نبأ بهذم وهو ( 715 / ١ ىلحلا ) رظنأو ( 176 « 2,8 / ١ ينغملا رظنأ )

 وهو « يعازوألاو « يرهزلاو . راسي نب ناسيلسو ةورعو « ناثع نب نابأو « ءاطعو . بيسملا
 / ١ ينغملا ) رظنا « ةريره يبأو . باطخلا نب رمع نع كلذك يورو , كلام نع روهثملا
1 ). 

 نب نارمعو ةفيذحو « دوعسم نباو « رامعو « ىلع نع يورم كلذو ( 55 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (0)

 . ( ينغملا ) رظنا . رذنملا نباو ٠ يروثلاو « ةعيبر لاق هبو « ءادردلا يبأو ٠ نيصح



48 

 اوبجوأف « نايسنلاو « دمعلا نيب كلذ يف موق قرفو . ةذللا ببس رابتعا

 وهو كلام نع يورم وهو . نايسنلا عم هوبجوي ملو « دمعلا عم هنم ءوضولا
 وبأ لاق ..بجاو ال ةنس هسم نم ءوضولا نأ موق ىأرو . هباحصأو دواد لوق

 هباحصأ نم برغملا لهأ دنع كلام بهذم نم رقتسا يذلا اذهو :رمع

 . 2" ةبرطضم هيف هنع ةياورلاو

 ثيدحلا اهدحأ : نيضراعتم نيثيدح هيف نأ كلذ يف مهفالتخا ببسو

 ْمُكَدَحَأ سم اذإ » : لوقي ِهَتَْي هللا لوسر تعمس اهنأ ةرشب قيرط نم دراولا
 سم نم ءوضولا باجيإ يف ةدراولا ثيداحألا رهشأ وهو 7 « أضَوَتَيلَف « ُهَرَكَذ
 « لبنح نب دمحأو نيعَم نب ىبحي هححصو . أطوملا يف كلام هجرخ « ركذلا
 دمحأ ناكو « ةبيبح مأ قيرط نم هانعم اًضيأ يور دقو « ةفوكلا لهأ هفعضو

 نبا ناكو « ةريره يبأ قيرط نم هانعم اًضيأ يور دقو , هححصي لبنح نبا

 يناثلا ثيدحلاو . مسم الو يراخبلا هجرخي ملو ء هححصي اًضيأ نكسلا

 هدنعو هِيَ هللا لوسر ىلع انمدق » : لاق يلع نب قلط ثيدح هل ضراعملا

 ؟ أضوتي نأ دعب هركذ لجرلا سم يف ىرت ام هللا لوسراي : لاقف « لجر
 هلححصو يذمرتلاو « دواد وبأ هجرخ 7« ؟ َكْنِم َةَعْصَب الإ َوُه َلَهَو : لاقف

 ءاوسو « عبصإ وأ « هبنج وأ « هفك نطبب ءوضولل ضقان ركذلا سم نأ ىلع كلام بهذم رقتسا (1)
 هؤوضو ضقتني الو « ال مأ ءذتلا « اًوهس وأ ء دمع هطسو وأ « هلفسأ نم وأ « هالغأ نم هسم

 رظنا « هنيف رثكأ وأ ء اعبصأ تلخدأ ولو ء اهجرف ةأرما سمب الو هييثنأ وأ ءربدلا سم اذإ

 ١ ١467(. ريغصلا حرشلا )

 لاقو « دوراجلا نباو ماحلاو نابح نباو ةميزخ نباو يعفاشلاو كلامو . هسملا هجرخأ (1)
 مضب ) ةرسو . يمزاحلاو « يقهيبلاو « نيعم نب يحي هححصو « تباث حيحص : ينطقرادلا

 نم تناك « ةيدسألا ةيشرقلا لفون نب ناوفص تنب ثيدحلا ةيوار يه ( ةيناث نوكسو هلوأ
 . 567١( مالسلا لبس ) رظنا هريغو رمع نب هللا دبع اهنع ىور « هِيَ هل تاعيابملا

 دمحأ هاورو . ةرسب ثيدح نم نسحأ : ينيدملا نبا لاق . نابح نبا هححصو « ةسخلا هجرخأ ()

 قلط نب يلع نب قلط وه : ثيدحلا يوارو ( صيخلتلا ) يزوجلا نباو يقهيبلاو ينطقرادلاو



9 

 هذه ليوأت يف ءاماعلا بهذف « مهريغو نويفوكلا ملعلا لهأ نم ريثك
 بهذم امإو « خسنلا وأ « حيجرتلا بهذم امإ : نيبهذم دحأ ثيداحألا

 : لاق « يلع نب قلط ثيدحل اًخسان هآر وأ « ةرسب ثيدح حجر نف « عملا

 طقسأ لع نب قلط ثيدح حجر نمو « ركذلا سم نم ءوضولا باجيإب

 هنم ءوضولا بجوأ نيثيدحلا نيب عمجي نأ مار نمو « هسم نم ءوضولا بوجو

 ثيدحو « بدنلا ىلع ةرس ثيدح لمح وأ « لاح يف هبجوي ملو « لاح يف

 نم دحاو لك اهب جتحي يتلا تاجاجتحالاو « بوجولا ىلع يلع نب قلط

 ةبوتكم يهو « اهركذ لوطي ةريثك هحجر يذلا ثيدحلا حيجرت يف نيقيرفلا
 ' ٠ هيلإ انرشأ ام وه مهفالتخا ةتكن نكلو « مهبتك يف

 هتسم ام لكأ نم ءوضولا باجيإ يف لوألا ردصلا فلتخا : ةسماخلا ةلأسملا

 روهمج قفتاو . هتيم هللا لوسر نع كلذ يف ةدراولا راثآلا فالتخال ءرانلا

 ءافلخلا لمع هنأ مدنع حص ذإ . هطوقس ىلع لوألا ردصلا دعب راصمألا ءاهقف

 نم نيرمألا رخآ ناك » : لاق هنأ رباج ثيدح نم درو انو . ةعبرألا

 بهذ نكلو . "7 دوادوبأ هجرخ «رانلا تسم امم ءوضولا كرت مَنِ هللا لوسر

 نم طقف بجي ءوضولا نأ مهريغ ةفئاطو « قحسإو دمجأ ثيدحلا لهأ نم موق

 (" مالسلاو ةالصلا هيلع هنع كلذب دراولا ثيدحلا توبثل روزجلا محل لكا

 ءةدافو هلو قللط نب سيق دلو , يوحسلا يقنتلا يميرلا سيق نب قلاع نب لعق ورم ب 2
 و (317 ١ مالسلا لبس ) رظنا ( حتفب ) ةعضّبو ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) ثيداحأ ةدعو

 ( ١ / ١١5 صيخلتلا )

 ثيدحلا اذه نكلو « مسم حرش يف يوونلا لاق «رباج ثيدح نم نابح نباو ةعبرألا هجرخأ )١(
 راطوألا لين ) رظنا . ماعلا ىلع مدقم صاخلاو « صاخ لبإلا موحل نم ءوضولا ثيدحو « ماع

 رباج لوق وهو ( 187 / ١ ينغللا ) رظنا . دمحأ بهذم روزجلا محل لكأ نم ءوضولاو ( (؟ل/ا

 يمفاشلا يلوق دحأ وهو «رذنملا نباو ٠ يحي نب ىحيو « ةثيخ وبأو ٠ قحسإ نب دمحو ةرمس نبأ
 . ( قباسلا ردصلا)

 - : لاق ؟ منغلا موحل نم ًاضوتتأ : تكي هللا لوسر لأس ًالجر نأ » ةرمس نب رباج هاور ثيدحلا (؟)
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 ةالصلا يف كحضلا نم ءوضولا بجوأف « ةفينح وبأ ذش : ةسداسلا ةلأسملا

 ةداعاي هيَ ينلا مهرمأف « ةالصلا يف اوكحض اًموق نأ وهو « ةيلاعلا يبأ لسرمل

 هتفلاختو « ًالسزم هنوكل « ثيدحلا اذه روهملا درو 2) ةالصلاو « ءوضولا

 يف اهضقني الو « ةالصلا يف ةراهطلا ضقني ام ءيش نوكي نأ وهو « لوصألل

 . حيحص لسرم وهو « ةالصلا ريغ

 رثأ هيفو تيملا لمح نم ءوضولا اوبجوأف موق ذش دقو : ةعباسلا ةلأسملا
 . 9 « ًاضوتيلف هلم نمو « لستغيلف « اًثيم لسغ نم » فيعض

 عون يأب لقعلا لاوز نم ءوضولا اوبجوأ ءاماعلا روهمج نأ ملعت نأ يغبنيو
 « مونلا ىلع هوساق مهلك ءالؤهو « ٍرْكَس وأ « نونج وأ « ءامغإ لّبق نم ناك

 ببس يه يتلا ةلاحلا يف ءوضولا بجوي مونلا ناك اذإ هنأ اوأر مهنأ ينعأ

 نم ًاضوت معن : لاق ؟ لبإلا موحل نم ًاضوتنأ : لاق « أاضوتت الف « تئش نإو « أضوت تئش نإ -ِ
 : لاق « لبإلا ضبارم يف ىلصأ : لاق « معن : لاق ؟ مغلا ضبارم يف يلصأ : لاق « لبإلا موحل
 « يذمرتلاو « دواد وبأو ء دمحأ هاور كلذكو ( 777 / ١ راطوألا لين ) . مسمو دمحأ هاوو « ال

 ثيدحلا ءاماع نيب افالخ رأ مل : لاقو « ةيزخ نباو « دوراجلا نباو ٠ نابح نباو « ةجام نباو
 رظنا . بزاع نب ءاربلا نع هوور مهلك « هيلقان ةلادعل « لقنلا ةهج نم حيحص ربخلا اذه نأ
 . ( 590 / ١ راطوألا لين

 ظ ىوقت ال اهلكو « ةدنسملا قاس مث « ةلسرم ثيداحأو « ةدنسم ثيداحأ هيف : يعليزلا لاق )١(
 ( 9 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( 47 / ١ ةيارلا بصن ) رظنا . ةلسرملا قاس مث « مالك اهيف

 باببا اذه يف حصي ال : دمحأ لاو « هنسحو  يذمرتلاو « يئاسنلاو « دحأ هجرخأ ثيدحلا )١(

 ضعب نإ يدرواملا لاقو « فعض اهيف سيل قرط نم « هدورول « نابح نبأ هححصو « ءيش
 نع يقهيبلا هآور امب خوسنم هنإ : دجأ لاو ٠ اًقيرط نيرو ةلام هل جرش ثيدنلا باعصأ

 تومي متيم نإ « هوقلسغ اذإ . لسغ متيم لسغ يف مكيلع سيل » لاق هيي هنأ سابع

 رظناو ( ( 167١ مالسلا لبس ) ) رظنا ٠ , كيديأ اولسفت نأ عيسحف « سجنب سيلو . اًره
 7 يل



 و؟ 0

 اًببس لقعلا باهذ نوكي نأ ىرحأف «لاقثتسالا وهو « اًبلاغ ثدحلل

 فلتخلا نم تاروهشملاو « اهيلع عمجملا بابلا لئاسم يه هذهف ,« ١" كلذل

 . سماخلا بابلا ىلإ ريصن نأ يغبنيو « اهيف

 هقفلا يف ( 16؟ / ١ ريغصلا حرشلا ) ) رظناو ء ةيفنحلا هقف يف (١/55ع ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . )١(
 هقف يف ( 3/6 / ١ ينغملا ) رظناو . يعفاسشلا هقف يف ( ١ / ١ عومجلا ) رظناو . يلاملا 1 ٠

 . ةلبانحلا



 هذ

 سماخلا بابلا

 اهلعف يف ةراهطلا هذه طرتشت يتلا لاعفألا ةفرعم وهو

 ىلإ ْمَثْمُق اَذإ اوُنَمآ نيذلآ اَهُّيَأاَي > : ىلاعت هلوق بابلا اذه يف لصألاو
 روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ةيآلا < ةالّصلا

 . © « لولغ نم ةقدص الو

 نإو « اذه ناكمل ةالصلا طورش نم طرش ةراهطلا نأ ىلع نوماسملا قفتاف
 مو بوجولا طورش نم وأ « ةحصلا طورش نم طرش يه له اوفلتخا اوناك

 .دوجسلا يفو ةزانجلا ةالص يف الإ تاولصلا عيمج يف طرش كلذ نأ اوفلتخي

 . اًذاش اًفالخ هيف نإف « ةوالتلا دوجس ينعأ

 ىلع ةالصلا ىلع ةالصلا مما قالطنا يف ضراعلا لاتحالا كلذ يف ببسلاو

 ةالص ىلع قلطني ةالصلا مما نأ ىلإ بهذ نف ء دوجسلا ىلعو ءزئانجلا

 نمو ('اهيف ةراهطلا هذه طرتشا روهملا مهو « هسفن دوجسلا ىلعو « زئانجلا

 . عوكر اهيف سيل زئانحلا ةالص تناك ذإ اهيلع قلطني ال هنأ ىلإ بهذ

 هذه طرتشي مل عوكر الو . مايق هيف سيل اًضيأ دوجسلا ناكو دوجس الو

 : لئاسم عبرأ ةلأسملا هذه عم بابلا اذه قلعتيو . اهيف ةراهطلا

 بهذف ؟ ال مأ فحصملا سم يف طرش ةراهطلا هذه له : ىلوألا ةلأسملا

 هاور لب ( 555 / ١ ) رظنا . ةنسلا حرش يف يوغبلا ه هاور كلذكو « رم نبا ةياور نم ملسم هآور )١(

 . مدقت دقو( ١ راطوألا لين ) رظنا . يراخبلا الإ ةعاملا

 يف ( 575 / ١ ) رظناو « ةزانجلا ةالص طرش يف ( 843 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ةيفنحلا مهنمو (؟)
 ةدجس طورش يف ( ١ / 4١5 ريغصلا حرشلا ) ) رظنا . ةيكلاملا مهنمو « ةوالتلا دوجس طرش

 . ةيعفاشلا مهنمو ةزانجلا ةالص طرش يف ( ٠١5 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظناو « نآرقلا
 يف ( ١ / 7٠١ ينغملا ) رظنا . ةلبانحلا مهنمو ةوالتلا ةدجس طورش يف ( 58١/١ ةضورلا ) رظنا

 . ةزانجلا ةالصل ةراهطلا طرش يف ( ١ / 17١ ليبسلا رانم ) رظناو . ةوالتلا دوجس طرش
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 لهأ بهذو ١ فحصملا سم يف طرش اهنأ ىلإ يعفاشلاو ةفينح وبأو كلام
 موهفم ددرت مهفالتخا يف ببسلاو " كلذ يف طرشب تسيل اهنأ ىكإ رهاظلا

 ينب مث نورهطملا نوكي نأ نيب "7 « نوُرْهَظملا الإ ُهَّسَسَي ال » :.ىلاعت هلوق

 « يهنلا هموهفم ربخلا اذه نوكي نأ نيبو « ةكئالملا مه اونوكي نأ نيبو « مدآ

 ربخلا نم مهفو « مدآ ينب « نوُرٌهّطمْلا » نم مهف نف « اًيهن ال اًربخ نوكي نأ نيبو

 ءاطقف ربخلا هنم مهف نمو رهاط الإ فحصملا سمي نأ زوجي ال : لاق يهنلا

 ىلع ليلد ةيآلا يف سيل هنإ : لاق ةكئاللا 4 نورهطملا ل ظفل نم مهفو

 نم ال ليلد كلانه نكي مل اذإو فحصملا سم يف ةراهطلا هذه طارتشا

 . ةحابإلا يهو ٠ ةيلصألا ةءاربلا ىلع رمألا يقب ةتباث ةنس نم الو « باتك

 ةالصلا هيلع ينلا نأ : مزح نب ورمع ثيدحب مهبهذمل روهملا جتحا دقو

 مزح نب ورمع ثيداحأو ( «رهاط الإ نآرقلا سي ال » : بتك مالسلاو

 وهو ( 795/١ ةضورلا ) رظناو ( ها / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( ( ١ / ١45 ريغصلا حرشلا ) رظنا )١(

 هنإبف « دواد الإ « مهل اقلانع ملعن الو + ةمادق نبا لاق ( 160 / ١ ينفلا ) رظنا ء دحأ بهذم

 ..( ردصملا سفن ) . هسم حابأ

 ةءارقو ٠ فحصملا سم حيبي نم نيدلا رومأ يف نولهاستي نم ءاماعلا ضعب اننامز يف رهظ دقو
 يف ًالصفم كلذ تنيب دقو . ءاماعلا ءالؤهل هل فسؤي امم اذهو « ةيرهاظلا كلذب اًدلقم هل بنجلا

 . « لاوحألاو ناكملاو نامزلل اًرظن « اهكرت وأ « ىرخأ ىلع ةعاط ميدقت » فلؤملا

 ( ٠١/١ ىلحلا ) رظنا (9)

 : . 7/8 ةيآ ةعقاولا ةروس (5)

 « يناربطلاو تايفالخلا يف يقهيبلاو « ماحلا هجرخأو « ًالسرم كلامو « ينطقرادلاو « مرثألا هاور (6)
 نسحو.« هب درفت هنأ طسوألا يف يناربطلا ركذو « فيعض وهو « متاح يبأ نب ديوس هدانسإ يفو

 « ينطقرادلا دنع رمع نبا نع بابلا يفو «ريثك نباو « يوودلا هفعضو « يمزاحلا هدانسإ
 . هيف فلتخم وهو « قدشألا ناملس هيف نكل « هب سأب ال هدانسإو : ظفاحلا لاق « يناربطلاو

 ' ملعأ ال نايفس نب بوقعي لاقو . لوبقلاب هل سانلا يقلتل رتاوتملا هبشأ هنإ : ربلا دبع ىبا لاق
 باتكلا اذهل يرهزلاو ءزيزعلا دبع نب رمع دهش دق : مكاحلا لاقو « باتكلا اذه نم حصأ اًباتك

 ( ١ / ١١9 صيخلتلا ) رظنأو ( 555 / ١ راطوألا لين ) رظنا «' ةحصلاب
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 زوفملا نبا تيأرو ء« ةفحصم امنأل ء اهب لمعلا بوجو يف سانلا فلتخا
 كلذكو « مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا باتك اهنأل « تاقثلا اهتور اذإ اهححصي

 . اهنودري رهاظلا لهأو « هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيداحأ

 . نيفلكم ريغ مهنأل « رهط ريغ ىلع فحصملا سم يف نايبصلل كلام صخرو

 : لاوحأ يف بنجلا ىلع ءوضولا باجيإ يف سانلا فلتخا : ةيناثلا ةلأسملا
 نود هبابحتسا ىلإ روهملا بهذف « بنج وهو ماني نأ دارأ اذإ : اهدحأ
 نم ع ينلا نع كلذ توبثل هبوجو ىلإ رهاظلا لهأ بهذو () هبوجو

 هل لاقف « ليللا نم ةبانج هبيصت هنأ ِهَِكَم هللا لوسرل ركذ هنأ رمع ثيدح

 نم هنع يورم اًضيأ وهو « من مث « كركذ لسغاو أضوت » : ِهّتِلَم هللا لوسر

 هب لودعلاو بدنلا ىلع كلذب رمآلا لمح ىلإ روهملا بهذو () ةشئاع قيرط
 ةبسانملا ينعأ « مونلا ةدارإل ةراهطلا بوجو ةبسانم مدع ناكمل هرهاظ نع

 نأ سابع نبا ثيدح اهتبثأ ثيداحأب كلذل اًضيأ اوجتحا دقو « ةيعرشلا
 ؟ رهطب كيتأن الأ : اولاقف « ماعطب يقف « ءالخلا نم جرخ تي هللا لوسر
 : لاقف ؟ أضوتت الأ : هل ليقف » : هتاياور ضعب يفو ؟ أضوتأف يلصأأ : لاقف

 . (9 « أاضوتأف « ةالصلا تدرأ ام

 اًباتك نيلا لهأ ىلإ بتك ٍةَلِلَم ينلا نأ هدج نع هيبأ نع مزح نب ورم هاور يذلا ثيدحلا»و -
 . «رهاط الإ نآرقلا سمي ال » هيف ناكو

 هدهاشم لوأ « كاحضلا ايأ ينكي يراجنلا يجرزخلا ديز نب مزح نب ورمع وه ثيدحلا يوارو

 مهلاعيو « نيدلا يف مههقفيل ٠ ةنس ةرشع عبس نبا وهو « نارجت ىلع ِمََْي هلمعتساو « قدنخلا

 ,تايدلاو تاقدصلاو « ننسلاو . ضئارفلا هيف اًباتك هل بتكو « ةاكزلا مهنم ذخأيو « نآرقلا
 .(55 7/١ مالسلا لبس ) . ةنيدملاب رمع ةفالخ يف يفوتو
 ش . ( 508 / ١ راطوألا لين ) رظنا )١(

 . ( 508 / ١ راطوألا لين ) رظنا . ةعاملا امهاور ناثيدحلا ()

 لين ) رظنا . ننسلا باحصأ هجرخأ « ةالصلا ىلإ تق اذإ ءوضولاب ترمأ امنإ » ثيدحلا ظفل )١(
 . ( 08 / ١ راطوألا
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 : هعاونأ فعضأ نم باطخلا موهفم باب نم هنإف ٠ فيعض هب لالدتسالاو

 بنج وهو ماني ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » : ةشئاع ثيدحب اوجتحا دقو

 . فيعض ثيدح هنأ الإ () « ءاملا سمي ال

 وأ لكأي نأ ديري يذلا بنجلا ىلع ءوضولا بوجو يف اوفلتخا كلذكو
 طاقسإب هلك اذه يف روهملا لاقف « هلهأ دواعي نأ ديري يذلا ىلعو « برشي

 يف تضرف اهنإ ةراهطلا نأ كلذو « ءايشألا هذهل ةراهطلا ةبسانم مدعل بوجولا

 كلذو « كلذ يف راثآلا ضراعت ناكمل اًضيأو . ةالصلاك مظعتلا لاوحأل عرشلا

 هلهأ دواعي نأ دارأ اذإ بنجلا رمأ هنأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يور هنأ

 كلذكو " أضوتي الو « دواعي مث« عماجي ناك هنأ هنع يورو 7 « ًاضوتي نأ

 ةحابإ هنع يورو . ًاضوتي ىتح بنجلل برشلاو ؛ لكألا عنم هنع يور

 . (9 كلذ

 فاوطلا يف ءوضولا طارتشا ىلإ يعفاشلاو كلام بهذ : ةفلاشلا ةلأسملا

 . © هطاقسإ ىلإ ةفينح وبأ بهذو

 وأ « ةالصلا محب هكح قحلي نأ نيب فاوطلا ددرت مهفالتخا ببسو

 « فاوطلا ضئاحلا عنم » : هِي هللا لوسر نأ » : تبث هنأ كلذو ٠ قحلي ال

 نبا لاق . َمُهَو وه دواد وبأ لاقو « حيحصب سيل دمحأ لاق « يذمرتلاو دواد وبأ هاور ثيدحلا )١(
 .(؟ه١/ ١ راطوألا لين رظنا ) . أطخ هنأ نوثدحلا عمجأ زوفم :

 نع « ًاضوتيلف دوعي نأ دارأ مث , هلهأ عدحأ ىأ اذإ » ظفلب يراخبلا الإ ةعامج لا هأور ثيدحلا (م)

 . ( 104/١ راطوألا لين رظنا ) ١ ماحلاو . نابح نباو . ةيزخ نبا هاورو . هنع هللا يضر ديعس يبأ

 . (راطوألا لين ) رظنا . دمحأو « لسمو « يراخبلا اهاور عنملا ةياور (؟)
 ١/ عومجملاو «؛ بذهملا ) رظناو , كلام بهذم يف ( ١١ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (8)

 | . ( 595/5 ينغملا ) رظنا . دجأ بهذم وهو « ةيعفاشلا هقف يف (

 رظنا . زاوجلا طرش ال لاككلا طرش فاوطلا هلاح يف ةبانجلا وأ ثدحلا نع ةراهطلا فانحألا دنع (0)

 .( 0595 / ١ ءاهقفلا ةفحت )
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 راثآلا ضعب يف ءاج دقو . ةهجلا هذه نم ةالصلا هبشأف 7 « ةالصلا اهعنم اك

 « ضيحلا هعنم ءيش لك سيل هنأ ةفينح يبأ ةجحو () ةالص فاوطلا ةيمست

 . روهمجلا دنع موصلاك ضيحلا عفترأ اذإ ٠ هلعف يف طرش ةراهطلاف

 نآرقلا أرقي نأ ءىضوتملا ريغل زوجي هنأ ىلإ روهملا بهذ : ةعبارلا ةلأسملا
 فالخلا ببسو . ًاضوتي نأ الإ هل كلذ زوجي ال : موق لاقو 7 هللا ركذيو .

 لبقأ م»: لاق مهج يبأ ثيدح :امههدحأ : ناتباث ناضراعتم ناثيدح

 ىتح هيلع دري ملف هيلع مسف « لجر هيقلف «ٍلَمَجرُِب وحن نم هتيم هللا لوسر
 مالسلاو ةالصلا هيلع در هنإ مث ءهيديو ههجوب حسف ءرادجلا ىلع لبقأ
 . © « مالسلا

 خسان يناثلا ثيدحلا نأ ىلإ روهجلا راصف ( « ةبانجلا الإ ءيش نآرقلا ةءارق

 نأ ريغ جاحلا هلعفي ام يلعفا » مالسلاو ةالصلا ةيلع هلوق وهو « ةشئاع ثيدح ىلإ ريشي هلعل )١(
 . ( ه6 / ١ راطوألا لين ) رظنا . هيلع قفتم « يرهطت ىتح تيبلاب يفوطت ال

 )١( قطن نف « قطنلا هيف لحأ هللا نأ الإ ةالصلا ةلزنمب فاوطلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو «

 يذمرتلا هأور «ريخب الإ قطني الف ٠ نْباو « ةميزخ نباو « نكسلا نبا هححصو « ينطقرادلاو
 صيخلتلا ) رظنا , هل ظفللاو « مااحلاو « نابح ١ / ١١5 ( .

 / ١ ةضورلا ) رظناو « ةفينح يبأ هقف يف ( 57 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا : ةعبرألا ةمألا مهنمو (؟)

 . دمحأ هقف يف ( 187 / ١ ينغملا ) رظناو ( 4

 هللا دبع وه : مهجلا وبأ ثيدحلا يوارو . ( 75١/١ راطوألا لين ) رظنا « هيلع قفتم ثيدحلا (5)

 ىلع ليلد هيفو : يوونلا لاق . ةنيدملا نم برقلاب ( عضوم ) لمج رئبو « ةمصلا نب ثراحلا نبأ

 زوجي ا؟ اهؤحنو « فحصملا سمو « ركشلاو « ةوالتلا دوجك لئاضفلاو « لفاونلل ممتلا زاوج
 . ( ؟50 / ١ راطوألا لين ) رظنا . ةفاك ءاماعلا بهذم اذهو . ضئارفلل

 ًارقيف جرخي مث هتجاح يضقي ٍةَِلَي هللا لوسر ناك » لاق بلاط يبأ نب يلع نع ثيدحلا ظفل (5)
 « ةبانجلا سيل ءيش نآرقلا نم هزجحي ال لاق امبرو « هبجحي الو . محللا انعم لكأيو . نآرقلا
 لين رظنا ) « اًبنج نكي مل ام لاح لك ىلع نآرقلا انورقُي ناك » يذمرتلا ظفلو . ةسمخلا هاور
 . ( 70 / ١ راطوالا
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 (' لسغلا باتك

 "7 4 اورّهّْطاف اَبْنُج متنك نإو # : ىلاعت هلوق ةراهطلا هذه يف لصألاو

 ٠ بجت نم ىلعو . اهوجوب ةفرعملا دعب  رصحني اهدعاوقب طيحملا مالكلاو :

 يف : لوألا بابلا : باوبأ ةثالث يف  قلطملا ءاملا وهو « لعفت هب ام ةفرعمو .

 . ةراهطلا هده ضقاون ةفرعم يف : يناغلاو 0 ةراهطلا هذه يف لمعلا ةفرعم

 . ةراهطلا هذه ضقاون ماكحأ ةفرعم يف : ثلاثلا بابلاو

 , كلذ يف فالخ الو ةالصلا هتمزل نم لك ىلعف ؟ بجت نم ىلع امأف

 دقو 2 اهنيعب ءوضولا لئالد يه كلذ لئالدو 0 اهيوجو يف فالخ ال كلذكو

 . اهيف لوقلا مدقت دقو هايملا ماكحأ كلذكو « اهانركذ

 ءردصملا امأو . موضم وهف ءاملا هب ديرأ اذإ : ليقو : لاستغالل مسا ةمجعملا نيغلا مضب لسغلا ١(

 لف جتا نإ ليو . مشلاب لاتلو , حتفلاب ردصلا : ليقو حتفلاو « مضلا هيف زوجيف

 لبس ) رظنا . هوحنو « نانْشَأَك ءاملا عم لمجي ام رسكلابو « هب لستغي يذلا مضلابو ٠ لستغلا

 .(85 7/١ مالسلا

 . 5 ةيآ ةدئاملا (؟)
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 ةراهطلا هذه يف لمعلا ةفرعم يف لوألا بابلا

 : لئاسم عبرأ هب قلعتي بابلا اذهو

 ديلا رارمإ ةراهطلا هذه طرش نم له ءاماعلا فلتخا : ىلوألا ةلأسملا

 ءاملا ةضافإ اهيف ىفكي مأ « ءوضولا ءاضعأ ةراهط يف لاحلاك دسجلا عيمج ىلع

 ةضافإ نأ ىلع ءاماعلا رثكأف ؟ هندب ىلع هيدي ري مل نإو « دسجلا عيمج ىلع

 باحصأ نم ينزملاو ء هباحصأ لجو كلام بهذو . كلذ يف ةيفاك ءاملا

 ,هيلع هدي رمي مل « هدسج نم دحاو عضوم رهطتملا تاف نإ هنأ ىلإ يعفاشلا

 . دعب لكي مل هرهط نأ
 ثيداحألا رهاظ ةضراعمو . لسغلا مسا كارتشا مهفالتخا يف ببسلاو

 نأ كلذو « ءوضولا ىلع كلذ يف لسغلا سايقل لسغلا ةفص يف ةدراولا

 ثيدح نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلسغ ةفص يف تدرو يلا ةتباثلا ثيداحألا

 ىفف . طقف ءاملا ةضافإ اهيف انإو « كلدتلا ركذ اهيف سيل ةنوهمو ةشئاع

 أدبي ةبانجلا نم لستغا اذإ ِةَنِلَم هللا لوسر ناك » : تلاق ةشئاع ثيدح

 هءوضو ًاضوتي مث ء هجرف لسغيف « هلاش ىلع هنيهب غرفي مث « هيدي لسغيف
 هسأر ىلع بصي مث ء رعشلا لوصأ يف هعباصأ لخديف ءاملا ذخأي مث « ةالصلل

 . © « هلك هدلج ىلع ءاملا ضيفي مث « تافرغ ثالث

 هيلجر لسغ رخأ هنأ الإ « اذه نم ةبيرق ةنويم ثيدح يف ةدراولا ةفصلاو
 هتلأس دقو ءاًضيأ ةماس مأ ثيدح يفو « رهطلا رخآ ىلإ ءوضولا :ءاضعأ نم

 هيلع لاقف ؟ ةبانجلا لسغل اهسأر رفض ضقنت له : مالسلاو ةالصلا هيلع
 مث « تايّنَح ثالث ًءاملا كسأر ىلع يِنْحَت نأ كيفكي افإ » : مالسلاو ةالصلا

 , كلدتلا طاقسإ يف ىوقأ وهو ()« تْرهَط دق تنأ اذإف ءاملا كيلع يضيفت

 « هيلجر لسغ مث « هدسج رئاس ىلع ضافأ مث» هتلكتو لسمو يراخبلا هجرخأ ةشئاع ثيدح )١(
 . ( راطوالا لين ) رظنا ةعاملا هاور ةنويم ثيدحو 1

 رظنا « نيرهطتف » « ترهط دق تنأ اذإف » لدبو « يراخبلا الإ ةعاجلا هاور ةباس مأ ثيدح (؟)
 هطرتشي / نمو« ديلارارمإو كلدتلا طرتشا نيف ( 514/١ ينغملا )رظنا ( ؟١/11راطوألا لين )



 ؟٠6

 كرت دق هرهطل فصاولا نوكي نأ كلانه نكمي ال هنأل « رخألا ثيداحألا كلت نم

 ةفص نأ ىلع ءاملعلا عمجأ كلذلو « ةراهطلا طورش اهل رصح امئإف انههامأو كلدتلا

 يف درو ام نأو « اهتافص لمككأ ىه ةشئاعو ةنوهم ثيدح نم ةدراولا ةراهطلا
 لوأ يف ءوضولا نأو « ةبجاولا اهناكرأ نم وهف « كلذ نم ةماس مأ ثيدح

 ةوق هيفو « يعفاشلا نع يور « اًذاش افالخ الإ رهطلا طرش نم سيل رهطلا

 نأل « رظنلا ةهج نم ةوق روهجلا لوق يفو , ثيداحألا رهاوظ ةهج نم
 يف طرش ءوضولا نأ ال , ءوضولا ةحص يف طرش اهنأ اهرمأ نم رهاظ ةراهطلا

 يعفاشلا ةقيرطو . ثيدحلا رهاظل سايقلا ةضراعم باب نم وهف « اهتحص
 رهاظ ىلإ انلق مك موق بهذف . سايقلا ىلع ثيداحألا رهاظ بيلغت

 , كلدتلا اوبجوي ملف « ءوضولا ىلع اهسايق ىلع كلذ اوبلغو « ثيداحألا .

 « ثيداحالا هذه رهاظ ىلع ءوضولا ىلع ةراهطلا هذه سايق نورخا بلغو
 . ءوضولا يف لاحلاك كلدتلا اوبجوأف

 ثيداحألا رهاظ حجر نمو « كلدتلا باجيإ ىلإ راص سايقلا حجر نه

 ىلع رهطلا سايق ٠ سايقلاب ينعأو « كلدتلا .طاقسإ ىلإ راص سايقلا ىلع
 رهطلا مما ناك ذإ فعض هيفف مسالا قيرط نم جاجتحالا امأو . ءوضولا

 . ءاوس دح ىلع اًعيمج نيينعملا ىلع برعلا مالك يف قلطني لسغلاو

 ؟ ال مأ ةينلا ةراهطلا هذه طورش نم له اوفلتخا : ةيناشلا ةلأسملا

 دوادو روث وبأو « دمحأو « يعفاشلاو كلام بهذف ء ءوضولا يف مهفالتخاك
 ىلإ يروثلاو هباحصأو ةفينح وبأ بهذو © اهطورش نم ةينلا نأ ىلإ هباحصأو
 « ءوضولا يف مهفالتخا ببسو () مدنع ءوضولا يف لاحلاك ةين ريغب ٌىزجت اهنأ

 ( ١28/١ عومجملا ) رظناو ( ؟8ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظناو'( 51/١ ءاهقفلا ةفحت )رظناو <
 . ةيعفاشلا نم ينزملا كلذكو « كلذ طرتشا كلامو « كلدتلا اوطرتشي مل ةثالثلا ةمئألاف
 بهذمل(١77/1ر ايخألا ةيافك )رظناو كلام بهذمل ( ١ ١677 ريغصلا حرشلا ) رظنا ١(

 . ( ١ / 5١ ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو . يعفاشلا

 . ( 0١/١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا )١(



 . كلذ مدقت دقو

 اًضيأ ةراهطلا هذه يف قاشنتسالاو ةضمضملا يف اوفلتخا ةشلاشلا ةلأسملا

 . ؟ ال مأ اهيف نابجاو امه له ينعأ « ءوضولا يف اههيف مهفالتخاك

 نمثو « اهوجو ىلإ موق بهذو ء اهيف نيبجاو ريغ امنأ ىلإ موق بهذف

 ةفينح وبأ اهوجو ىلإ بهذ نمو 2 يعفاشلاو كلام اهبوجو مدع ىلإ بهذ
 , (9 هباحصأو

 نم تلقت يتلا ثيداحألل ةماس مأ ثيدح رهاظ ةضراعم مهفالتخا ببسو
 تلقت يتلا ثيداحألا نأ كلذو « هرهط يف مالسلاو ةالصلا هيلع هئوضو ةفص

 هيف سيل ةماس مأ ثيدحو قاشنتسالاو ةضضملا اهيف رهطلا يف هئوضو ةفص نم
 . قاشنتساب الو « ةضمضمب ال رمأ

 هلوقلو « ةماس مأ ثيدح لمجم اًرسفم ةنوهمو ةشئاع ثيدح لعج نف
 نمو « قاشنتسالاو ةضضملا بجوأ 4 اورّهْطاَف اًبْئُج ْمْثْنُك نِإَو ١ : ىلاعت

 « بدنلا ىلع ةنوهمو « ةشئاع يثيدح لمح نأب اهنيب عمج « اًضراعم هلعج
 سأرلا ليلخت يف اوفلتخا هنيعب ببسلا اذهلو . بوجولا ىلع ةماس مأ ثيدحو
 , 0 بحتسم هنأ كلام بهذمو ؟ ال مأ ةراهطلا هذه يف بجاو وه له

 هنع يور امب ليلختلا بجوأ نم هبهذم دضع دقو بجاو هنأ هريغ بهذمو

 « ِةَرْثَبْلا اوُقْلَأَف « َةَباَنَج ِةَرْهَش لَك تْحَت » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 . ( «رعشلا اولُبَو

 )١( ةضورلا ) رظناو ( 18 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ١ / 38 ( .
 )١( ءاهقفلا ةفحت ) رظنا ١ / 5١ ( ىنغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ١ / 90 ( .

 ىلإو رعشلا ىلإ ءاملا لاصيإ بجي يعفاشلا بهذمو ( 88 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؟)

 / ١ ينغملا ) ةنس رعشلا ليلخت دمحأ دنعو ( 187 / ١ عومجملا ) رظنا . ءوضولا فالخب ةرشبلا

/301 ). 

 - ِعَنبَي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هافعضو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ثيدحلا (5)



6 

 ؟ بيترتلاو ءرْؤفلا ةراهطلا هذه طرش نم له اوفلتخا : ةعبارلا ةلأسملا

 . © ءوضولا يف كلذ نم مهفالتخاك اهطورش نم اسيل وأ
 ىلع لوم مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف له كلذ يف مهفالتخا ببسو

 هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع لقني مل هنإف ؟ هب بدنلا ىلع وأ بوجولا

 هذه يف بيترتلا نأ ىلإ موق بهذ دقو « اًيلاوتم اًبترم الإ طق ًاضوت ام
 هيلع هلوقل ء دسجلا رئاسو سأرلا نيب كلذو « ءوضولا يف اهنم نيبأ ةراهطلا
 ثالث كسأر ىلع ينحت نأ كيفكي امإ » : ةماس مأ ثيدح يف مالسلاو ةالصلا

 الب بيترتلا يضتقي « مث » فرحو () « كدسج ىلع ءاملا يضيفت مث « تايثح
 . ةغللا لهأ نيب فالخ

 لاق . هيجو نب ثراحلا ةياور نم ه«رّمَبلا اوقنأو رعشلا اولسغاف ةبانج ةرعش لك تحت نإ» -
 نيا هاور « رشبلا اوقتاو رعشلا اولب » ةياور يفو ( ١ 3٠ مالسلا لبسر ظنا )ركنم هشيدح : دوادوبأ
 . ( 850 / ١ راطوألا لين ) . يقهيبلاو ةجام

 نأ هيلعف لسفلا قيرفت دمعت نم : ةعيبر لاقو « ةالاوملا الو ٠ بيترتلا هيف بجي ال هنأ روهجللا )١(
 نبا لاقو . يعفاشلا باحصأل هجو هيفو ٠ كلام نع فلتخاو « ثيللا لاق هبو ٠ لسغلا ديعي
 ةثالثلا ءاضعألا يف بيترتلا بجي : ثدحأ مث « هيلجر الإ هندب عيمج لسغ نيف يدمألاو « ليقع
 / ١ ينغلا ) رظنا . نيثدحلا عاتجال « نيلجرلا يف بيترتلا بجي الو ءرغصألا ثدحلاب اهدارفنال
*). 

 . ثيدحلا جيرخت مدقت (0)



 ةراهطلا هذه ضقاون ةفرعم يف يناثلا بابلا

 © اوُويْطاَف اَبْنُج ْ:َتنُك نإَو » : ىلاعت هلوق بابلا اذه يف لصألاو
 ىلع ءاماعلا قفتاو . ةيآلا "7 < ذأ َوُه لق ضيحتلا ِنَع َكَنوُلَأْسَي ١ : هلوقو
 « مونلا يف ةحصلا هجو ىلع ينملا جورخ اههدحأ : نيثدح نم ةراهطلا بوجو
 ىري ال ناك هنأ نم يعخنلا نع يور ام الإ « ىثنأ وأ ناك ركذ نم ةظقيلا يف وأ

 مالتحالا يف ةأرملا ةاواسم ىلع روهملا قفتا انإو « مالتحالا نم ًالسغ ةأرملا ىلع

 مانملا يف ىرت ةأرملا هللا لوسر اي » : تلاق اهنأ تباثلا ةماس مأ ثيدحل لجرلل

 « َءاَمْلا تأر اَذِإ ْمَعَن : لاق ؟ لسغ اهيلع له لجرلا ىري ام لثم

 . عطقنا اذإ ينعأ ٠ ضيحلا مد وهف « هيلع اًضيأ اوقفتا يذلا يناثلا ثيدحلا امأو

 « ىَدَأ وُ لُق ضيحَملا ِنَع َكَنوُلَأَسَيَو »9 : ىلاعت هلوقل اًضيأ كلذو
 يف اوفلتخاو « ءاسنلا نم اهريغو ةشئاعل ضيحلا نم لسغلا هملعتلو « ةيآلا
 . نيتروهشم نيتلأسم يف لوصألا ىرجم يرجي امم بابلا اذه

 نم رهطلا باجيإ ببس يف مهنع هللا يضر ةباحصلا فلتخا : ىلوألا ةلأسملا
 هيلعو « لزني مل وأ لزنأ نيناتخلا ءاقتلا يف اًبجاو رهطلا ىأر نم مهنف « ءطولا
 لهأ نم ةعامجو ( هباحصأو يعفاشلاو هباحصأو كلام : راصمألا ءاهقف رثكأ
 . :9 طقف لازنإلا عم رهطلا باجيإ ىلإ رهاظلا لهأ نم موق بهذو رهاظلا

 يف درو هنأل , كلذ يف ثيداحألا ضراعت كلذ يف مهفالتخا يف ببسلاو

 هللا يضر يضاقلا لاق . اهجيرخت ىلع حيحصلا لهأ قفتا ناتباث ناثيدح كلذ

 )١( ةرقبلا 5١ .

 )١( ىنغملا ) رظنا . ةفينح يبأو ء دمحأ بهذم وهو ١ / ٠١5 ( ءاهقفلا ةفحت ) و ١ / رظناو ( ؟7 ”'

 . كلام بهذمل ( ١ / ١664 ريغصلا حرشلا )

 . ( 57 ؟ ىلحلا ) رظنا . كلذ لوقي نم مّرح نباو (5)
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 وأ « لسم وأ يراخبلا هجرخأ ام هب ينعأ افاف ٠ تباث تلق ىتمو : هنع

 مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نع ةريره يبأ ثيدح : امهدحأ : هيلع اعتجا ام

 بَجَو ْدَقَف ٠ ناتخلاب ناتخلا َقَرْلَو ؛ عَيْرألا اَهبَعَش َنْيَب َدَعَف اَذإ » : لاق هنأ

 لُجَلا ت تْيَأََأ » : هل ليقف لك هنأ ناثع ثيدح رخآلا ثيدحلاو «  َلْئُْلا

 هتعمس 7 « ةآلّصلل ُأَّضَوَتَي امك ُأَضَوَتَي : نافع لاق ؟ نْمُي ْمَلَو ُهَلْهَأ َعَماَج اَذِ

 0 1 . لَو هللا لوسر نم

 خيسنلا بهذم : امهدحأ : نيبهذم نيثيدحلا نيذه يف ءاماعلا بهذف

 نكي ال يذلا ضراعتلا دنع قافتالا هيلع ام ىلإ عوجرلا بهذم : يناثلاو

 ثيدحل خسان ةريره يبأ ثيدح نأ اوأر روهملاف « حيجرتلا الو « هيف عملا

 نإ » : لاق هنأ بعك نب نأ نع يور ام كلذ ىلع مهل ةجحلا نمو « ناثع
 "7 « لسغلاب رمأ مث « مالسإلا لوأ يف ةصخر كلذ لعج انغإ هِي هللا لوسر
 . دواد وبأ هجرخ

 هيف عمجلا نكمي ال امم وه نيثيدحلا نيذه نيب ضراعتلا نأ ىأر نم امأو

 وهو « قافتالا هيلع ام ىلإ هدنع عوجرلا بجوف « حيجرتلا الو « اهنيب

 « سايقلا ةهج نم ةريره يبأ ثيدح روهملا حجر دقو . ءاملا نم ءاملا بوجو

 بجو ءدحلا بجوت نيناتخلا ةرواجم نأ ىلع عامجإلا عقو امل هنأ كلذو : اولاق

 ءافلخلا نع ذوخأم سايقلا اذه نأ اًوَكَحَو . لسغلل بجوملا وه نوكي نأ

 مل . عبزألا اهبعش َنْيَب َسَلَج اَذِإ » ظفلب ةريره يبأ نع مصمو « يراخبلا هاور ثيدحلا ()

 ءاهادي : ليق عبرألا بعشلاو « لزني مل نإو » سم ةياور يفو « ٌلْمُمْلا َبَجَو ُدَقَف « اَهَدَهَج

 لكلاو ٠ كلذ ريغ ليقو . اهاذخفو ء اهاقاس : ليقو . اهاذخفو « اهالجر : ليقو . اهالجرو

 . عاملا نع ةيانك

 مالسلا لبس ) رظنا « ءاملا نم ءاملأ » ثيدح موهفم خسن ىلع روهملا ثيدحلا اذهب لدتسا دقو

 .(مهم/١

 . (46'/ ١ مالسلا لبس ) رظنا . يراخبلا هجرخأ ثيدحلا (0)

 . ( 85 ١/ مالسلا لبس ) رظنا . نابح نباو « ةيزخ نبا هححصو « دمحأ هاور (0)
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 نع كلذ اهرابخإل ةشئاع ثيدح نم اضيأ كلذ روهملا حجرو ةعبرألا

 . 2 لسم هجرخ . ٍعَتِلم هللا لوسر

 اًبجوم ينملا جورخ نوك يف ةربتعملا ةفصلا يف ءاملعلا فلتخا : ةيناثلا ةلأسملا

 سفن نأ ىلإ يعفاشلا بهذو 27 كلذ يف ةذللا رابتعا ىلإ كلام بهذف رهطلل

 . "9 ةذل ريغب وأ « ةذلب جرخأ ءاوس رهطلل بجوملا وه هجورخ

 هنأ ىأر نف ؟ هيلع قلطني سيل مأ ةداتعملا ريغ ةهجلا ىلع بنجأ يذلا ىلع

 هجورخ يف رهطلا بجوي مل ةداعلا قيرط ىلع بنجأ يذلا ىلع قلطني امنإ

 هنم بجوأ جرخ افيك يملا جورخ ىلع قلطني هنأ ىأر نمو « ةذل ريغ نم

 مدب ةذل ريغب هجورخ هيبشت : يناثلا ببسلاو « ةذل عم جرخي مل نإو ء رهطلا
 بجوي له ةضاحتسالا ةهج ىلع مدلا جورخ يف مهفالتخاو « ةضاحتسالا

 , بابلا اذه نم ناك نإو ضيحلا باب يف هركذنسف ؟ هبجوي سيل مأ « اًرهط

 مث « ةذلب هيراجم لصأ نم لقتنا اذإ وهو « عرف بابلا اذه يف بهذملا يفو

 بجو دقف « ناتخلا ناتخلا سم مث عبرألا اهبعش نيب دعق اذإ » عَ هللا لوسر لاق : تلاق )١(

 بجو « ناتخلا ناتخلا زواج اذإ » هظفلو , هححصو « يذمرتلاو مسمو « دمجأ هاور « لسغلا

 . ( ١ / 7٠١ راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنأ « لسغلا

 ءافلخلا « ناتخلا ناتخلا ةاقالم وأ « جاليإلا درجمب لسغلا باجيإ ىلإ بهذ دقو : يناكوشلا لاق

 نع ربلا دبع نبا ىورو . مهدعب نمو نيعباتلاو « ةباحصلا روهمجو « ءاهقفلاو « ةزتعلاو « ةعبرألا
 كلذ سيلو : لاق . نيناتخلا ءاقتلا نم لسغلا باجيإ ىلع ةباحصلا عامجإ دقعنا : لاق هنأ مهضعب

 نم ىلع ةجحلا مه نيذلا روهملا نإو فيعض اذه يف فالتخالا نإ : لوقن انكلو « كلذك اندنع

 رظنا . ىهتتا . نيناتخلا ءاقتلا نم لسغلا باجيإ ىلع مهعامجإ دقعنا فلخلاو فلسلا نم مهفلاخ

 . ( ؟ه١6/1 راطوألا لين )

 و ١78/١( عئانصلا عئادب ) رظنا . ةفينح ينأ بهذم وهو ( 771/١ ريغصلا حرشلا ) رظنا ()

 . ( 1١61/١ ينغملا ) رظنا . دمحأ لوق وهو ( ؛6 / ١ ءاهقفلا ةفحت )

 . لسغ هيلع سيل ليقو ( 48 / ١ ةضورلا ) رظنا (؟)
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 ءرهطتي نأ دعب عماجملا نم جرخي نأ لثم « ةذل ريغب رخآ تقو يف جرخ

 هتبحص جورخلا نم عونلا اذه نأ كلذو « هديعي ال ليقو رهطلا ديعي ليقف

 بجي : لاق ةذللا لاح بَّلَع نف « ضعب يف هبحصت لو « هتلقن ضعب يف ةذللا

 . رهطلا هيلع بجي ال : لاق ةذللا مدع لاح بلغ نمو « رهطلا



 ثلاثلا بابلا

 ضيجحلاو ةبانجلا ينعأ نّيََدَحلا نيذه ماكحأ يف

 : لئاسم ثالث هيفف ةبانجلا وه يذلا ثدحلا ماكحأ امأ

 : لاوقأ ةثالث ىلع بنجلل دجسملا لوخد يف ءاماعلا فلتخا : ىلوألا ةلأسملا

 الإ كلذ اوعنم موقو ') هباحصأو كلام بهذم وهو قالطاي كلذ اوعنم موقف
 مهنمو « عيمجلل كلذ اوحابأ موقو يعفاشلا مهنمو .« يقم ال هيف رباعل

 . © بسحأ اهف هباحصأو دواد
 : ىلاعتو كرابت هلوق ددرت وه رهاظلا لهأو يعفاشلا فالتخا ببسو

 نأ نيب - ةيآلا 4 ئَراكس ْمُمنأو ةالصلا اوُبرقت ال اوُتَمآ يذلا ايي 2
 : ةالصلا عضوم وهو ردقم فوذحم كانه نوكي ىتح زاحجم ةيآلا يف نوكي

 برق نع يبنلا نم ءانثتسا ليبسلا رباع نوكيو « ةالصلا عضوم اوبرقت ال يأ
 ىلع ةيآلا نوكتو الصأ فوذحم كلانه نوكي الأ نيبو « ةالصلا عضوم
 . بنج وهو ءاملا مدع يذلا رفاسملا وه ليبسلا رباع نوكيو اهتقيقح

 ري / نمو « دجسلا يف بنجلل رورلا ز زاجأ افوذحم ةيآلا يف نأ ىأر نف
 عنم نم امأو « دجسملا يف ةماقإلا بنجلا عنم ىلع ليلد ةيآلا يف هدنع نكي ل كلذ
 ةالصلا هيلع هنع يور ام رهاظ الإ ًاليلد هل ملعأ الف ٠ . دجسلا يف روبعلا
 ريغ ثيدح وهو 60 ٍضْئاَح آلَو بنَجل دجئملا لحأ ال ر : لاق هنأ مالسلاو

 ١( ريغصلا حرشلا ) رظنا ١ / ١95 (

 جاتحا نإف هيف ثكل الو دجسلا لود جال ةفن يأ نو
 ةرلأ ) رظنا (؟ 817١ (

 عئانصلا عئ كادب رظنا) لخدو مهت كلذ ىلإ ١ / ١565 ( يف يعفاشلا بهذك دمحأ مامإلا بهذمو

 بيسملا نباو دوعسم نيأو سابع نبأ بهدم وهو ثكملا نود روبعلا هل زوجيف « ءةلأسملا هذه

 . . ( ١ / ١165 ينغملا رظنا )
 . 85 ةيآ ءاسنلا(() 2. كلذك نزلا بهذم وهو ( ؟١7 / ١ راطوألا لين ) رظنا (*
 تي هللا لوسر لخد ٠ تلاق اهنع هللا يضر ةماس مأ نع يناربطلاو « ةجام نبأ هاور ثيدحلا 0

  وبأ لاق « بنجل الو ضئاحل لحي ال دجسملا نإ : هتوص ىلعأب ىدانف « دجسلا اذه ةحْرَص
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 يف مهفالتخا وه ىنعملا اذه يف ضئاحلا يف مهفالتخاو « ثيدحلا لهأ دنع تباث

 بنجلا .

 بهذو « هتزاجإ ىلإ موق بهذ : فحصملا بنجلا سم : ةيناشلا ةلأسملا

 . ءىضوتم ريغ هسمي نأ اوعنم نيذلا مهو ©) هعنم ىلإ روهجلا

 ينعأ هسي نأ ٌىضوتملا ريغ عنم يف مهفالتخا ببسوه مهفالتخا ببسو

 ةيآلا يف فالتخالا ببس انركذ دقو 4« نوُرهَطُملا الإ ُهَّسَي ال 8 : ىلاعت هلوق

 . هسم ضئاحلا عنم يف مهفالتخا ببس هنيعب وهو « مدقت اهف

 بهذف . كلذ يف سانلا فلتخا : بنجلل نآرقلا ةءارق : ةغلاثلا ةلأسملا

 لاتحالا كلذ يف ببسلاو . هتحابإ ىلإ موق بهذو ٠ 2 كلذ عنم ىلإ روهملا

 نم هعنمي ال مالسلاو ةالصلا هيلع ناك » : لاق هنأ يلع ثيدح ىلإ قرطتملا

 بجوي ال اذه نإ : اولاق اًموق نأ كلذو 29« ةبانجلا الإ ءىش نآرقلا ةءارق

 نبا َفهَضو « ةرسج نع ةفيلخ نب تلفأ ثيدح نم اههالكو « ةشئاع ثيدح حيحصلا : ةعرز -

 هيوار تلفأو « ثيدحلا اذه اوفعض : يباطخلا لاقو لوهجم تلفأ نإ : لاقف « ثيدحلا اذه مزح

 . هب جاجتحالا حصي ال لوهج

 : دمحأ لاقو « خيش وه : متاح وبأ لاقو « نابح نبا ُهَقَّنَو تلفأ نإف ء« ديدسب كلذ سيلو

 لاق . ةشئاع نع ةرسج ثيدح نم دواد وبأ هاورو ( ١ / 77١ راطوالا لين ) رظنا . هب سأب ال

 نأب ثيدحلا اذه مهضعب فعضو . ةشئاع نع ةرسج ثيدح حيحصلا : ةعرزوبأ لاقو : ظفاحلا

 بلطملا نم ةالصلا طورش رخاوأ يف ةعفرلا نبا لوق امأو . لاحلا لوهجم ةفيلخ نب تلفأ هيوار

 دقو اًسأب هب ىرأ ام: دمحأ لاق لب . ثيدحلا ةّئأ نم دحأ هلقي مل هنأل . دودرف . كورتم هنأب

 1 .( ١/ ١5١ صيخلتلا ) ناطقلا نبا هنسحو « ةميزخ نبا هححص

 )١( يعفاشلاو « كلامو « ةفينح وبأ : ةعبرألا ةّمألا مهنمو ٠ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو . دمحأو ١/58 (

 ريغصلا حرشلا ) رظناو ١ / ١16 ( ةضورلا ) رظناو ١ / 5 ( تادارإلا ىهتنم ) رظناو ١ /

 ال .

 « سابع نبا نع اذه يورو . دواد : زاوجلاب لاقو ( رداصملا سفن ) رظنا . ةعبرألا“ةّمألا مهنمو (1)
 . ( 165 / ؟ عومجملا ) رظنا . رذنملا نبا هراتخاو . بيسملا نباو

 . ثيدنطلا جيرخت مدقت (0)
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 عضومل ناك ةءارقلا كرت نأ دحأ معي نيأ نمو « يوارلا نم نظ هنأل . اًئيش

 لوقيل هنع هللا يضر يلع نكي مل هنأ اوأر روهملاو ؟ كلذب هربخأ ول الإ ةبانجلا
 اذه يف ضئاحلا اولعج موقو . قيقحت نع هلاق امنإو نظ الو مهوت نع اذه

 ةليلقلا ةءارقلا ضئاحلل اوزاجأف « اهنيب اوقرف موقو « بنجلا ةلزنمب فالتخالا
 . كلام بهذم وهو « اًضئاح اهماقم لوطل - اناسحتسإ -

 . ةبانجلا ماكحأ يه هذهف

* * ١ 

 يف صحني اهلوصأب طيحلا مالكلاف : محرلا نم ةجراخلا ءامدلا ماكحأ امأو

 . باوبأ ةثالث

 . محرلا نم ةجراخلا ءامدلا عاونأ ةفرعم : : لوألا

 « ضيحلا ىلإ رهطلا لاقتنا ىلع لدت يتلا تامالعلا ةفرعم : يناثلاو
 . . رهطلا ىلإ اًضيأ ةضاحتسالاو « ةضاحتسالا وأ « رهطلا ىلإ ضيحلاو

 . اهتابجومو اهعناوم ينعأ ةضاحتسالاو ضيمحلا ماكحأ ةفرعم : ثلاثلاو
 يرجي ام لئاسملا نم ةثالثلا باوبألا هذه نم باب لك يف ركذن نحنو

 اوقفتا امم هيلإ اندصق ام ىلع بابلا اذه يف ام عيم لوصألاو « دعاوقلا ىرجم

 . هيف اوفلتخاو « هيلع
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 لوألا بابلا

 وهو ضيح مد : ةثالث محرلا نم جرخت يتلا ءامدلا نأ ىلع نوماسملا قفتا

 هنأو « ضرملا ةهج ىلع جراخلا وهو « ةضاحتسا مدو « ةحصلا ةهج ىلع جراخلا

 00« ةضيحلاب سيلو « قرع كلذاغإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ضيحلا مدريغ

 )١( ِهتبَع ينلا ىلإ شيبح يبأ تنب ةمطاف تءاج : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم «

 قرع كلذ امنإ . ال : لاق ؟ ةالصلا عدأفأ « رهطأ الف ضاحتسأ ةأرما يفإ هللا لوسر اي : تلاقف
 ) كتضيح تلبقأ اذإف . ضيحب سيلو ( ءارلاب رذاع هل لاقيو « لذاعلا ىمسي نيعلا رسكب «

 هيلع قفتم « يلص مث « مدلا كنع يلسغاف تربدأ اذإو « ةالصلا يعدف .

 مالسلا لبس عم مارملا غولب ) رظنا . شحج نب هللا دبع جوز يهو « ةيدسأ ةيشرق ةمطافو ١ /

.)07 

 ةأرما تضاحو « اهغص لاس : اًضيح ضيحت ةرمسلا تضاح : لاقيف : ةغللا ثيح نم امأو

 تاضيح سايقلاو .رّدبو « ةرْدبك . ضْيُخ : عمجلاو « ةضْيَح : ةرماو . اضيحمو ء اًضيح «

 ضّيح : اهعمجو « ةسلجلا : لثم ضيحلا ةئيه : رسكلاب ةضّيحلاو . تاضيبو « ةضيب : لثم «

 ضيح ةدام (رينملا حابصملا ) رظنأ . رّدسو « ةرّدس لثم .





 ىناثلا بابإلا

 زهطلا لاقتناو « ضعب ىلإ اهضعب ءامدلا هذه لاقتنا تامالع ةفرعم امأ

 ةفرعم ىلع ءىنت رثكألا يف كلذ ةفرعم نإف « رهطلا ىلإ ضيحلاو ٠ ضيحلا ىلإ
 لوصألا ىرجم يرجي ام اهيف ركذن نحنو ءراهطألا مايأو ةداتعملا ءامدلا مايأ

 . لئاسم عبس يهو

 رهطلا مايأ لقأو « اهلقأو ضيحلا مايأرثكأ يف ءاماعلا فلتخا : ىلوألا ةلأسملا

 () يعفاشلا لاق هبو « اًموي رشع ةسمخ ضيحلا مايأ رثكأ نأ كلام نع يورف

 دنع اهل دح الف ضيحلا مايأ لقأ امأو () مايأ ةرشع هرثكأ : ةفينح وبأ لاقو

 ءارقألا يف اهب دتعي ال هنأ الإ « اًضيح هدنع ةدحاولا ةعفدلا نوكت دق لب كلام

 ةثالث هلقأ : ةفينح وبأ لاقو 19 ةليلو موي هلقأ : يعفاشلا لاقو 9 قالطلا يف

 هنع يورف « كلام نع تاياورلا هيف تبرطضاف رهطلا لقأ امأو . ( مايأ

 هذه ىلإو « اّموي رشع ةسمخ يورو « مايأ ةينامث هنع يورو « مايأ ةرشع

 ليقو () ةفينح وبأو يعفاشلا لاق اهو « هباحصأ نم نويدادغبلا لام ةياورلا

 بسحأ ايف عاجإلا هيلع دقعنا ام ىصقأ وهو اًموي رشع ةعبس
 نم اًعوضوم اذه ناك اذإو ء دح مهدنع هل سيلف رهطلا رثكأ امأو

 )١( ريغصلا حرشلا ) رظنا ١ / 7١5 ( ةضورلا )و ١ / ١١64 ( ينغملا )رظنا . دمحأ بهذم وهو ١ /

ْ .)3006 

 ١ / 5١(. ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 وأ « ضيحلا وهو . ءارلا نوكسو فاقلا حتفب ءْرَق عمج : ءارقألاو ( ١ / ٠١8 ريغصلا حرشلا رظنا (©)

 . نالوق . رهطلا

 . ( 5١8/١ ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( ١ / 1١6 ةضورلا ) رظنا (؟)

 7/١ 5١(. ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (0)

 بهذم وهو ( ١/ ١” ءاهقفلا ةفحت )و ( ١ / ١١6 ةضورلا ) رظناو ( ١ ٠١67 يفاكلا ) رظنا (5)

 ْ . ( 508/1١ ينغملا ) رظنا . دمحأ
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 لقأ ناك ام نوكي نأ بجو مولعم رْدَق هدنع ضيحلا لقأل ناك نف مهليواقأ

 لقأل نكي مل نمو « ةضاحتسا هدنع ضيحلا نس يف درو اذإ ردقلا كلذ نم
 اضيأ ناك نمو « اضيح هدنع ةعفدلا نوكت نأ بجو دودحم ردق هدنع ضيحلا

 هدنع ردقلا كلذ ىلع داز ام نوكي نأ بجو اًدودحم هرثكأ,هدنع

 نيبرض ىلع ءاسنلا نأ كلذ يف كلام بهذم لصحم نكلو « ةضاحتسا

 ةسخ مات ىلإ هارت مد لوأ ةيؤرب ةالصلا كرقت ةأدتبملاف « ةداتعمو « ةأدتبم
 , 2 يعفاشلا لاق هبو ةضاحتسم تناكو « تلص عطقني مل نإف « اًموي رشع

 ديعت اهنأ يعفاشلا دنعو ةضاحتسالا نقيتت نيح نم يلصت : لاق اًكلام نأ الإ

 ليقو . ةليلو موي وهو هدنع ضيحلا لقأ الإ « مايألا نم امل فلس ام ةالص

 ؛ مدلا عطقني مل نإف « مايأ ةثالثب رهظتست مث « اهتادل مايأ دتعت لب كلام نع

 ىلع اهؤانب : اههادحإ : كلام نع ناتياور اهيفف ةداتعملا امأو . ةضاحتسم يهف
 ىلإ اًسولج : ةيناثلاو . ضيحلا ةدم رثكأ زواجتت ملام مايأ ةثالث ةدايزو اهتداع

 . زييقلا لهأ نم تناك نإ زييقلا ىلع لمعت وأ ٠ ضيحلا ةدم رثكأ ءاضقنا

 اهيف فلتخلا اهلك ليواقألا هذهو . اهداع مايأ ىلع لمعت : يعفاشلا لاقو
 ةبرجتلا الإ امل دنتسم ال رهطلا لقأو « هرثكأو « ضيحلا لقأ يف ءاهقفلا دنع

 مد هنإف « ةليلو « موي نودل مدلا عطقتا اذإ ةأدتبملا يف يمفاشلا دنعو ( ١ / ٠07 يفاكلا ) رظنا )١(
 املوأ ءرشع ةسمخ وأ « ةليلو . مويل عطقتا نإو « لسغ الو « ءوضولاب ةالصلا يضقتف « داسف
 " دنع لستغتف « ةداتعم وأ ةأدتبم تناك ءاوسو ء رمحأ وأ , ةوسأ ناك ءاوس ء ضيح وهف « اهنيب
 ءاًموي سلجتو , طاتحت دمحأ دنعو ( 506 / ١ عومجملا رظنا ) . موصتو « يلصتو « هعاطقنا

 ' تلستغا « اًموي رشع ةسمخ يف اهمد عطقتا نإف يلصتو ةالص لكل ًاضوتتو « لستغتو « ةليلو |
 تداعأو ؛ هيلع تلمع ء دحاو ىنعب ناك نإف « ةثلاثو ةيناث كلذ لثم لعفتو « هعاطقنا دنع
 / ١ ينغملا عم ٠ يقرخلا رصتخم ) رظنا . ضرفل رارم ثالثلا هذه يف تماص دق تناك نإ « موصلا
 .( ااا

 ةضاحتسا وهف كلذ ىلع داز امو « موصت الو « يلصت ال مايأ ةرشع ثكتتف : ةفينح يبأ دنع امأ
 . ( 36 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . موصتو « يلصتو « لستغتف
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 « كلذ ىلع هتفقوأ ةبرجتلا نأ نظ ام كلذ نم لاق امنإ لكو « ةداعلاو
 رثكأ يف ءايشألا هذه دودح ةبرجتلاب فرعي نأ َرَسَع ءاسنلا يف كلذ فالتخالو

 . انركذ يذلا فالخلا اذه كلذ يف عقوو ءاسنلا

 هنأ ضيحلا ةدم نم رثكأ ىدامت اذإ مدلا نأ ىلع ةلجلاب اوعمجأ اإو

 تلبقأ اذإف » : شيبح يبأ تنب ةمطافل تباثلا هتيم هللا لوسر لوقل ةضاحتسا

 () « يىلصو مدلا كنع يلسغاف اهرْدَق بهذ اذإف ةالصلا يكرتاف « ةضيحلا

 راص افنإو « ةرورض اهرْدَق اهنع بهذ دق ضيحلا مايأ رثكأ دمأل ةزواجتملاو
 ينبت اهنأ ىلإ هنع نيتياورلا ىدحإ يف ةداتعملا يف هللا همحر كلامو « يعفاشلا

 قارهت تناك ةأرما نأ » : أطوملا يف هاور يذلا ةماس مأ ثيدحل اهتداع ىلع

 : لاقف وني هللا لوسر ةملس مأ اهل تتفتساف « متلي هللا لوسر دهع ىلع ءامدلا

 نأ َلْبَق ِرْهشلا نم ٌنَوْضيحَت تناك يتلا مايألاَو يلاللا َدَدَع ىَلِإ ُرْظَنَتل
 « كلذ تَقْلَخ اَذِإَف رْهَشلا نم َكلَّذ َرْدَق ةآلّصلا َكُرْتَنَلَف « اهَباَصأ يذلا اَهَبيِصُي

 كسشت يتلا ضئاحلا كح اوقحلأف 1” « يلصق مك « بوب ريش لِمَ
 يف اًضيأ ىأر افإو «٠ ضيحلا يف كشت يتلا ةضاحتسملا محب ةضاحتسالا يف

 امهكح لعجف اهمايأب ةهيبش اهتادل مايأ نآل « اهتادل مايأ ربتعي نأ ةأدتبملا
 هب درفنا ءيش وهف « مايأ ةثالثب كلام هب لاق يذلا راهظتسالا امأو . اًدحاو

 ادع ام راصمألا ءاهقف عيمج كلذ يف مهفلاخو « هللا مهر هباحصأو كلام

 رثأ كلذ يف يور دقو ةتباثلا ثيداحألا يف ركذ كلذل نكي مل ذإ ٠ يعازوألا

 فيض .٠

  اهضيح عطقني ىتلا ضئاحلا يف هباحصأو كلام بهذ : ةيناثلا ةلأسملا

 )١( يذمرتلاو  دواد وبأو « يئاسنلاو « يراخبلا هاور ٠ راطوألا لين رظنا ) ةجام نباو ١ /
.) 53 

 )١( اهيطرش ىلع هدانسإ : يوونلا لاق . يعفاشلا هجرخأو . يذمرتلا الإ « ةسخلا هجرخأ ثيدحلا «

0 
 يرذنملا لاقو « اهنم هعمسي مل راسي نب ناهلس نأ الإ روهشم ثيدح وه : يقهيبلا لاقو

 راطوألا لين ) رظنا . نايلس هعمسي 95/1١ ( .
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 عمجت اهنأ ىلإ  نيموي وأ « اّموي رهطتو « نيموي وأ اًموي ضيحت نأب. كلذو

 هيف ىرت موي لك يف لستغتو « رهطلا مايأ يغلتو « ضعب ىلإ اهضعب مدلا مايأ

 نم امل عقجا اذإف « رهط كلذ لعل يردت ال اهنإف « يلصتو هارت ام لوأ رهطلا
 يورو (” يعفاشلا لاق لوقلا اذهو ةضاحتسم يهف اًموي رشع ةسمخ مدلا مايأ

 اهتواس نإف ء اهتداع مايأ كلذب ربتعتو مدلا مايأ قفلت اهنأ اًضيأ كلام نع
 . ةضاحتسم يهف الإو « مدلا عطقنا نإف مايأ ةثالثب ترهظتسا

 هنإف « هل ىنعم ال ددعلا يف ةربتعم ريغ مدلا اهيف ىرت ال يتلا مايألا لْعَجو

 مايأ تناك نإف ء رهط مايأ وأ « ضيح مايأ نوكت نأ مايألا كلت ولخت ال
 نأ بجي سيلف رهط مايأ تناك نإو « مدلا مايأ ىلإ اهقفلت نأ بجيف « ضيح
 مايأ اهنأ هلوصأ ىلع ءيجي يذلاو ء رهط اهللخت دق ناك ذإ مدلا مايأ قفلت

 مويلا نم رثكأ وهو « دودحم هذنع رهطلا لقأ ذإ « رهط مايأ ال ضيح

 . ىلاعت هللا ءاش نإ نيب هنإف اذه ربدتف نيمويلاو

 مث « نيموي وأ اًموي عطقني مث يرجي سافنلا مدو ضيحلا مد نأ قحلاو
 راهنلا نم نيتعاس وأ ةعاس يرجت 5 سافنلا وأ ٠ ضيحلا مايأ يضقنت ىتح دوعي
 7 . عطقنت م

 هنأ ىلإ كلام بهذف « هرثكأو سافنلا لقأ يف اوفلتخا : ةغلاغلا ةلأسملا

 ميلسو يلماحملاو يجيندنبلاو ؛ دماح وبأ هححصو يعفاشلل لوق اذهو ( ه5 / ١ ةنودملا ) رظنا )١(

 . طقللاو « قيفلتلاب اذه ىمسو مديغو ينايورلاو يناجرجلاو يزارلا

 كرت وهو بحسلا لوق اذه ىمسيو ٠ ضيح امهالك ءاقنلا مايأو مدلا مايأ نأ : يناثلا لوقلاو

 حجرو « ةفينح وبأ لاق بحسلابو « أو كلام لاق قيفلتلابو . نورثكألا هححصو « قيفلتلا

 فاكتعالاو لسغلاو « ةءارقلاو فارطلاو ةالملاو موصلا يف هلك اذهو . بحسلا لوق يوونلا

 لقنو . اّيْنس قالطلا نوكو ةدعلا ءاضقتا يف رهطب سيل ءاقنلا نأ فالخ الو « اهوحنو ءطولاو

 . ( 055. 508 / ؟ عومجملا رظنا ) كلذ ىلع عامجإلا يازغلا
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 , دودحم هنأ ىلإ موقو ةفينح وبأ بهذو ©) يعفاشلا لاق هبو « هلقأل دح ال

 كلام لاقف هرثكأ امأو () اًموي نورشع : يرصبلا نسحلا لاقو « اًموي رشع

 « ءاسنلا كلذ نع َلَأْسُي : لاقف « كلذ نع عجر مث « اًموي نوتس وه : ةرم

 نم معلا لهأ رثكأو . ( يعفاشلا لاق هبو « لوألا لوقلا ىلع نوتباث هباحصأو
 ٠ . ( ةفينح وبأ لاق هبو « اًموي نوعبرأ هرثكأ نأ ىلع ةباحصلا

 ىهف اهزواج اذإف « ءاسنلا نم اههابشأ مايأ كلذ يف ةأرملا ربتعت ليق دقو

 ركذلل : اولاقف « ىننألا ةدالوو ركذلا ةدالو نيب موق قرفو « ةضاحتسم

 يف ءاسنلا لاوحأ فالتخال ةبرجتلاب كلذ ىلع فوقولا رسع فالخلا ببسو

 ضيحلا مايأ يف مهفالتخا يف لاحلاك اهيلع لمعي ةنس كانه سيل هنألو « كلذ

 . رهطلاو

 لماحلا ىرت يذلا مدلا له اًثيدحو اميدق ءاهقفلا فلتخا : ةعبارلا ةلأسملا

 ىلإ امههريغو هيلوق حصأ يف يعفاشلاو كلام بهذف ؟ ةضاحتسا مأ ضيح وه
 لماحلا نأ ىلإ مهريغو « يروثلاو دمحأو ةفينح وبأ بهذو © ضيحت لماحلا نأ

 نوكي دق هلقأ نإ : لوقي اّكلام نكلو ( 577 / ؟ عومجملا ) رظناو ( ها / ١ ةنودملا ١ رظنا )١(

 دمحأ دنعو . ةعفد وأ , ةجب وأ « ةظحل نوكي دق يعفاشلا لوقيو « ةثالث وأ « نيموي وأ « اًموي

 .(116/ ١ ِبْرّلا ضورلا ) رظنا « هلقأل دحال

 لاق افإو ( ءاهقفلا ةفحت ) بحاص هركذي مل فسوي يبأو « ةفينح يبأ نع فلؤملا هركذ ام: (1)
 ( 75 )١/ «رهطتو « سافنلا هنإف « عطقتنا مث ء امد ةعاس تأر اذإ ىتح ردقم ريغ هلقأو »

 ةسخ ةثلاثلاو « رشع دحأ ةيناثلاو ةجم اهحصأ : هنع تاياور ثالث يوونلا ركذ نكلو

 ١/ 1١١(. عبرا ضورلا ) ( 00 / ؟ عومجملا ) رظنا . نورشعو

 . ( ١76/1١ ةضورلا ) رظنا (5

 .(ا١/6 عبْرْلا ضورلا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( 76 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (5)

 يف سيلو « هيف اهل دهتجي ام ردق ةالصلا نع كسمت اهنإف « لملا لوأ ريف مدلا تأر اذإ كلام دنع (5)



 لنك

 « قلطلا اهبيصي نأ الإ "7 ةّلعو ء داسف مد ال رهاظلا مدلا نأو « ضيحت ال

 ريغو ةالصلا هعنم يف ضيحلا مح هكح نأو « سافن مد هنأ ىلع اوعمجأ مهن :إف

 . هماكخأ نم كلذ

 نم مدلا اهب ىدامت اذإ لماحلا ضئاحلا لاقتنا ةفرعم يف هباحصأو كلالو

 مح اهكح نأ : اهدحأ : ةبرطضم لاوقأ ةضاحتسالا كح ىلإ ضيحلا كح
 نأ امإو « ةضاحتسم ىه مث ضيحلا مايأ رثكأ دعقت نأ امإ ينعأ اهسفن ضئاحلا

 ةسمخ نم رثكأ كلذ عومج نكي ملام مايأ ةثالثب ةداتعملا اهمايأ ىلع رهظتست

 اهنإ ليقو ٠ ضيحلا مايأ رثكأ فعض اًضئاح دعقت اهنإ ليقو « اًموي رشع

 روهشلا ددعب ضيحلا مايأ رثكأ فعضت اهنإ ليقو ٠ ضيحلا مايأ رثكأ ْفْعَضُت

 « نيترم ضيحلا رثكأ مايأ فعضت اهلمح نم يناثلا رهشلا يفف « امل ترم يتلا

 . رهشألا تداز ام كلذكو « تارم عبرأ عبارلا يفو ٠ تارم ثالث ثلاثلا يفو

 طالتخاو ةبرجتلاب كلذ ىلع فوقولا رسع كلذ يف مهفالتخا ببسو

 تناك اذإ كلذو « ضيح مد لماحلا هارت يذلا مدلا نوكي ةرم هنإف « نيرمألا

 ىلع « ٍلْمَح ىلع َلْمَح نوكي نأ نكمأ كلذبو « اًريغص نينجلاو ةرفاو ةأرملا ةوق

 ةسغخ ةالصلا تكرت ٠ كلذ وحن وأ رهشأ ةثالث يف كلذ تأر نإ « مداقلا نبا لاقو ءدح كلذ

 ةالصلا تكرت « هتأر مث « اهلمح نم رهشأ ةتسلا تزواج نإف , كلذوحن وأ ءاّموي رشع .
 . ( ه1 / ١ ةنودملا ) رظنا . كلذ وحن وأ « اًموي نيرشعلا نيبو « اهنيب ام

 ٠ يونبلاو وتل يواحلا بحاص لاق « ناروهشم نالوق كانهف ٠ يمفاشلا بهذم يف امأ
 هنأ حيحصلا نأ ىلع باحصألا قفتاو « يمي سيل : مدقلاو « ضيح هنأ ديدجلا : مديغو

 . 3737/١( عومجملا ) رظنا . ضيح

 ىلع تلمح نإف . حصفأو رهشأ لوألاو : ةلماحو « لماح ةأرما : لاقيف ٠ ةفللا ثيح نم امأو

 ةذاش ةيغل هيفو « ةروهشملا ةغللا ىلع ملا ففخم مدلاو « ريغ ال ةلماحف « اهرهظ وأ « اهسأر

 . ( قباسلا ردصملا رظنا ) . اهديدشتب

 )١( عئانصلا عئادب ) رظنأ ٠١ /770 ( ينغملا ) رظناو ١./ 505 ( .



 له

 هارت يذلا مدلا نوكي ةرمو « ءابطألا رئاسو سونيلاجو « طارقب هاكح ام

 مد نوكيف «رثكألا يف اهضرمو اهفعضل عباتلا هضرمو « نينجلا فعضل لماحلا

 : ةّلع مد رثكألا يف وهو « ضرمو ةلع

 مأ ضيح يه له ةرْدّكلاو ةرفّصلا يف ءاهقفلا فلتخا : ةسماخلا ةلأسملا

 ةردكلاو ةرفصلا نأ : هنع ةنودملا فو كلام نع كلذ لثم يورو «" ةفينح

 ملوأ ءمدلا عم كلذ تأر « ضيحلا مايأ ريغ يفو ٠ ضيحلا مايأ يف ضيح

 . (9 هرت

 رثأب الإ اًضيح نوكت ال ةردكلاو ةرفصلا نإ : فسوي وبأو دواد لاقو
 0 مدلا

 . ةشئاع ثيدحل ةيطع مأ ثيدح رهاظ ةفلاخم مهفالتخا يف ببسلاو

 َدْعَب َةَرْدُكْلاَو َةَرْفَصلا ُدَعَن آل انَك » : تلاق اهنأ ةيطع مأ نع يور هنأ كلذو

 ةَجْرٌّدلاب اَهَْلإ َنْئَعْبَي نك َءاَمْنلا نأ » : ةشئاع نع يورو 9 اَنْيَش لْمْغْلا

 هلاق يذلا روهشملا حيحصلا وهو « ينزملا رصتخم يف يعفاشلا صن وهو ( 577 ؟ عومجلا ) رظنا )١(

 نيرخأتملاو « نيمدقتملا يعفاشلا باحصأ ريهامجو . يوزرملا قحسإ وبأو ٠ جيرس نبا سابعلا وبأ
 « ةأدتبم تناك ءاوس اًضيح نانوكي اًموي رشع ةسمخ وهو « ناكمإلا نمز يف ةردكلاو ةرفصلا نأ
 / ١ عئانصلا عئادب ) رظناو . رمحأ وأ « دوسأ ناك ول ؟ ء اهقفاو وأ « اهتداع فلاخ ةداتعم وأ
108). 

 بهذم وه اك اهضيح مايأ يف ناك اذإ اذه ( 57 / ١ ينغملا ) رظنا ء دمحأ بهذم وهو

 . ضيحب سيلف « اهضيح مايأ دعب ةرفصلاو « ةردكلا تأر اذإ امأ . يعفاشلا

 .( ه6 / ١ ةنودملا ) رظنا (9)

 . ( 302397 /؟ ىلحما ) رظناو ( ١/ ١78 عئانصلا عئادب ) رظنا (؟)

 ١/ راطوألا لينو ) ( 17١/١ صيخلتلا ) رظنا . يمرادلاو « ماحلاو « يراخبلاو « دواد وبأ هاور (4)

 ةانثملا نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفو « نونلا ضب ةبْيَسن اهمسا ةيطع مأ ثيدحلا ةيوارو ٠
 - تناك . عقم يبنلا تعياب . ةيراصنألا ثراحلا تنب ليقو « بعك تنب ةدحوملا حتفو « ةيتحتلا



 نفي

 ؟ ةالّصلا نع اهنلأسي ضيحلا مد نم َةَرْدّكْلاَو ةَرفّصلا هيف ٌسْفْرُكْلا اَهيف

 ْ . © « ءاَضْيَبلا ةّضَقْلا َنْيَرَت ىّتَح َنْلَجْمَت آل : لوقتف

 يف ترهظ ءاوس اًضيح ةردكلاو ةرفصلا لعج ةشئاع ثيدح حجر نف

 دحاولا ءيشلا مُْكُح ٌنإف « مد الب وأ « مدلا عم « همايأ ريغ يف مأ ٠ ضيحلا مايأ

 ةيطع مأ ثيدح نإ : لاق نيثيدحلا نيب عملا مار نمو « فلتخي سيل هسفن يف
 ةشئاع ثيدح نأ وأ « هعاطقتا رثأ يف ةشئاع ثيدحو « مدلا عاطقنا دعب وه

 موق بهذ دقو . ضيحلا مايأ ريغ يف ةيطع مأ ثيدحو « ضيحلا مايأ يف وه

 مايأ يف ال ء اًنيش ةردكلاو ةرفصلا اوري و « ةيطع مأ ثيدح رهاظ ىلإ

 تلم هللا لوسر لوقل هعاطقتا دعب الو مدلا رثأب الو « اهريغ يف الو « ضيح

 افإو « مدب تسيل ةردكلاو ةرفصلا نألو 7« َفَرْعَي َدَوْسُأ م ٍضْيَحلا مدد

 رظنا . ىحرجلا يوادتو ٠ ضرملا ضرق ِهَنكَي هللا لوسر عم وزغت تناكو تايباحصلا رابك نم
 .( 17١7/١ مالسلا لبس )

 ضئاحلا اه يشتحت ةقرخلا يهو « ةّلْقُت » نزو ىلع ةَجْرْدلاو ( 50 ١/ أطوملا ) يف كلام هاور )١(
 دعب محرلا نم جرخي ضيبألا طيخلاك ءيش داصلا ديدشتو « فاقلا حتفب « ةصقلا »و اهجرف
 . مدلا عاطقتا
 اهبطخ .رماع ةنبا نامور مأ اهمأ قيدصلا ركب يبأ تنب نينمؤملا مأ ةشئاع ثيدحلا ةيوارو

 « اه سرعو « نينس تس تنب يهو « ةوبنلا نم رشع ةنس لاوش يف اهجوزتو « ةكمب هني ينلا

 . نينس عست تنب يهو « ةرجهلا نم نيتنثا ةنس لاوش يف ةنيدملا يف اب لخد يأ
 نع امل يور . ةياور ةباحصلا رثكأ نم يهو . مسأ نمم ًاناسنإ رشع ةينامث دعب ةريغص تماسأ

 ىلع اهنم لسمو يراخبلا قفتا . ثيداحأ ةرشعو « ثيدح اتئامو ثيدح افلأ هِي هللا لوسر
 نم ريثك قلخ اهنع ىور . نيسخو « ةعبرأب يراخبلا درفنا « ًاثيدح نيعبسو ةعبرأو ةئام

 ةرشع عبسل ءاثالثلا ةليل تيفوت . ةفورعم « ةروهشم اهبقانمو « اهلئاضفو . نيعباتلاو ٠ ةباحصلا

 . نيسمخو « نامث هنس ليقو نيسخو تس هنس ليقو . نيسمخو عبس ةنس ناضمر رهش نم تلخ

 دعب اهتليل نم تنفدف . اليل عيقبلاب نفدت نأ ترمأو . هنع هللا يضر ةريره وبأ اهيلع ىلصو

 . ( 501/9 تافصلاو ءاممألا بيذهت ) رظنا . رتولا

 )١( ةمطاف نع ةورع نع يقهيبلاو ينطقرادلاو ماحلاو نابح نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور ثيدحلا -



 انفو

 . مزح نبا بهذم وهو « محرلا اهيخرت يتلا تابوطرلا رئاس نم يه

 ةمالع نأ موق ىأرف ء رهطلا ةمالع يف ءاهقفلا فلتخا : ةسداسلا ةلأسملا

 باحصأ نم بيبح نبا لاق هبو« ١ فوفجلا وأ « ءاضيبلا ةصقلا ةيؤر رهطلا
 فوفجلاب وأ ءاضيبلا ةصقلاب رهطت نأ اهتداع نم ةأرملا تناكأ ءاوسو كلام

 ةصقلا ىرت نم ةأرملا تناك نإ : اولاقف موق قرفو « هب ترهط تأر كلذ يأ
 اهروهطف اهارت ال نم ةأرملا تناك نإو « اهارت ىتح رهطت الف ءاضيبلا
 (0 كلام نع ةنودملا يف كلذو ٠ فوفجلا

 مدلا عاطقنا ىعار نم مهنمو « ةداعلا ىعار نم مهنم نأ مهفالتخا ببسو

 يتلا رهطت الو ءاضيبلا ةصقلاب رهطت فوفجلا اهتداع يفلا نإ ليق دقو « طقف

 باحصأل هلكو ء اذه سكعب ليق دقو « فوفجلاب ءاضيبلا ةصقلا اهتداع

 . كلام

 ىتم مدلا اهب ىدامت اذإ ةضاحتسللا يف ءاهقفلا فلتخا : ةعباسلا ةلأسملا

 ىتم مدلا اهب ىدامت اذإ ضئاحلا يف اوفلتخا ؟ ؟ ضئاحلا مح اهىكح نوكي

 ةضاحتسملا يف كلام لاقف . كلذ مدقت دقو ؟ ةضاحتسملا كح اهكح نوكي

 ىضم اذإ كلذو « ضيحلا ةفص ىلإ مدلا ريغتي نأ ىلإ ةرهاطلا كح اهكح : اَدبأ

 نوكت ذئنيحف « رهطلا مايأ لقأ نم رثكأ وه ام مايألا نم اهتضاحتسال

 يف امل رمي نأو « مدلا ريغت : نائيشلا ناذه اهل عمبجا اذإ ينعأ : اًضئاح

 دوسأ هنإف ةضيحلا مد نآك اذإ » هتيم ينلا اهل لاقف « ضاحتست تناك اها » ٍشْيَبُح يلأ تنب -

 « قرع وه افإف يلصو ءيضوتف رخآلا ناك اذإف « ةالصلا نع يكسمأف كلذك ناك اذإف « فرعي

 ش . ( مالسلا لبسو راطوألا لين رظنا )

 نم ةيلاخ ةقرخلا جورخ : فوفجلاو « لولبملا ريجلا وأ « ىنلاك ضيبأ ءام يه : ءاضيبلا ةصقلا )١(
 . ضيحلا نم محرلا ةءارب ىلع : غلبأ ةصقلاو ٠ جرفلا ةبوطر نم ةلتبم تناك نإو « مدلارثأ
 . ( ١/ 5١65 ريغصلا حرشلا ) رظنا

 . ( ه5 ١/ ةنودملا ) رظنا (؟)
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 () اًدبأ ةضاحتسم ىهف الإو « اًرهط نوكي نأ نكمي ام مايألا نم ةضاحتسالا

 ةأدتبم تناك نإو ؛ ةداع اهل تناك نإ اهتدداع مايأ دعقت ةفينح وبأ لاقو

 ىلع لمعت : يعفاشلا لاقو (9 مايأ ةرشع هدنع كلذو ضيحلا رثكأ تدعق

 ىلع تلمع ةداعلا لهأ نم تناك نإو ءزييقتلا لهأ نم تناك نإ زييقتلا
 ىلع لمعت : امهدحأ : نالوق كلذ يف هلف « اًعم اهلهأ نم تناك نإو « ةداعلا

 (9 ةداعلا ىلع : يناثلاو . زييقلا

 ةشئاع ثيدح امههدحأ نيفلتخم نيثيدح كلذ يف نأ مهفالتخا يف ببسلاو

 تناكو - اهرمأ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأ » : شيبح يبأ تنب ةمطاف نع

 اهبيصي نأ لبق اهيف ضيحت تناك ىتلا اهمايأ ردق ةالصلا عدت نأ  ةضاحتسم

 )0 يلصتو لستغت مث اهاصأ يذلا

 ثيدحلاو « كلام هجرخ يذلا مدقتملا ةاس مأ ثيدح اًضيأ هانعم يفو
 امهنأ شيبح يبأ تنب ةمطاف ثيدح نم دواد وبأ هجرخ ام يناشلا

 )١( ةنودملا ) رظنا ١/ ه6 ( .

 ) )9داز امو « ضيح مايأ ةرشعف « مدلا اهب رقسا نإف « فلؤملا لاق اك ةأدتبملا يف ةفينح يبأ بهذم
 كلذ ىلع داز اهف « ةرشع اهتداع تناك اذإف « ةداتعم تناك اذإ امأو « ةضاحتسا وهف « كلذ نع «

 وهف « داز امو « ةرثعلا مامت ىلإ ضيح ةدايزلاف ء ةسخ اهتداع تناك اذإو « ةضاحتسا وهف

 . ( ١/ ١79 عئانصلا عئادب ) رظنا . ةضاحتسا

 )١( عومجملا هحرش عم بذهملا ) رظنا ١/370 ( .

 وهو « زييقلا مدقي هنعو . ةزيمه تناك نإو « اهتداع ىلإ تعجر . ةدانعملا تضيحتسا نإ دمحأ دنعو

 قرخلا رايتخا ٠ يف ضيحلا بلاغ تسلج ءزييمت اه نكي مل نإف زييقلاب تلمع ةداعلا تيسن نإو
 نتنم دوسأ نيخت هضعب ازيتم اهمد ناك نإف « ةأدتبمل ةبسنلاب امأ . هلقأ هنعو « رهش لك «

 تدمق ًازيتم نكي مل نإو « ةضاحتسا هادع امو « دوسألا مدلا نمز اهضيحف ءرمجأ قيقر هضعبو

 بهذملا رهاظ يف ضيحلا بلاغ رهش لك نم ٠ يف هب مزجو يضاقلاو ىسوم ينأ نباو يقرخلا هراتتخاو
 رظنا . اهتلاخو اهتمعو اهمأك اهئاسن ةداع هنعو هرثكأ هنعو « هلقأ دعقت مامإلا نعو « زيجولا

 ) هتيشاح عم عنقملا ١/ 5١ 9١٠(.

 . ثيدحلا جيرخت مدقت ()



 نكن

 « ْفَرْعُي ٌدَوْسَأ ةّضْيَحْلا َمَد ّنِإ » : هني هللا لوسر اهل لاقف ء تضيحتسا تناك

 َوُه اَمْنِإَف يّلَصَو يِئضَوَتَف ٌرخآلا َناَك اَذِإَو ةآلّصلا نَع يِنْكْماَف َكلَذ َناَك اَذِإَق
 . مزح نب دمح وبأ هححص ثيدحلا اذهو " « َقْرَع 00

 نف « عملا بهذم بهذ نم مهنمو « حيجرتلا بهذم بهذ نم ءالؤه نف
 . مايألا رابتعاب لاق هانعم يف درو امو ةماس مأ ثيدح حيجرت بهذم بهذ
 يف كشت يتلا ضئاحلا يف طقف مايألا ددع ربتعا هنع هللا يضر كلامو

 ينعأ ؛ ضيحلا يف كشت يتلا ةضاحتسلا يف اهربتعي لو ء ةضاحتمالا
 افإ صنلاو « اًمولعم كلذ اهدنع ناك ذإ رهشلا نم اهعضوم الو « اهددع ال
 يف هربتعي لو « عرفلا يف محلا ربتعاف ٠ ضيحلا يف كشت يتلا ةضاحتسملا يف ءاج
 لاق شيبح يبأ تنب ةمطاف ثيدح حجر نمو . هلمأتف بيرغ اذهو « لصالا

 نأ نكمي ام يضم مدلا نول رابتعا عم ىعار نم ءالؤه نمو « نوللا رابتعاب
 « باهولا دبع هاكح ايف كلام لوق وهو ةضاحتسالا مايأ نم اًرهط نوكي

 يف وه لوألا ثيدحلا : لاق نيثيدحلا نيب عمج نمو . كلذ عاري مل نم مهنمو

 اهددع فرعت ال يتلا يف يناثلاو « اهعضومو رهشلا نم اهمايأ ددع فرعت يتلا

 لهأ نم نكت مل نإ اهنأ ىأر نم مهنمو . مدلا نول فرعتو . اهعضوم الو

 فرعت ال وأ ء اهددع فرعتو ؛ رهشلا نم اهمايأ عضوم فرعت الو «زييقلا
 نأ هيفو يذمرتلا هححص - شحج تنب ةنمح ثيدح ىلع ىرحتت اهنأ اهددع

 وأ مايأ ةتس يضيَحَتَف ناطيشلا نم ةضكر يه امنإ » : اهل لاق عي هللا لوسر
 . 20« يلستغا مث هللا لع يف مايأ ةعبس

 )١( ثيدحلا جيرخت مدقت .

 , هيتفتسأ ِةَنِلَم ينلا تيتأف « ةديدش ةريثك ةضيح ضاحتسأ تنك ه ةنمح تلاق . ةسمخلا هاور (؟)

 اذإف « يلستغا مث « مايأ ةعبس وأ « مايأ ةتس يِضّيَحَتَف « ناطيشلا نم ةضكر يه امنإ : لاقف

 -. كئرجي كلذ ناف « يلصو « يموصو « نيرشعو ةثالث وأ « نيرشعو ةعبرأ لصف « تأقنتسا



 لش

 . رهطلا يف ةضاحتسملا كح دنع هلاكب ثيدحلا قأَسَو

 يف ةعقاو ةلملاب يهو « بابلا اذه يف يتلا لئاسملا تاروهشم يه هذهف

 لاقتنا ةفرعم يناثلاو . ضيحلا ىلإ رهطلا لاقتنا ةفرعم اهدحأ : عضاوم ةعبرأ

 عبارلاو ء ةضاحتسالا ىلإ ضيحلا لاقتنا ةفرعم ثلاشثلاو ء رهطلا ىلإ ضيحلا

 امأو , ثيداحألا هيف تدرو يذلا وهو « ضيمحلا ىلإ ةضاحتسالا لاقتنا ةفرعم

 ىلإ سافنلا لاقتنا يف رمألا كلذكو اهديدحت نع ينعأ : اهنع توكسف ةثالثلا

 . ةضاحتسالا

 مث ءرصعلا يلجعتو « رهظلا يرخؤت نأ ىلع تيوق نإف « ءاسنلا ضيحت اك يلعفاف كلذكو -

 مث ء ءاشعلاو « برغملا نيرخؤت مث , [عيمج رصعلاو « رهظلا يلصتو « نيرهطت نيح يلستغت

 وهو : لاق . نيلصتو . حبصلا عم نيلستغتو « يلعفاف « نيتالصلا نيب نيعمجتو « نيلستغت

 : دواد وبأ لاق هنأ الإ َنَِع هلوق نم « نيرمألا بجعأ وهو » ء زهاظو « ّيلإ نيرمألا بجعأ

 لاق : يرذنملا لاق . نيرمألا بجعأ اذه : ةنمح تلاقف : لاق ليقع نبا نع تباث نب رمع هاور

 لاقو « كاذب سيل هيوار ليقع نبا نأل « ثيدحلا اذه. لوقلا ءاماعلا ضعب كرت دق : يباطخلا

 : رظنا . هب جاجتحالا يف فلتخع وهو « ليقع نب دمح نب هللا دبع هب درفت : يقهيبلا ركب وبأ

 نب ةحلط ةأرماو « نينمؤملا مأ بنيز تخأ يه : شحج تنب هنمحو ( ٠١1/١ مالسلا لبس )
 . هللا دبع



 انفي

 ثسلاثلا بابلا

 ةضاحتسالاو ضيجحلا ماكحأ ةفرعم وهو

 ةيآلا « ضيحملا نع ةانوكاسيو)ل : ىلاعت هلوق بابلا اذه يف لصألاو .
 ضيحلا نأ ىلع نوماسملا قفتاو . اهركذنس يتلا كلذ يف ةدراولا ثيداحألاو

 ىلع بجي سيل هرأ أ ابرج ةالصلا لعف : اهدحأ : ءايشأ ةعبرأ عنمي

 . موصلا فالخب اهؤاضق ضئاحلا

 اهنأ تباثلا ةقئاع ثيدحل كلذو © هؤاضق ال موصلا لعف عنمي هنأ : يناثلاو

 لاق افإو "7 «ةآلصلا ءاّضقب ٌرَمْوُن آلَو موّصلا ء ءاّضقب ُرَمْؤَن انك :٠ تلاق

 . جراوخلا نم ةفئاط اهيلع ءاضقلا بوجوب

 هللا لوسر اهرمأ نيح تباثلا ةشئاع ثيدحل فاوطلا بسحأ اهف : ثلاغلاو

 يف عاملا عبارلاو () تيبلاب فاوطلا ريغ جاحلا لعفي ام لك لعفت نأ هلم

 (0 # ضيِحَمْلا يِف ءاَسْنلا اًوُنْرَتَْعءاَق » : ىلاعت هلوقل جرفلا

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( هؤاضف ال ) «ركفلا راد » ةخسن يف . ْ

 يضقت الو موصلا يضقت ضئاحلا لاب ام.: تلقف ةشئاع تلأس » : تلاق ةذاعم نع هظفل ثيدحلا )١(

 ءاضقب رمؤن الو موصلا ءاضقب رمؤنف وني هللا لوسر عم كلذ انبيصي ناك : تلاق ؟ ةالصلا

 . . ( 5/١ راطوألا لين رظنا ) . ةعاملا هاور « ةالصلا

 يرهطت ىتح تيبلاب يفوطت الأ ريغ جامحلا لعفي ام يلعفا » يراخبلا ظفلو هيلع قفتم ثيدحلا (©)

 راطوألا لين رظنا ) « يلستغت ىتح تيبلاب يفوطت الأ ريغ جاحلا يضقي ١م يضقاف » لسم ظفلو

 ةراهطلا نأ نوري ةيفنحلاف ء روهشم ( ضئامحلا فاوط زاوج ) يف ءاماعلا نيب فالخلاو (
 ولف « بجاو وه افنإو « ًاضرف كلذ سيل يأ فاوطلل ًاطرش سيل سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا نم
 عقلا نباو ةيهت نبا هزاجأ 5 « فاوطلا مهنع طقسل بنجلا وأ ءاسفنلا وأ ضئاحلا تفاط

 . اهدعبامو ( 75١/7 ) نيعقوملا مالعإو ( ٠٠١١/7 عئانصلا عئادب رظنا ) ةرورضلل

 انفلؤم رظنا . كلذك سيلو « نوماسملا هيلع قفتا امم كلذ نأ ىلاعت هللا همر فلؤملا ركذ دقو

 . ( لاوحألاو ناكملاو نامزلل ًارظن اهكرت وأ ىرخأ ىلع ةعاط ميدقت )
 . 77١ ةئآ ةرقبلا (8)
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 ؛ سمخ يهو اهتاروهشم اهنم ركذن « لئاسم يف اهماكحأ نم اوفلتخاو . ةيالا

 لاقف « اهنم حابتسي امو  ضئاحل ةرشابم يف ءاهقفلا فلتخا : ىلوألا ةلأسملا

 يروثلا نايفس لاقو طقف رازإلا قوف ام اهنم هل : ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام

 . ")طقف مدلا عضوم بتتجي نأ هيلع بجي امنإ : يرهاظلا دوادو

 يف يذلا لاتحالاو , كلذ يف ةدراولا ثيداحألا رهاوظ مهفالتخا ببسو

 ةنويمو ةشئاع نع حاحصلا ثيداحألا يف درو هنأ كلذو ٠ ضيحلا ةيآ موهفم

 نأ اًضئاَح َنُهاَدْحِإ تناَك اَذِإ ٌرْمْأَي َناَك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ةماس مأو

 نع سبق نب تباث ثيدح نم اًضيأ دروو (" اَهّرشاَبُي مت اَهَراَرإ اَهْيَلَع َدْشَت
 وبأ ركذو 9« َحاَكَنلا الإ ضئاَحلاب ءْيَم َلُك اوُعنْصا » ؛ لاق هنأ لَم ينلا

 كذخف نع يفشكا » ضئاح يهو امل لاق ِهَنِكم هللا لوسر نأ ةشئاع نغ دواد

 « يفد ىتح هيلع تينحو « يذخف ىلع هردصو هدخ عضوف ,« تفشكف : تلاق

 . (9 « دربلا هعجوأ دق ناكو

 َّىَذَأ َوُه لق » : ىلاعت هلوق ددرت وهف « ضيحلا ةيآ يف يذلا لاتحالا امأو

 « ليلدلا هصصخ ام الإ همومع ىلع لمحي نأ نيب 6 ضيجملا يف ًءاسّنلا اوُلِرَتْعاف

 لق # : هيف ىلاعت هلوق ليلدب , صاخلا هب ديرأ ماعلا باب نم نوكي نأ وأ

 . مدلا عضوم يف نوكي امنإ ىذألاو < َىَدأ َوُه

 لمحي نأ هدنع بجاولا ناك اذإ هنأ ينعأ مومعلا هدنع هنم موهفملا ناك نف

 هقف يف ( ١١؟؟/١راصبألاريونت حرش راحل ا ردلا )رظناو كلام هقف يف ( 7١17/١ ريغصلا حرشلا )رظنا )١(

 وهو « ةبكرلاو « ةرسلا نيب امب عاتتتسالا زوجي دمحأ دنعو . ( 546/١ عومجملا ) رظناو ةيفنحلا

 . ( هتيشاح عم 407/١ عنقملا ) رظنا . قحسإو ٠ يروثلاو ٠ يبعشلاو ٠ ءاطعو « ةمركع لوق

 . هيلع قفتم ثيدحلا (؟)
 . ( ١/”” راطوألا لين ) رظنا . ةعاملا هاور ثيدحلا ()

 . ( 606/١ دوبعملا نوع رظنا ) دواد وبأ هاور (4)



 نفل

 رازإلا قوف ام كلذ نم ىنثتسا « ليلدلا هصصخي ىتح همومع ىلع لوقلا اذه

 . نييلوصألا دنع ةنسلاب باتكلا صيصخت زاوج روهشملا ذإ « ةنسلاب

 راثآلا ىلع ةيآلا هذه حجر صاخلا هب ديرأ ماعلا باب نم هدنع ناك نمو

 تحت امم ةعناملا راثآلل ةضراعملا راثآلاب هدنع كلذ ىوقو « رازإلا تحت امم ةعناملا

 .رازإلا

 اذه ىلع ةيآلا موهفم نيبو ءراثآلا هذه نيب عملا مار نم سانلا نمو

 ثيداحأ لمحف « ىذأ هنوك وهو « اهيف دراولا باطخلا هيلع هبن يذلا ىنعملا

 ىلع ةيآلا موهفمو ةحابإلا ثيداحأو « ةيهاركلا ىلع رازإلا تحت امل عنملا
 ضئاحلا مسج نم سيل هنأ ةنسلا تلد دق هنأب اذه مهليوأت اوحجرو ءزاوجل ا

 هلوانت نأ ةشئاغ لأس ٌمُنِلَم ا هللا لوسر نأ 2 كلذو 2 مدلا عصوم الإ سجن ء

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؛ ضئاح يفإ : تلاقف « ضئاح يهو حلا

 هيلع هسأر اهليجرت نم اًضيأ تبث امو "« كدي يف تسيل كتضيح نإ
 َنِمْؤُمْلا نإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو " ضئاح يهو مالسلاو ةالصلا

 نم هدوجس يف ههجو فرح لجرلا هيلع عضي ام يهو ( مملا ناكسإو ءاخلا مضب ) ةرْمُخلا )١(
 ةداجسلا يه يباطخلا لاقو ٠ نورثكألاو يورهلا هلاق ام اذه . صوخ نم ةجيسن وأ ءريصح

 هيطغت يأ هجولا رمخت اهنأل ةرخخ تيعسو « هجولا ردق نع داز ام يهو « يلصللا اهيلع دجسي

 ةليتفلا رمت تذخأف ةرأف تءاج : لاق اههنع هللا يضر سابع نبا نع دواد ينَأ ننس يف ءاج دقو
 اهنم تقرحأف اهيلع ًادعاق ناك يتلا ةرما ىلع ٍهّئَِم هللا لوسر يدي نيب اهتقلأف اه تءاجف

 . هجولا ردق ىلع داز ام ىلع ةرخلا قالطإي حيرصت اذهف « مهردلا عضوم
 ةجيسن وأ ريصح نم هدوجس يف ههجو هيلع عضي ام رادقم يه :ريثألا نبال ةياهنلا يف ءاجو

 . صوخ

 . سم هاور (')

 . يراسلا داشرإ شماهب ( 555/5 رظنا ) مسم هاور (؟)
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 00 جني ل

 . 0 لستفت ىتح زوجي ال كلذ نأ ىلإ روهمجلاو ا كلام بهذف

 دمأ رثكأل ترهط اذإ زئاج كلذ نأ ىلإ هباحصأو ةفينح وبأ بهذو
 اهجرف تلسغ نإ اهنأ ىلإ يعازوألا بهذو 7 مايأ ةرشع هدنع وهو ضيحلا
 دمج وبأ لاق هبو « ترهط ىتم ترهط ضئاح لك ينعأ « اهؤطو زاج « ءاملاب
 ١ . (9 مزح نبا

 نموُتأَف َنْرُهَطَت اذإف » : ىلاعت هلوق يف يذلا لاتحالا مهفالتخا ببسو

 «مأ ضيحلا مد عاطقنا وه يذلا رهطلا هب دارملا له 4 هللا مرمأ ٌثيَح نم
 رهط مأ دسجلا عيمج رهط هب دارملا لهف « ءاملاب رهطلا ناك نإ م ؟ ءاملاب رهطلا
 هذه ىلع لاقي كرتشم مسا عرشلا فْرَعو ٠ برعلا مالك يف رهطلا نإف ؟ جرفلا
 . يناعملا ةثالثلا

 نم نوكي ام ىلع قلطنت اغإ لعفتلا ةغيص نأب مهبهذم روهجلا حجر دقو
 اذإف » : ىلاعت هلوق نوكيف « مهريغ لعف نم نوكي ام ىلع ال « نيفلكملا لعف

 ريغصلا عماجلا ) ةجام نباو « يئاسنلاو « يذمرتلاو « دواد وبأو « لسمو « يراخبلا هاور )١(
 .(مك/١

 ىنغملا ) رظنأ . دمحأ بهذم وهو ( ؟437/: عومجملا ) رظناو ( 73177١ ريغصلا حرشلا ) رظنا (1)
 ءراسي نب نايلسو هللا دبع نب ماس نع رذنملا نبا هاكحو . روهملا لوق وهو ١(

 .روث يبأو . قحسإو « ثيللاو ٠ يروثلاو « ةعيبرو « يرهزلاو
 . ( 555/١ راصبألا ريونت حرش راتخلا ردلا ) رظنا (5)

 ١( ىلحنا ) رظنأ (.



 نض

 ؛ مدلا عاطقنا وه يذلا رهطلا يف هنم ءاملاب لسغلا ىنعم يف رهظأ « نرهطت

 ةفينح وبأ حجرو « هفالخ ىلع ليلدلا لدي ىتح هيلإ ريصملا بجي رهظالاو

 يف رهظأ وه < َنْرّهْطَي ىّبَح» : ىلاعت هلوق يف « َنَْعْفَي » ظفل نأب هبهذم
 ىرت اك ةلأسلاو . ءاملاب رهطتلا يف هنم ضيحلا مد عاطقنا وه يذلا رهطلا

 4 َنْرُهْطَي ىّثَح » : ىلاعت هلوق يف رهطلا ظفل نم مهف نم ىلع بجيو
 : ىلاعت هلوق نم هنيعب ىنعملا كلذ مهفي نأ ةثالثلا يناعملا هذه نم اًدحاو ىنعم

 نيب ةيآلا يف عمجي نأ ٌرّسْعَي امم وأ ,« نكي سيل ام هنأل « َنْرُهَطَت اذإف >
 مهفيو ءاقنلا « َنْرّهْطَي » ةظفل نم مهفي ىتح نيفلتخم يناعملا هذه نم نيينعم

 .جاجتحالا يف نييكلاملا ةداع هب ترج ام ىلع ءاملاب لسغلا « َنْرهْطَت » ظفل نم

 لخدي ىتح اًهرد اًنالف طعت ال اولوقي نأ برعلا ةداع نم سيل هنإف « كلام

 رادلا لخد اذإو نولوقي امنإ لب ء امهرد هطعأف دجسملا لخد اذإف ءرادلا

 لوأت نمو . ىلوألا ةلملا موهفمل ةدكؤم يه ةيناثلا ةلملا نأل , اهرد هطعأف

 :هلوقو « ءاقنلا هنأ ىلع < َنْرَهْطَي ىّمَح َنُموُبَرْفَت آلَو » : ىلاعت هلوق

 اًمهرد ًانالف طعت ال لاق نم ةلزنمب وهف « ءاملاب لسغلا هنأ ىلع« نرهطت اذإف >

 مالك يف موهفم ريغ كلذو « اهرد هطعأف دجسملا لخد اذإف رادلا لخدي ىتح

 نهوبرقت الو : مالكلا ريدقت نوكيو , فوذحم كلانه نوكي نأ الإ ٠ برعلا
 ريدقت يفو « هللا كرمأ ثيح نم نهوتأف نرهطت اذإف نرهطتيو نرهطي ىتح
 يف رهطتلا ظفل روهظ : لئاق لوقي نأ الإ هيلع ليلد الو اّمأ دعب فذحلا اذه
 يف فذحلا مدع روهظ هضراعي اذه نكل « هيلع ليلدلا وه لاستغالا ىنعم

 ,زاجما ىلع هلمح نم رهظأ ةقيقحلا ىلع مالكلا لمحو ءزاجم فذحلا نإف « ةيآلا

 نيب نزاوي نأ عضوملا اذه لثم ىلإ هرظنب ىهتنا اذإ انهه دهتجملا ضرف كلذكو

 نْيَرهاظلاب ينعأو « هيلع لمع هبحاص ىلع اههنم هدنع حجرت اهف « نيرهاظلا



 انف

 مدع ر دو ءاملاب لاستغالا يف « نرهطت اذإف » ظفل روهظ نيب سياقي نأ

 : ءاقنلا نم هرهاظ ىلع « َنْرّهَطَي » ظفل لمحي نأ بحأ نإ ةيآلا يف فذحلا
 اًفذح ةيآلا يف ردقي الأ امإ ينعأ هيلع لمع حجرأ هدنع ناك نيرهاظلا يأف

 اذإف » ظفل روهظ نيب سياقي وأ « ءاملب لسغلا ىلع نرهطت اذإف ظفل لمحيو
 هدنع ناك يأف . ءاقنلا يف « نرهطي » ظفل روهظو « لاستغالا يف « نرهطت

 ىلع ةيآلا يف نالدي اهنأ ىلع لمعو « هل يناثلا ظفللا ليوأت فرص اًضيأ رهظأ
 ءاملاب لاستغالا ىنعم ىلع امإو « ءاقنلا ىنعم ىلع امإ ينعأ ء دحاو ىنعم

 ء اذه نم رثكأ ىلإ ءايشألا هذه يف ىهتني نأ يهقفلا رظنلا عابط يف سيلو

 ش ١ ْ . هلمأتف

 يبأ رابتعا امأو . بيصم دهتجم لك : لاقي نأ غوسي لاخلا هذه لثم يفو
 ١ . فيعضف ةلأسملا هذه يف ضيمحلا رثكأ ةفينح

 لاقف ء ضئاح يهو هتأرما يتأي يذلا يف ءاهقفلا فلتخا : ةثلاغلا ةلأسملا

 نب دمحأ لاقو . هيلع ءيش الو هللا رقغتسي : ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام

 : ثيدحلا لهأ نم ةقرف تلاقو (”رانيد فصنب وأ «رانيدب قدصتي : لبنح
 .رانيد فصنف مدلا عاطقنا يف ءىطو نإو «رانيد هيلعف مدلا يف ءىطو نإ

 وأ « كلذ يف ةدراولا ثيداحألا ةحص يف مهفالتخا كلذ يف مهفالتخا ببسو

 هتأرما يتأي يذلا يف ِهَتِيَي ينلا نع سابع نبا نع يور هنأ كلذو « اهيهو

 فصن وأ ًارانيد عفدي نأ نيب ريخم وهو . هيلع ةرافك ال ةيناثلاو , دمحأ نع ىلوألا ةياورلا هذه )١(
 فصن عفد رفصأ ناك نإو « ًارانيد عفد رمحأ مدلا ناك نإ ةيناثلاو « ىلوألا ةياورلا ىلع رانيد

 ,ريبج نب ديعسو « يرصبلا نسحلاو « سامع نبا بهذم وهو ( 7707/١ ينغملا رظنا ) راني

 امنإو ٠ ءيش هيلع سيل : اولاق نيذلاو « ميدقلا يف يعفاشلاو ٠ قحسإو « يعازوألاو « ةداتقو
 « يرهزلاو ٠ لوحكمو « يعخنلاو . يبعشلاو « ةكْيَلُم يبأ نباو « ءاطع لوق وه « هللا رفغتسي
 نب ثيللاو « يروثلا نايفسو « ينايتخسلا بويأو . نايلس يبأ نب دامحو ةعيبرو « دانزلا وبأو

 . ( ؟١/99 راطوألا لين ) رظنا « ةفينح يبأو كلامو دعس
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 يور كلذكو « (")رانيد فصنب ُهَنَع ّيوُرَو ءرانيدب ٌقَدصَتَي ُهّنَأ ضئاح يهو

 نإو ءرانيد هيلعف مدلا يف ءىطو نإ هنأ اذه سابع نبا ثيدح يف اًضيأ
 يسمخب قدصتي ثيدحلا اذه يف يورو . رانيد فصنف مدلا عاطقتا يف ءىطو

 راص ثيداحألا هذه نم ءيش هدنع حص نف « يعازوألا لاق هبو ")رانيد

 لصألا ىلع لمع  روهملا مهو  اهنم ءيش هدنع حصي | نمو ٠ اهب لمعلا نإ

 . ليلدب تبثي ىتح محلا طوقس وه يذلا

 اًرهط اهيلع اوبجوأ موقف «٠ ةضاحتسملا يف ءاماعلا فلتخا : ةعبارلا ةلأسملا

 تامالعلا كلت ىدحإي اهضيح عطقتنا دق هنأ ىرت امدنع كلذو « طقف اًدحاو
 . تامالعلا كلت يف ءالؤه بهذم بسح ىلع تمدقت يتلا

 نيمسق اومسقنا اًدحاو اًرهط اهيلع اوبجوأ نيذلا ءالؤهو

 منو امل كلذ اوبحتسا موقو « ةالص لكل أضوتت نأ اهيلع اوبجوأ موقف

 « يعفاشلاو كلام مه طقف اًدحاو اًرهط اهيلع اوبجوأ نيذلاو « اهيلع هوبجوي
 نأ اهيلع اوبجوأ ءالؤه رثكأو « راصمألا ءاهقف رثكأو () مهاحصأو ةفينح وبأو

 « دوراجلا نباو ينطقرادلا هاور كلذكو ٠ ةحيحصلا ةياورلا اذكه : دواد وبأ لاق « ةسمخلا هاور (1)

 هب درفناف « سابع نبأ نع ياورلا ًامسقم الإ حيحصلا يف مهل جرخم اهتاور لكو » : يناكوشلا لاق

 قيقد نباو « ناطقلا 0 هححصو ادحاو ًاثيدح الإ هل جرخأ ام نكل « يراخبلا

 راطوألا لين ) سابع نبا نع مسقم نع ديمح نبا ثيدح نسحأ ام : دمحأ لاقو « ديعلا

) . 

 . ( ةحفصلا سفنو « قباسلا ردصملا ) رظنا ()

 رظناو . كلام بهذم يف ( 155/١ ىفاكلا ) رظنا . ةضاحتسالل سيلو « ضيحلل وه لسغلا اذهو (؟)

 كلذك اهيلعو ( 50/١ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ةالص لكل ءوضولا اهيلع بجاوو ( ؟88/؟ عومجملا )

 فلسلا نم روهملا لاق اذهبو ( 540/١ ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو « ةالص لكل ًاضوتت نأ

 لاق هبو « مهنع هللا يضر ةشئاعو سابع نباو « دوعسم نباو « يلع نع يورم وهو « فلخلاو

 يبأ نب ءاطعو ءريبزلا نباو « رمع نبا نع يورو . نمحرلا دبع نب ةماس وبأو «ريبزلا نب ةورع

 - يورو سأبع نباو « يلع نع ًاضيأ اذه يورو « ةالص لكل لسغلا اهيلع بجي : اولاق مهن أ حاير



 اناث

 () كلام بهذم وهو « اًبابحتسا الإ اهيلع بجوي مل مهضعبو ةالص لكل أضوتت

 موقو « ةالص لكل رهطتت نأ ةضاحتسللا ىلع نأ اوأر ءالؤه ريغ نورخأ موقو

 نيب عمجتو رهطتت مث ءرصعلا لوأ ىلإ رهظلا رخؤت نأ ب بجاولا نأ اوأر

 تو « ءاشعلا تقو لوأو اهتقو رخآ ىلإ برغملا رخؤت كلذكو « نيتالصلا
 اهيلع اوبجوأف ٠ حبصلا ةالصل اًنلاث اًرهط رهطتت مث « اهنيب عمجتو اًيناث اًرهط
 . ةليللاو مويلا يف راهطأ ةثالث

 دحي مل نم ءالؤه نمو . ةليللاو مويلا يف ادحاو اًرهط اهيلع نأ اوأر موقو
 ؛ رهط ىلإ رهط نم رهطتت نأ ىأر نم مهنمو . يلع نع يورم وهو « اتقو هل
 دحاو رهط الإ اهيلع سيل هنإ لوق : لاوقأ ةعبرأ ةلملاب ةلأسملا يف لصحتيف

 نإ لوقو . ةالص لكل رهطلا اهيلع نإ : لوقو « ضيحلا مد عاطقنا دنع طقف
 مويلا يف اًدحاو اًرهط اهيلع نإ لوقو « ةليللاو مويلا يف راهطأ ةثالث اهيلع
 . ةليللاو

 ةدراولا ثيداحألا رهاوظ فالتخا وه ةلأسملا هذه يف مهفالتخا يف ببسلاو
 ثيداحأ ةعبرأ ةروهشملا ثيداحألا نم كلذ يف دراولا نأ كلذو . كلذ يف
 ثيدحف هتحص ىلع قفتملا امأ . اهيف فلتخم ةثالثو « هتحص ىلع قفتم دحاو

 : تلاقف تلم هللا لوسر ىلإ شيبح يبأ ةنبا ةمطاف تءاج » : تلاق ةشئ
 هيلع امل لاقف ؟ ةالصلا عدأفأ رهطأ الف ٌضاحتشأ ةأرما ينإ هللا لوسراي
 ٌةَضِيَحْلا تلبمأ اًذِإَف ةّضْيَحْلاب َسْبَلَو َقْرَع كلذ اَمْنِإ ء ال : مالسلاو ةالصلا

 نم لستغت اهنأ نسحلاو بيسملا نبا نع يورو . ادمحاو ًالسغ موي لك لستغت اهنأ ةشئاع نع 5
 . ( 550/5 عومجملا ) رظنا « أًئاد رهظلا ىلإ رهظلا ةالص
 سيلو « ةالص لكل ًأضوتت نأ امل بحتسي يأ « ةالص لكل ءوضولا يأ ( 155/١ يفاكلا ) رظنا )١(

 . ةالص لكل ءوضولا اهيلع بجيف « ةثالثلا ةمألا دنع امأ . اهيلع بجاوب
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 تاياور ضعب فو ()« ىَّلَصَو مدل كْنَع يلسغاف تَرَبذَ اَذِإَو ةالّصلا يعدق

 يراخبلا اهجرخي م ةدايزلا هذهو « ةالص لكل يئضوتو غ0: ثيدحلا اذه

 . ثيدحلا لهأ نم موق اهححصو دواد وبأ اهجرخو « مسمالو

 ةأرما شحج تنب ةبيبح مأ نع ةشئاع تيدح « يناثلا ثيدحلاو

 لكل لستغت نأ ِهَنِلَم هللا لوسر اهرمأف تضاحتسا اهنأ » فوع نب نمحرلا دبع

 2 4 ةالص

 باحصأ رئاس امأو « يرهزلا نع قحسإ هدنسأ اذكه ثيدحلا اذه

 : اهل لاقف ِهْقِلم هللا لوسر تلأسف تضيحتسا اهنأ » هنع اوور افإف « يرهزلا

 لستغت تناكف « يلصتو لستغت نأ اهرمأو « ةّضْيحْلاب تَسْيَلَو ّقْرَع َوُه اَمْنِإ »
 هظفل نم لوقنم كلذ نأ ال ءهنم تمهف يذلا وه كلذ نأ ىلع ةالص لكل

 . 2يراخبلا هجرخ قيرطلا اذه نمو « مالسلاو ةالصلا هيلع

 نإ هللا لوسراي : تلاق اهنأ » سيمع تنب ءاممأ ثيدحف ثلاشلا امأو

 ٍرْهَظلل ْلِسَمْفَتل ٠ : هت هللا لوسر لاقق « تضيحتسا شيبح يأ ةنبا ةمطاف

 أَضَوَتَتَو ٍرْجَفْلل َلسَتْعَبَو اَدِحاَو ًالْمُغ ِءاَفَعْلاَو ٍبْفَمْللَو احا ًالْسُغ رْمَعْلاَو

وبأ هححصو دواد وبأ هجرخ غ“» كلذ َنْيَب ايف
 8 (9 مزح نب دمح 

 نم هنأل « متاح وبأ هركنتساو . ماحلاو . نابح نبا هححصو  ىئاسنلاو . دواد وبأ هاور ثيدحلا ()
و . فرعي ال هدجو « هدج نع هيبأ نع تباث نب يدع ثيدح

 لاق « دواد وبأ هفعض دق

 ٠ ضيح وهف ةفصلا كلتب ناك اذإ هنأب مدلا ةفص ىلإ ةضاحتسلا در هيف ثيثدحلا اذهو : يناعنصلا

 157 ١ مالسلا لبس ) رظنا « ةأدنبملا قح يف يمفاشلا هب لاق دقو . ةضاحتسا وهف الإو
) 

 . ( 1297/١ صيخلتلا ) رظناو ( 497 / ١ دوبعملا نوع عم دواد وبأ ) رظنا دواد يبأل ةدايزلاو

 ةبيبح مأ : يناعنصلا لاق « ةالص لكل يئضوتو « يراخبلل ةياور يفو « سم هاور ثيدحلا )١(

 مأو « ةنجو « نينمؤملا مأ بنيز : ثالث شحج تانبو « فوع نب نحرلا دبع تحت تنك

 تاهمأ ضعب نأ ىلع لدي ام يراخبلا ركذ دقو . نهلك تاضاحتسم نك نهنإ : ليق . ةبيبح

 مالسلا لبس ) رظنا . بنيز يهف « تاضاحتسم ثالثلا نأ حص نإف « ةضاحتسم تناك نينمؤملا

 .( ١١/١
. 

 ١ / 1٠١١( ٠ مالسلا لبس عم مارملا غولب ) رظنا . دواد يبأ ةياور نم (؟)



 لش

 نيب اهريخ وتم هللا لوسر نأ » هيفو شحج ةنبا ةنمح ثيدحف عبارلا امأو

 نأ نيبو « ضيحلا مد عطقتا دق هنأ ىرت امدنع دحاو رهطب تاولصلا يلصت نأ

 الإ « سيمع تنب ءامنأ ثيدح ىلع 27 « تارم ثالث ةليللاو مويلا يف لستغت
 هذه رهاوظ تفلتخا اماف « رييختلا ىلع انهو بوجولا ىلع هرهاظ كلانه نأ

 , خسنلا بهذم : بهاذم ةعبرأ اهليوأت يف ءاهقفلا بهذ « ثيداحألا

 نأ ءانبلاو عما نيب قرفلاو « ءانبلا بهذمو عملا بهذمو ٠ حيجرتلا بهذمو

 وهف عماجلا امأو « نيثيدحلا نيب عمجيف « اًضراعت كلانه نأ ىري سيل ينابلا

 نم امأ . نيب قرف هنإف ء اذه لمأتف ء رهاظلا يف اًضراعت كلانه نأ ىري

 ىلع قافتالا ناكل شيبح يبأ ةنبا ةمطاف ثيدحب ذخأ نف حيجرتلا بهذم بهذ

 « ةالص لكل لستغت نأ هِيَ اهرمأي مل هنأ نم ينعأ , هرهاظ ىلع لمع هتحص

 اذه ىلإو « بهاذملا كلت نم ءيشب الو دحاو لسغب تاولصلا نيب عمجت نأ الو ٠

 نمو «روهجلا مهو ءالؤه باحصأو يعفاشلاو ةفينح وبأو , كلام بهذ
 لكل ءوضولاب رمألا وهو ) « هيف ةدراولا ةدايزلا ءالؤه نم هدنع تحص

 اهيلع بجي هنأ نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج نع يورف « ءاماعلا فلتخا دقو : يناعنصلا لاق -

 لسغلاب اهرمأ ةياور : اولاقو كلذ اهيلع بجي ال انأ ىلإ روهملا بهذو « ةالص لكل لاستغالا
 تنب ةمطاف ثيدحك خوسنم ثيدح وه لب : ليقو . اهفعض يقهيبلا َنْيَبَو ةفيعض ةالص لكل
 مث «رخأتملا ةفرعم ىلإ جاتحي خسنلا نأ الإ : يناعنصلا لاق . ةالص لكل تأضوت اهنأ شيبح يبأ
 ةمطاف ثيدحو « اهثيدح نيب عملاف ٠ نسح سيمع تنب ءاممأ ثيدح نإ : يرذنملا لاق هنإ

 اهرمأ ىلع هراصتقاو « هب ةمطاف رمأ مدع ةنيرقب بودنم لسغلا نإ لاقي نأ شيبح يبأ تنب
 ( ١ / ٠٠١ مالسلا لبس ) رظنا . اذه ىلإ يعفاشلا جتحا دقو . بجاولا وه ءوضولاو « ءوضولاب
 « ةشبحلا ضرأ ىلإ هعم ترجاه ءرفعج ةأرما يه . ممل حتفو . نيعلا مضب سيمع تنب ءامسأو
 تدلوف « قيدصلا ركب وبأ اهجوزت « رفعج لتق امل مث « هللا دبع مهنم اًدالوأ كانه هل تدلوو

 رظنا . ىحي هل تدلوف « هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع اهجوزت ركب وأ تام الو « ادم هل

 . ( قباسلا ردصملا )
 ١( مالسلا لبس عم مارملا غولب ) رظنا . يراخبلا هنسحو « يذمرتلا هححصو « ةسجلا هاور ١ /

.)30١ 
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 امأو « اهيلع كلذ بجوي مل هدنع حصت مل نمو « اهيلع كلذ بجوأ ( ةالص

 ةبيبح مأ ثيدحو ةمطاف ثيدح نيب سيل هنإ : لاقف ءانبلا بهذم بهذ نم

 نم ةبيبح مأ ثيدح يف يذلا نأو « ًالصأ ضراعت قحسإ نبا هتاور نم يذلا
 باوجلا عقو افإ ةمطاف ثيدح نإف « ةمطاف ثيدح يف ام ىلع ةدايز كلذ

 هيلع اهربخأف ؟ ال مأ ةالصلا عنه ضيح مدلا كلذ له . لاؤسلا نع هيف

 رهطلا بوجوب هيف اهربخي ملو « ةالصلا عنمت ةضيحب تسيل اهنأ مالسلاو ةالصلا
 اهرمأ ةبيبح مأ ثيدح يفو « ضيحلا مد عاطقنا دنع الو ةالص لكل ًالصأ

 ريخأت نإ اولوقي نأ روهمجلل نكل « ةالص لكل رهطتلا وهو دحاو ءيشب
 ةالص لكل رهطلا اهيلع اّبجاو ناك ولف ء زوجي ال ةجاحلا تقو نع نايبلا
 تناك اهنأ عم كلذ فرعت تناك امنأ : عدم يعدي نأ دعبيو « كلذب اهربخأل

 اهمالعإ مالسلاو ةالصلا هيلع هكرت امأو . ضيحلاو ةضاحتسالا نيب قرفلا لهجت

 تسيل اهنإ » : هلوق يف نضف ٠ ضيحلا مد عاطقنا دنع اهيلع بجاولا رهطلاب
 ضيحلا عاطقنا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هتنس نم اًمولعم ناك هنأل « ةضيحلاب

 رمألا سيلو « هب ةملاع تناك اهنأل كلذب اهربخي مل امنإ اًذإف « لسغلا بجوي

 مل ةدايزلا هذه نأ عدم يعدي نأ الإ ةالص لكل رهطلا بوجو يف كلذك

 له ؛ ةروهشملا ةلأسملا كلذ ىلإ قرطتيف « دعب تبثتو « ةتباث لبق نكت
 هيلع هرمأ ةمطاف ثيدح قرط ضعب يف يور دقو ؟ ال مأ خسن ةدايزلا

 بهذمو حيجرتلا بهذم بهذ نم لاح وه اذهف « لسغلاب اهل مالسلاو ةالصلا

 سيمع تنب ءاممأ ثيدح نإ: لاقف خسنلا بهذم بهذ نم امأو . . ءانبلا

 ةلهس نأ » ةشئاع نع يور امب كلذ ىلع لدتساو « ةبيبح مأ ثيدحل خسان

 ةالص لك دنع لسغلاب اهرمأي ناك هلي هللا لوسر نأو تضيحتسا ليهس تنب
 ءدحاو لسغ يف رصعلاو رهظلا نيب عمجت نأ اهرمأ كلذ اهدهج اماف



 انياب

 | .  ©« حبصلل اًثلاث لستغتو .. دحاو لسغ يف ءاشعلاو برغملاو

 يبأ ةنبا ةمطاف ثيدح نإ : اولاقف عملا بهذم اوبهذ نيذلا امأو
 مأ ثيدحو « ةضاحتسالا مايأ نم ضيحلا مايأ فرعت يتلا ىلع لوم شيبح
 اًطايتحا تقو لك يف رهطلاب ترمأف . كلذ فرعت ال يتلا ىلع لوم ةبيبح
 بجيف « ترهط نوكت نأ لقمقحي ةالصلا ىلإ تماق اذإ هذه نأ كلذو « ةالصلل
 يتلا ىلع لومحف سْيَمُع ةنبا ءاممأ ثيدح امأو . ةالص لكل لستغت نأ اهيلع
 يف اهنع عطقني دق هنأ الإ ء ةضاحتسالا مايأ نم ضيحلا مايأ اههز يدي ال

 كلذب يلصتو « لستغت نأ اهيلع بجو مدلا اهنع عطقتنا اذإ هذهف ٠ تاقوأ
 ءامسأو ةبيبح مأ يثيدح نيب رييختلا بهذم اوبهذ موق انهو « نيتالص لسغلا
 « اهرّيَخ هِي هللا لوسر نأ » هيفو شحج تنب ةنمح ثيدحب كلذل اوجتحاو
 نم مهنمو . اهتضيح مايأ فرعت ال يتلا يه ةريخملا نإ : لاق نم مهنم ءالؤهو
 لوق اذهو « ةفراع ريغ وأ تناك ةفراع قالطإلا ىلع ةضاحتسملا يه لب : لاق
 رييختلا وه افإ شحج ةنئبا ةنح ثيدح يف يذلا نأ الإ « ةلأسملا يف سماخ
 ةليللاو مويلا يف رهطتت نأ نيبو « دحاو رهطب اهلك تاولصلا يلصت نأ نيب
 ةرم موي لك يف رهطت نأ بجاولا نأ ىلإ بهذ نم امأو . تارم ثالث
 . اًرثأ كلذ يف معأ تسلو « كشلا ناكمل اهيلع كلذ بجوأ افإ هلعلف « ةدحاو

 ةثالث ىلع ةضاحتسملا ءطو زاوج يف ءاماعلا فلتخا : ةسماخلا ةلأسملا

 وهو ءراصمألا ءاهقف هيلع يذلا وهو ء اهؤطو زوجي : موق لاقف . لاوقأ :

 : موق لاقو 9 نيعباتلا نم ةعامجو ٠ بيسملا نب ديعسو سابع نبأ نع يورم

 « ةيرماعلا ورمع نب ليهس تنب ةلهسو « دوبعملا نوع عم ( 488 / ١ رظنا ) دواد وبأ هاور )00
 . ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) . ةشبحلا ىلإ ةبتع نب ةفيذح يبأ اهجوز عم ترجاه
 عئادب ) رظناو ( ١ / ٠١ ريغصلا حرشلا ) رظنا . يعفاشلاو « ةفينح وبأو « كلام ةمئألا مهنمو )١(

 يف رذنلا نبا هلقتو « ءاماعلا رثكأ لوق وهو . ( 5800 / ١ عومجملا ) رظناو ( 18١ / ١عئانصلا



 نطل

 لاقو . محلاو يعخنلا لاق هبو « ةشئاع نع يورم وهو « اهؤطو زوجي سيل
 نب دمحأ لاق لوقلا اذهو . اهب كلذ لوطي نأ الإ اهجوز اهيتأي ال : موق

 , () لينح

 بوجو ديكأت ناكل ةصخر يه اهل ةالصلا ةحابإ له : مهفالتخا ببسو
 نأ ىأر نف ؟ رهاطلا كح اهكح نأل « ةالصلا امل تحيبأ انإ مأ « ةالصلا

 رمح اهكح نأل . كلذ نأ ىأر نمو « اهأطي نأ اهجوزل زجي ل ةصخر كلذ
 نيب قيرفتلا امأو . اهنع توكسم ةلأسم ةلملاب يهو « كلذ اهل حابأ «رهاطلا

 . ناسحتساف لوط الو « لوطلا

 نب دامحو « ةداتقو « ريبج نب ديعسو « ءاطعو ٠ نسحلاو . بيسملا نباو سابع نبا نع فارشإلا

 . روث يبأو ء قحسإو « يروثلاو ٠ كلامو « يعازوألاو « ينزل هللا دبع نب ركبو ناملس يبأ
 ركذو . كلذ عنم نيريس نباو « محلاو , يعخنلاو ةشئاع نع يكحو . لوقأ هبو رذنملا نبا لاق
 ضعب هجردأ يبعشلا لوق وه لب « اهنع حيحصب سيل ةشئاع نع عنملا لقت نأ هريغو « يقهيبلا
 . ( 5١/5١" عومجملا ) رظنا . اهثيدح يف ةاورلا

 ةحابإ: ةيناثلاو ء روظحم يف عوقولا هسفن ىلع فاخ نإ الإ . أطوت ال ىلوألا : دمحأ نع ناتياور )١(
 . (509 / ١ ىنغملا ) رظنا . طرش ريغ نم اًقلطم اهثطو
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 ""مهتلا باتك

 . باوبأ ةعبس ىلع ةلملاب لّقشي باتكلا اذه لوصأب طيحلا لوقلاو
 ةفرعم : يناثلا . اهنم لدب ةراهطلا هذه يتلا ةراهطلا ةفرعم يف : لوألا

 . ةراهطلا هذه زاوج طورش ةفرعم يف : ثلاثلا. ةراهطلا هذه هلزوجت نم

 . ةراهطلا هذه هب عنصت اهف : سماخلا . ةراهطلا هذه ةفص يف : عبارلا

 يف طرش ةراهطلا هذه يلا ءايشألا يف : عباسلا ٠ ةراهطلا ضقاون يف : سداسلا

 . اهتحابتسا يف وأ « اهتحص

 )١( ةفنث هنم ثيبخلا اوُمْمَيَت الو > ىلاعت هلوق هنمو . دصقلا ةغللا يف هانعم 4.

 لبس ) رظنا . ةينب صوصخم هجو ىلع روهط بارتب نيديلاو هجولا حسم : عرشلا يف هانعمو : .

 عومجملا )و ( مالسلا ( .
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 لوألا بابلا
 اهنم لدب ةراهطلا هذه يتلا ةراهطلا ةفرعم يف

 « ىرغصلا ةراهطلا نم لدب يه ةراهطلا هذه نأ ىلع ءاماعلا قفتا

 نم الدب اهنايري ال اناك اهنأ دوعسم نباو رمع نع يورف « ىربكلا يف اوفلتخاو
 نم الدب نوكي مهتلا نأ نوري ةباحصلا نم هريغو يلع ناكو ٠ ىربكلا
 . ءاهقفلا ةماع لاق هبو « ىربكلا ةراهطلا

 مدنع حصت مل هنأو « مهتلا ةيآ يف دراولا لاتحالا ) مهفالتخا يف ببسلاو

 : ىلاعت هلوق نألف « ةيآلا يف دراولا لاتحالا امأ . بنجلل مهتلاب ةدراولا راثآلا

 ثدحلا ىلع هيف يذلا ريضلا دوعي نأ لتحي () © اوُمّسَيَتَف ٌءاَم اوٌدجَت ة ملف ١
 هدنع ةسمالملا تناك نم نكل « اًعم اهيلع دوعي نأ لمحيو « طقف رغصأ اًندح

 يه هدنع ةسمالملا تناك نمو ء اًعم اهيلع دئاع هنأ رهظألاف « عاملا ةيآلا يف

 دوعي هنأ رهظألاف © َءاَمَّنلا ْمُتْسَسال وأ » : ىلاعت هلوق يف ينعأ « ديلاب سملا

 ادبأ لمحي امإ رئاضلا تناك " ذإ , طقف رغصأ اًندح ثدحلا ىلع هدنع ريضضلا

 نوكي ىتح اًريخأتو اًميدقت ةيآلا يف ردقي نأ الإ ءروكذم برقأ ىلع اهُدْوَع

 نم نم دحأ ءاج وأ « ةالصلا ىلإ تق اذإ اونمآ نيذلا اهيأاي : اذكه اهريدقت

 اوحسماو قفارملا ىلإ كيديأو كهوجو اولسغاف ءاسنلا متسمال وأ ,« طئاغلا

 وأ ضضرم متنك نإو اورّهّْطاف اًبنج متنك نإو نيبعكلا ىلإ كلجرأو كسوؤرب
00000 

 )١( هانتيثأ ام باوصلاو ( اههفالتخا يف ببسلاو ) «ركفلا راد » ةخسن يف .
 ةيآ ةدئاملا (؟) 5 .

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( اذإ ) «ركفلا راد » ةخسن يف (؟)
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 اًئيش ةيآلا يف نأ نظي دقو ءزاجملا ىلع هلمح نم ىلوأ ةقيقحلا ىلع مالكلا

 رفسلاو ضرملا نأ بجوي اهبيترت ىلع اهلمح نأ وهو « اًريخأتو اًيدقت يضتقي
 كلذو ءواولا ىنعب انهه «وأ » تردق اذإ هيلإ جاتحي ال اذه نكل « ناثدح

 : رعاشلا لوق لثم يف برعلا مالك يف دوجوم

 حرسلا تربغاو اه هوحرسي وأ اًّمعن اوحرسي ال نأ نايس ناكو

 تبجوأ يتلا بابسألا دحأ وه اذهو «ورمعو ديز نايس : لاقي امنإ هنإف

 « ىنعملا اذه يف تدرو يتلا راثآلا يف مهايترا امأو . ةلأسللا هذه يف فالخلا

 :.لاقف هنع هللا يضر رمع ىقأ الجر نأ » : ملسمو يراخبلا هجرخ ام نيبف

 نينمؤملا ريمأاي ركذت امأ : رامع لاقف « لصت ال : لاقف « ءاملا دجأ مف تبنجأ

 ابنأ امأو لصت مل تنأ امأف « ءاملا دجن مف « انبنجأف ةيرس يف تنأو انأ ذإ

 برضت نأ كييفكي ناك افإ » : هني ينلا لاقف , تيلصف بارتلا يف تكعتف
 هللا قتا : رمع لاقف ؟ « كيفكو كهجو اهب حسمت مث « اهيف خفنت مث « كيديب
 . « هب ثدحأ مل تئش نإ : لاقف ءرامعاي

 . © تيلوت ام كيلون : رمع هل لاق هنأ :. تاياورلا ضعب يفو

 يبأو دوعسم نب هللا دبع عم اًسلاج تنك : لاق قيقش نع مسم جرخو

 دجي مف « بنجأ ًالجر نأ ول تيأرأ نمحرلا دبع ابأاي : ىبوم وبأ لاقف ىسوم
 / نإو مهتي ال : ىسوم يبأل هللا دبع لاقف ؟ ةالصلاب عنصي فيك اًرهش ءاملا
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 ْمَلَف » : ةدئاملا ةروس يف ةيآلا هذه, فيكف ىسوم وبأ لاقف « اًرهش ءاملا دجي

 مسأ ءرساي نب رامع وه رامعو ( 166 / ١ ةيارلا بصن ) رظنا « ةتسلا ةمألا هاور .ثيدحلا )١(

 بيطلا ِةَتِلَي هامبو . ةنيدملا ىلإ مث ةشبحلا ىلإ رجاهو « مالسإلا ىلع ةكم يف بذعو . اًيدق

 ' « يلع عم نيفصب لتقو . اهلك دهاشللاو ء اًردب دهش . نيلوألا نيرجاهملا نم وهو ؛ بيطملاو
 مالسلا لبس ) « ةيغابلا ةئفلا كلتقت » عَِلَم هل لاق يذلا وهو « ةنس نيعبسو ثالث نبا وهو

 0 .(ة؟ ١/
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 هذه يف مهل صخر ول : هللا دبع لاقف 4 اَبّيَط اًديِعَص اوُمَمَيَتَف ٌءاَم اوُدِجَت
 ىسوم وبأ لاقف ءديعصلاب اومهتي نأ ءاملا مهيلع درب اذإ كشوأل ةيآلا

 لاقف غمدقتملا () ثيدحلا هل ركذو ؟ رامع لوقل عمست ملأ : هللا دبعل

 ؟ رامع لوقب عنقي م رمعّرت ملأ : هللا دبع

 نيصحلا نب نارعو رامع ثيدح نم تبث دق كلذ نأ اوأر روهملا نكل

 ثيدحب لمعلا بوجو يف اًرثؤم سيل رع نايسن نأو « يراخبلا اهجرخإ

 هيلع هلوق مومعب ضئاحلاو بنجلل مهتلا زاوجب اولدتسا مهإف اضيأو ءرامع
 . 7 « اًروهطو اًدجسم ضرألا يل تلعج ٠ : مالسلاو ةالصلا

 ًالزتعم ًالجر ىأر ِهَنِيَي هللا لوسر نأ » وهف نيصحلا نب نارع ثيدح امأو
 : لاقف ؟ موقلا عم يلصت نأ كيفكي امأ نالفاي : لاقف موقلا عم لصي م
 كيلع » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « ءام الو ةبانج ينتباصأ هللا لوسراي

 هدنع سيل نمل له اوفلتخا لاتحالا اذه عضوملو «٠ كيفكي هنإف ديعصلاب
 . مهتلا بنجلل ُرَّوَجُي نم ينعأ ؟ اهؤطي ال مأ هلهأ أطي نأ ءام

 ايي اب زيت

 )١( ةيارلا بصن )رظنا . مسمو « يراخبلا هأور ١ / ١66 ( .

 ءاَمْسَخ تيِطْعَأ »لاق يي ينلا نأ هللا دبع نب رباج نع وهو « لسمو يراخبلا هاور (1)
 اًيأَف « اَروُهَطَو اًدجْمَس ّضْرألا ىل َتَلِمَجَو « ٍرْهَش ةريص بغؤولاب تْرِصْن : يلْبَق دَحأ َنهَطمَي مَ
 يبّْنلا ناَمو « َةَعاَمشلا تيطعأو متانغلا يل تلحأو « لصيلف ةالصلا هتكردأ يتمأ نِم ٍلَجَر
 / ١ مالسلا لبس ) رظنا . كلذك دمحأ هاورو « َةَفاَك سائلا ىلإ َتْدعَبَو ةّصاخ همؤَق يف ثَعْبُي

5). 

 اهدع دقو . سملا نم رثكأ يطعأ هنأ تبث دق هنأل « دارم ريغ ددعلا موهفمو : يناعنصلا لاق

 ءردصلا سفن رظنا ) . نيتئاملا ىلع ةدايز صئاصخلا تغلبف « صئاصخلا يف يطويسلا
 . ( ةحفصلاو

 . ( 163/١ ةيارلا بصن ) رظنا . ينطقرادلاو ٠ يئاسنلاو ٠ لسمو يراخبلاو « دمأ هاور (1)
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 يناثلا بابلا

 ةراهطلا هذه هل زوجت نم ةفرعم يف

 ضيرملل : نينثال زوجت اهنأ ءاماعلا عمجأف « ةراهطلا هذه هل زوجت نم امأو
 نم فاخيو ءاملا دجي ضيرملا : عبرأ يف اوفلتخاو « ءاملا امدَع اذإ رفاسالو

 نم هعنهف « ءاملا دجي رفاسملا حيحصلا يفو ءاملا مدعي رضاحلا يفو « هلامعتسا

 . دربلا ةدش نم هلاعتسا نم فاخي يذلا يفو « فوخ هيلإ لوصولا

 مهتلا زوجي : روهملا لاقف « هلاععتسا فاخيو ءاملا دجي يذلا ضيرملا امأف

 « ءاملا درب نم ديدشلا ضرملا وأ « كالملا فاخي يذلا حيحصلا كلذكو « 2" هل

 ةداعإلا هيلع بجوأ مهمظعم نأ الإ « ءاملا ىلإ جورخلا نم فاخي يذلا كلذكو

 , ءاملا دجو اذإ ضيرملا ريغ الو ضيرملا مهتي ال : ءاطع لاقو . ءاملا دجو اذإ

 مهتلا زاوج ىلإ يعفاشلاو كلام بهذف « ءاملا مدعي يذلا حيحصلا رضاحلا امأو

 . "9 ءاملا مدع نإو حيحصلا رضاحلل مهتلا زوجي ال : ةفينح وبأ لاقو 29 هل

 زوجي ال هيلوق دحأ يف يعفاشلاو دمحأ نعو « هيلوق دحأ يف يعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ مهنمو )١(
 اذإ مهتلا هل حابي هنأ : دجأ مامإلا بهذم رهاظو « ءامال دجاو هنأل اولاق «ررضلا ةيشخل ميتلا

 ينغملا ) رظنا . لقتح ريغ اًنأوأ ء اًمحاف اًئيش فاخ وأ . ءربلا ؤطابت وأ « هضرم ةدايز فاخ

 .(1؟185/5 عومجملا)او( ١/68"

 ناك اذإ هنأ ء روهشملا حيحصلا : لاوقأ ةثالث يعفاشلا دنعو « ( ١ / ١77 ريغصلا حرشلا ) رظنا (؟)

 يف امأ . ةداعإلا هيلع بجو « ءاملا دجو اذإ نكلو « يلصيو« مهتي هنإف « ءاملا دجي مف رضح يف

 ىلع اًسايقف « رضاحلل ةبسنلاب مهتلاب ةالصلا بوجو امأ « ءاملا دجو اذإ ةداعإ هيلع سيلف « رفسلا
 رظنا . لصتم ريغ ردان رذع هنألف « ةداعإلا امأو . زجعلا يف امههكارتشال ٠ ضيرملاو رفاسملا

 . ( 54/١ ينغملا ) رظنا .٠ يعازوألاو يروثلاو دمحأ بهذم وهو ( 707/7 عومجما )

 . ًاليم ءاملا نيبو هنيب نوكي نأ طرشب مقملل مهتلا زوجي هنأ ةفينح يبأ نع ةدمتعلا ةياورلا (؟)
 هربخأ وأ « هنم بيرق ءاملا نأ هنظ بلاغ ناك اذإ امأ « بلاغلا قيرطب وأ « نقيتلا قيرطب
 هيلع بجي نكلو « اًرهاظ ءامال مداعب سيل هنأل « ميتلا هل حابيال « ءاملا برقب لدع لجر

 « ءاملا رهظ مث « ىلصو ٠ بلطلا لبق ممت ولف « نارمعلا نم برقب ناك اذإ كلذكو « بلطلا
 بجي ال هنإف « ءاملا برق هنظ ىلع بلغ الو هربخي دحأ هترضحب نكي م نإ امأنف . هتالصزوجت ال
 . ( 7/١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . بلطلا هيلع
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 امأ « بابلا اذه دعاوق يه .يتلا عبرألا لئاسملا هذه يف مهفالتخا ببسو
 فوذحم ةيآلا يف له مهفالتخا وهف « ءاملا كامعتسا نم فاخي يذلا ضي رلا يف

 يف نأ ىأر نف < ٍرَفَس ىَلَع ؤأ ىَضْرم ْمْتنُك نِإَو ١ : ىلاعت هلوق يف ردقم
 لامعتسا ىلع نوردقت ال ىضرم متنك نإو مالكلا ريدقت نأو ءافذح ةيزلا
 رفاسملا ىلع دوعي امنإ « ءام اودجت ملف .١) : ىلاعت هلوق يف ريضلا نأو « ءامل
 ريضلا نأ ىأر نمو ءاملا لاععتسا نم فابخي يذلا ضيرملل مهتلا زاجأ طقف

 ةيآلا يف سيل هن أو اّعم رفاسملاو : ضيرملا ىلع دوعي ©« ءام اودجت ماف ) يف

 احلا يف مهالتخا ببس امأو «مهتلا الل دجو اذإ ضيرم جب ف فذح

 نأ « ٌءام اودجت ماف » : ىلاعت هلوق يف يذلا ريضلا لاحاف ءاملا مدعي يذلا

 طقف نيرفاسملا ىلع وأ ن نيرفاسملاو ني يرضاحلا ينعأ : ٠ نيثدحملا فانصأ ىلع دوعي

 اًدئاع هآر نمو نيرضاحلل مهتلا زاجأ نيثدحللا فانصأ عيمج ىلع اًدئاع هآر نف

 مدَع يذلا رضاحلل مهتلا زجي م نيرفاسماو ىضرملا ىلع وأ طقف نيرفاسلا ىلع
 ْ . ءاملا

 هسايق يف مهفالتخاف ءاملا ىلإ جورخلا نم فئاخلا يف مهفالتخا ببس امأو

 . ءاملا مدع نم ىلع

 وه هيف ببسلا « ءاملا درب نم فاخي حيحصلا يف مهفالتخا كلذكو

 حجر دقو « ءاملا لاعتسا نم فاخي يذلا ضيرملا ىلع هسايق يف مهفالتخا

 لستغا يذلا حورجما يف رباج ثيدحب ضيرمأل مهتلا زاوجب نولئاقلا مهبهذم
 00« 0 مهلتق هولتق » : لاقو هل حسللا مالسلاو ةالصلا هيلع زاجأف . تاف

 ضيرملا ىلع ءاملا درب نم فاخي يذلا حيحصلا س ءايق اًضيأ اوحجر كلذكو

 فس يف انجرخ ؛ لاق رباج نع » هظفلو ينطقرادلاو ةجام نباو « دواد وبأ هاور ثيدحلا )١(
 يف ةصخر يل نودجحت له هباحصأ لأسف « ملتحا مث « هسأر يف هجشف رجح انم الجر باصأف
 ىلع اندق الف ؛ تاف لست ؛ هال ىلع ردت تنأو ةصخر كن ده اقف ؛ متل
 ( 5.0/١ راطوألا لين ) رظنا « .. هللا مهلتق هولتق : .لاقف كلب ريخأ يي هللا لوسر
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 « مهتف « ةدراب ةليل يف بنجأ هنأ صاعلا نب ورمع نع كلذ يف اًضيأ يور
 "7 4 اَيِحَر ْمُكِب ناك هللا نإ ْمْكسُفنَأ اًوُلَتْقت آلَو > : ىلاعت هللا لوق التو
 . ْفْنَعُي لف مالسلاو ةالصلا هيلع ينلل كلذ َرِكْذَف

 نابح نباو اًقيلعت يراخبلا هجرخأو ينطقرادلاو دواد وبأو دمحأ هاور ثيدحلاو 1١ ةيآ ءاسنلا )١(
 . ( 508 / ١ راطوألا لين رظنا ) ماجلاو
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 ثلاثلا بابلا

 ةراهطلا هذه زاوج طورش ةفرعم يف

 له : دعاوق لئاسم ثالث اهب قلعتيف « ةراهطلا هذه طورش ةفرعم امأو

 زاوج يف طرش بلطلا له : ةيناثلاو ؟ ال مأ ةراهطلا هذه طرش نم ةينلا

 مهتلا زاوج يف طرش تقولا لوخد له : ةشلاشلاو او ؟ ال مأ ءاملا مدع دنع مهتلا

 ؟ ال مأ

 ريغ ةدابع اهنوكل طرش اهيف ةينلا نأ ىلع روهمجلاف : ىلوألا ةلأسملا امأ
 اهنأو ءاهيف طرشب تسيل ةينلا نإ : لاقف رَفُر ذشو « ©) ىنعملا ةلوقعم

 وهو « يح نب نسحلاو يعازوألا نع اًضيأ كلذ يور دقو « ةين ىلإ جاتحت ال

 . () فيعض

 كلذكو « بلطلا طرتشا هنع هللا يضر اكلام نإف : ةيناثلا ةلأسملا امأو

 . 9 ةفينح وبأ هطرتشي لو () يعفاشلا

 دجاو ريغ بلط نود .ءاملا دجي م نم ىمسي له اذه يف مهفالتخا ببسو

 نكل ؟ هدجي ملف « ءاملا بلط اذإ الإ ءاملل دجاو ريغ ىمسي سيل مأ « ءامال

 ريغب امإو « مدقتم بلطب امإ « ءاملا مدعل نقيتملا نأ دقتعي نأ اذه يف قحلا

 لوقلا فعضي كلذلو « ءامال مداعب سيلف ناظلا امأو « ءامال مداع وه كلذ

 هطارتشا ىوقيو « هنيعب دحاولا ناكملا يف بهذملا يف يذلا بلطلا راركتب

 . ءاملا مدعب يعطق مع كلانه نكي مل اذإ ءادتبا

 )١( ينغلا ) رظنا . دمحأو يعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ : ةعبرألا ةمألا مهنم ١ / ٠6١ ( .

 )0( ينغملا ) رظنا ١ / 30١ ( 1 ١

 . ( 56/١ ينغما ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( (06/9 عومجلا )و ( 360/9 يقاكلا ) رظن ( 09

 . هقالطإ ىلع سيلف . هيلإ عجراف « بلطلا يف ليلق لبق ةفينح يبأ بهذم انلصف دق (4)
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 وهو هطرتشا نم مهنف « تقولا لوخد طارتشا ىهو : ةشلاشلا ةلأسملا امأو
 () ةفينح وبأ لاق هب 34 هطرتشي ُ نم مهنمو )0( كلامو يعفاشلا بهذم

 . كلام باحصأ نم نابعش نباو رهاظلا لهأو

 مهتلا زوجي ال نأ يضتقي ءوضولا ةيآ موهفم رهاظ له وه مهفالتخا- ببسو :

 تق اذِإ اْنَمآ َنيذلا اَهُيَأاَي > : ىلاعت هلوقل تقولا لوخد دنع الإ ءوضولاو
 ةيآلا < ةآلّصلا ىلإ

 لخد اذإ كلذو « ةالصلا ىلإ مايقلا بوجو دنع منا ءوضولا بجوأف
 ينعأ ؛ ةالصلا كح اذه يف مهتلاو ءوضولا كح نوكي-ن أ اذهل بجوف « تقولا
 ءوضولا ةحص طورش نم كلذك « تقولا اهتحص طرش نم ةالصلا نأ ؟ هنأ

 ىلع ميتلا يقبف « كلذ نم ءوضولا صصخ عرشلا نأ الإ ٠ تقولا مهتلاو
 : ىلاعت هلوق ريدقت نأو « ةيآلا موهفم رهاظ اذه يضتقي سيل مأ « هلصأ
 ؟ ةالصلا ىلإ مايقلا متدرأ اذإ يأ « ةآلّصلا ىلإ ْمُتَْق اَذِإ اْنَمآ َنيذلا اَهُيَأَي >
 باجيإ الإ كلذ نم مهفي ناك امل ء فوذجم كلانه نكي ملول هنإف اضيأو
 تقولا لبق عقو نإ .ئزحي ال هنأ ال « طقف ةالصلا بوجو دنع مهتلاو ءوضولا
 فالخلا ببس نإ اذه يف لاقي نأ ىلوألا كلذلف « ةالصلا ىلع اساقي نأ الإ
 ءوضولا ىلع هسايق نإف « فعضي اذه نكل 2 ؛ ةالصلا ىلع مهتلا سايقوه هيف

 لوخد هتحص يف طرتشي نم ينعأ « ةفيعض اهنإف ٠ « ةلأسملا هذه لمأتف « هبشأ

 الإ نوكي ال ةدابعلا يف تيقوتلا نإف « ةتقؤملا تادابعلا نم هلعجيو ٠ تقولا

 لبق ءاملا دوجو نم ءاجر ىلع ناك اذإ اذهب لوقلا غوسي امنإو « يعمس ليلدب
 نم نكل « ةتقؤم ةدابعلا هذه نأ باب نم سيل اذه نوكيف « تقولا لوخد

 )١( يفاكلا رظنا )و ( 541/1. عوسجلأ ) رشنا ١ / 164 ( دحأ بهذم وهو ٠ ينغملا ) رظنا ١/

 .(75؟

 مئانصلا عئادب ) رظنا (؟) ١ / ١9 ( .
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 هنأل ةالصلا تقو لوخد دنع الإ ءامال دجاو ريغلا مسا قلطني سيل هنأ باب

 . ءاملا ىلع وه أرطي نأ نكمأ « اهتقو لخدي ملام

 وأ هطسو يف وأ « تقولا لوأ يف له :؟ مهتي ىتم بهذملا فلتخا كلذلو

 ءاملا ىلع ءىراطب سيل ناسنإلا نأ اًمطق معي عضاوم انهه نكل ؟ هرخآ يف

 وّرُط انْرَدَق نإف اًضيأو ٠ هيلع ءىراطب ءاملا الو ٠ تقولا لوخد لبق اهيف
 ٌقرطلا ريدقتو « هتحص عنم ال طقف مهتلا ضقن الإ هيلع بجي سيلف « ءاملا

 يف هكح فالخ تقولا لبق هككح لعج ملف« هدعبو تقولا يف نكمم اذه

 ؟ هعنمي ال تقولا لوخد دعبو مهتلا داقعنا عنه تقولا لبق هنأ ينعأ ؟ تقولا

 نأ اذه ىلع مزليو « يعمس ليلدب الإ هيلإ راصي نأ يغبني ال هلك اذهو
 . © هلمأتف « تقولا رخآ يف الإ مهتلا زوجي ال

 وهلا #* 0 *

 هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحب تقولا لوخدل روهملا جتحا )١(
 ةمامأ يبأ ثيدحو « تيلصو تحسم ينتكردأ انيأ « اًروهطو ادجسم ضرألا يل تلعج ه هَل
 تكردأ انيأف « اًروهطو « اذجسم يتمألو , يل اهلك ضرألا تلعج : لاق هتيم هللا لوسر نأ »
 يف هلصأ لوألا ثيدحلاو ء دمحأ امهاور « هروهطو « هدجسم هدنعف « ةالصلا يتمأ نم ًالجر

 ىلع لدي « ًالجر تكردأ انيأ » هلوقو « ينتكردأ انيأ 2« ميركلا لوسرلا لوقف ٠ نيحيحصلا
 / ١ راطوألا لين ) رظنا . اًمطق تقولا لوخد دعب الإ نوكي ال اهكاردإو « ةالصلا كاردإ
55). 
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 عببارلا بابلا

 ةراهمطلا هذه ةفص ف

 : بابلا اذه دعاوق يه لئاسم ثالث اهب قلعتيف « ةراهطلا هذه ةفص امأو

 مهتلا يف اهحسمب هللا رمأ يتلا يديألا دح يف ءاهقفلا فلتخا : ىلوألا ةلأسملا

 : لاوقأ ةعبرأ ىلع «ُهْنّم مُكيِدْيأو ْمكهوُجّوِب اوُحَسْماف» : ىلاعت هلوق يف

 ءوضولا يف هنيعب بجاولا دحلا وه كلذ يف بجاولا دحلا نأ : لوألا لوقلا

 . "راصمألا ءاهقف لاق هبو «٠ بهذملا روهشم وهو « قفارملا ىلإ وهو

 رهاظلا لهأ لاق هبو ء طقف فكلا حسم وه ضرفلا نأ : يناثلا لوقلاو

 . ) ثيدحلا لهأو

 يورم وهو نأفكلا ضرفلاو « نيقفرملا ىلإ بابحتسالا : ثلاثلا لوقلاو

 . كلام نع

 دمحو يرهزلا نع يورو « ذاشوهو « بكانملا ىلإ ضرفلا نأ : عبارلا لوقلا
 . () ةملسم نبأ

 يف ديلا نأ كلذو : برعلا ناسل يف ديلا مما كارتشا مهفالتخا يف ببسلاو

 , ًالاعتسا اهرهظأ وهو « طقف فكلا ىلع : ناعم ةثالث ىلع لاقي برعلا مالك

 يفاكلا ) رظنا . كلام بهذم وهو ( 185/١ عئانصلا عئادب ) رظنا . ةفينح يبأ بهذم وهو ()

 . ( 5١775 عومجملا ) رظنا . يعفاشلا بهذم وهو (

 « ءاطعو سابع نباو «رامعو « يلع لوق وهو ( ؟54/ ١ ينغملا )رظنا . دمحأ بهذم وهو (0)

 « دمحأ دنع ةنسلا وه اذهو « كلام نع ةياورو « قحسإو « يعازوألاو ٠ لوحكمو « يبعشلاو

 ىلإ هيدي ةيناثلاو ٠ ههجو ىلوألاب حسيف نيتبرض برض نإف « نيتبرض برضي نأب هدنع زوجيو

 .( 7٠٠١ / ؟ ىلحلا ) رظناو . ( ١ / ١55 ينغملا ) نيقفرملا

 .(؟١٠/ ؟ ىلا ) رظنا (0)
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 . دّضَعلاو دعاسلاو فكلا ىلع لاقيو « عارذلاو فكلا ىلع لاقيو

 روهشملا رامع ثيدح نأ كلذو « كلذ يف راثآلا فالتخا : يناثلا ببسلاو

 مث اهيف خفنت مث « كديب برضت نأ كيفكي افإ :  ةتباثلا هقرط نم هيف
 .. 2« كيفكو كهجو اهب حسق

 حسمت نأو » : مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاق هنأ هقرط ضعب يف دروو

 مهتلا » : لاق هني يبنلا نأ رمع نبا نع اًضيأ يورو « نيقفرملا ىلإ كيديب
 نم اًضيأ يورو © « نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو « هجولل ةبرض : ناتبرض
 هذه حيجرت ىلإ روهملا بهذف « هريغ قيرط نمو « سابع نبا قيرط

 ةهج نم ينعأ : اهل سايقلا دضع ةهج نم تباثلا رامع ثيدح ىلع ثيداحألا
 نع ديلا مسا ظفلب اولدع نأ ىلع مهلمح هنيعب وهو ءوضولا ىلع مهتلا سايق
 اهيلع قلطني هنأ عز نمو ءدعاسلاو فكلا ىلإ رهظأ هيف وه يذلا فكلا

 نإو ديلا .نإف « أطخأ دقف يناثلا يف هنم رهظأ امههدحأ يف سيل هنأو ءاوسلاب

 لك سيلو ءزاجم فكلا قوف اهفو ٠ ةقيقح فكلا يف يهف « اكرتشم اًممأ تناك.

 مث « اهيف خفنت مث  بارتلا يف كيفكب برضت نأ كيفكي افإ » ةياور يفو « ينطقرادلا هاور )١(
 . ( نيفكلا لصفم امهو « نيسلاب ٠ نيغسرلا يف ةغل ) « نيغصرلا ىلإ كيفكو « كهجو اهب حسمت
 . ( ١ / 0١" راطوألا لين ) رظنا

  فيعض وهو يحي يبأ نب دمع نب ميهاربإ هيفو « ريبكلاو طسوألا يف يناربطلا هاور : ظفاحلا لاق
 رثكأ : ربلا دبع نبا لاقو « ةمصلا نبا ثيدح يف يعفاشلا هاورو « يعفاشلا دنع ةجح هنكل

 عمج دقو . ةبرطضم اهلكف « نيتبرض نم هنع يور امو ةدحاو ةبرض رامع نع ةعوفرملا راثآلا

 نع ةلوقتم اهنأ مهضعب عزو « حسلا ةيفيك ركذ دعب هلوق غلبأف « راع ثيدح قرط يقهيبلا
 . لَم ينلا لمف
 عازلا اذه هلاق يذلا سيلو . تبثي م : يوونلا لاقو ربخ الو ءرثأ اه دري مل حالصلا نبا لاق
 . ( ١ / ١٠6١ صيخلتلا ) رظنا . ءىشب

 ىجحي هقثو : ينطقرادلا لاق ٠ نايبظ نب يلع هدانسإ يفو « يقهيبلاو ٠ ماحلاو « ينطقرادلا هاور (9)
 ريغو « نيعم نباو « ناطقلا هفعض فيعض وه : ظفاحلا لاقو « امهريغو :« مشهو ناطقلا

 ١6١/1١(. صيخلتلا ) رظنا . دحاو
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 . اًكرتشم هرمأ لوأ نم عضو يذلا لمجملا كرتشملا افإو « لمج وه كرتشم مسا

 نإ : لوقن ام كلذلو « هب لالدتسالا حصي ال هنإ : ءاهقفلا لاق اذه يفو

 ديلا ممأ نأ كلذو « ظقف نافكلا وه امإ ضرفلا نأ دقتعي نأ وه باوصلا
 ىلع هتلالد نوكي وأ « ءازجألا رئاس يف هنم رهظأ فكلا يف نؤكي نأ ولخي ال

 ذخألا ىلإ ريصملا بجيف رهظأ ناك نإف « ءاوسلاب دضعلاو عارذلا ءازجأ رئاس

 نأ الو ء هل ىنعم الف رثألا ىلع انهه َسايقلا ِبّلَعَُي نأ امأف « تباثلا رثآلاب
 باتكلا نم ْنّيَب ةلأسملا هذه يف لوقلاف « دعب تبثت ل ثيداحأ اًضيأ هب حجرت

 . © هلمأتف ةنسلاو

 ضعب يف يور دق هنأل كلذ ىلإ بهذ افإف « طابآلا ىلإ بهذ نم امأو

 انهوجوب انحسف ِهّتِئَم هللا لوسر عم انميت » : لاق هنأ راع ثيدحح قرط

 . «  بكانملا ىلإ انيديأو

 ىلع رامع ثيدحو بدنلا ىلع ثيداحألا كلت لمحي نأ ىلإ بهذ نمو

 تسيلو « ةيونعم ةراهط مهتلا نأ نافكلا امه نيديلاب دوصقملا نأب نيلئاقلا لوق ديؤي امو )١(
 مسجلا حسم عرشي لو . نيديلاو « هجولا حسم وهو « مهتلا بنجأ نم يفكي كلذلف « ةيسح
 . ىنعملا اذهل نيفكلاو ٠ هجولل ةدحاو ةبرض حجرأ اذل « هلك

 « قراسلا عطقك عارذلا هيف لخدي ملف « نيديلا قلطم ىلع قلع مح هنأل : ةمادق نبا لاق

 اوحسماف » مهتلا يف لاق ىلاعت هللا نإ : لاقف اذه سابع نبا جتحا دقو « جرفلا سمو

 نم عطقلا يف ةنسلا تناكو « ايديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو + لاقو + مكيديأو مكهوجوب

 . ( ؟45 / ١ ينغملا ) رظنا . مهتلا ينعي ٠ نافكلاو « هجولا وه امنإ . نيفكلا

 دواد يبأ دنع رامع:ثيدح تاياور ضعب يف درو امب جتحاو ء يرهزلا بهذم طابآلا ىلإ حسملا (؟)
 ديلا دح كلذ نأب كلذك جتحاو . يعفاشلا لاق اك خوسنم هنأب بيجأو . طابآلا ىلإ ظفلب

 . ةغل

 ىوس اهنم حصي م « مهتلا ةفص يف ةدراولا ثيداحألا نإ : لاق ام نسحأ امو : ظفاحلا لاق .

 مدع حجارلاو « هفقوو « هعفر يف فلتخم وأ ٠ فيعضف « امهادع امو « رامحو ٠ مهج يبا ثيدح

 . ( ١ / 90١ راطوألا لين ) رظنا . هعفر
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 مالكلا لهأ دنع حيجرتلا نم ىلوأ عملا ناك ذإ نسح بهذم وهف بوجولا
 . ثيداحألا كلت تحص نإ هيلإ راصي نأ يغبني افإ اذه نأ الإ ىهقفلا

 « مهتلل ديعصلا ىلع تابرضلا ددع يف ءاماعلا فلتخا : ةيناشلا ةلأسملا

 مهنم نيتنثا اولاق نيذلاو « نيتنثا لاق نم مهنمو « ") ةدحاو لاق نم مهنف

 ةثالثلا ءاهقفلاف ءروهملا تلق اذإو روهمجلا مهو « نيديلل ةبرض : لاق نم
 . 9 ةفينح ابأو يعفاشلاو اكلام ىنعأ : نودودعم

 هجوللو « ناتبرض ديلل ىنعأ : اهنم دحاو لكل ناتبرض : لاق نم مهنمو
 (9 ناتبرض

 سايقو ٠ ةضراعتم ثيداحألاو , كلذ يف ةلمج ةيآلا نأ مهفالتخا يف ببسلاو

 رامع ثيدح يف يذلاو « هيلع قفتم ريغ هلاوحأ عيمج يف ءوضولا ىلع مهتلا
 ثيداحأ انهه نكل « اًعم نيفكلاو هجولل ةدحاو ةبرض وه امنإ كلذ نم تباثلا

 . ىلع مهتلا سانيق ناكل ثيداحألا هذه روهملا حجرف « © ناتبرض اهيف
 . ءوضولا

 يف اههريغو ةفينح يبأو كلام عم يعفاشلا فلتخا : ةفلاثلا ةلأسملا

 اًّبجاو ةفينح وبأ كلذ ّري مف «. ممتلا ءاضعأ ىلإ بارتلا ليصوت بوجو

 لوق وهو . ةيمامإلاو قداصلاو قحسإو يعازوألاو لوحكمو ءابطعو دمحأ مامإلا بهذم وهو )١(
 . ( 505 / ١ راطوألا لين )و ( ؛6 ١/ ينغملا ) رظنا . ثيدحلا لهأ ةماع

 . تاحفصلا سفنو « ةثالثلا ةّئألل ةقباسلا رداصملا رظنا (0)

 « نيفكلل ةبرضو هجولل ةبرض : تابرض ثالث بيسملا نباو « نيريس نبا نع يناكوشلا لقن (5)

 راطوألا لين ) رظنا . بوجولاب كسِقلل حلصي ليلد ىلع مهل.فقأ مل : لاقو « نيعارذلل ةبرضو
 5٠١/١(.

 نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض ناتبرض مهتلا » ظفلب اًعوفرم اهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح وهو (4)
 ينطقرادلا لاق « نايبظ نب يلع هدانسإ يفو يقهيبلاو ماحلاو ينطقرادلا هجرخأ « نيقفرملا ىلإ
 . هيلع مالكلا مدقت دقو اهريغو مشهو ٠ ناطقلا ىحي هقثو



 . © اًبجاو يعفاشلا كلذ ىأرو كلام الو

 : ىلاعت هلوق يف « نم » فرح يف يذلا كارتشالا مهفالتخا ببسو

 دقو « ضيعبتلل درت « نم »نأ كلذو « هنّم مُكيِدْيَأَو ْمكهوُجّوِب اوُحَسْماف ١
 ىلإ بارتلا لقن بجوأ ضيعبتلل انه اهنأ ىلإ بهذ نف « سنجلا زييقتل درت
 يعفاشلاو . اّبجاو لقنلا سيل : لاق سنجلا زييقل اهنأ ىأر نمو « مهتلا ءاضعأ

 نكلو « ءوضولا ىلع ممتلا سايق ةهج نم ضيعبتلا ىلع اهلمح حجر اهنإ

 نِيَم هللا لوسر ميتو « اهيف خفنت مث : هيف نأل « مدقتملا راع ثيدح هضراعي

 مهتلا يف بيترتلا بوجو يف فالتخالا نأ معت نأ يغبنيو . طئاحلا ىلع

 فالخلا بابشاو « ءوضولا يف كلذ يف مهفالتخا هنيعب وه « هيف روفلا بوجوو
 . هتداعإل ىنعم الف « انه هبابسأ ىه كانه

 )١( مهتلا عضاوم نم اًئيش كرت اذإ هنأ يخركلا صن نكلو « درج لا يف دايز نب نسحلا ةياور هذه «
 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . اًريثك وأ « ناك اليلق ءزوجي ال ١ / 55 (.

 نيقفرملا ىلإ امأو « ضرف كلذف « نيعوكلا ىلإ نيديلاو « هجولا ميمعت نإف كلام دنع امأ «
 ريغصلا حرشلا ) رظنا . ةنسف ١ /  ) 165حمل « متاخلا عزنو عباصألا ليلخت هيلع بجي اك

 ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا ) رظناو . ردصملا سفن « هتحت ام ١  ) 15١7بجي يعفاشلا بهذمو

 نيبجاحلا نم رعشلا تحت ام ىلإ هليصوت بجي الو « ةرشبلا عيمج ىلإ بارتلا لاصيإ «
 ينغلا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( 5554 / ؟ عومجملا ) رظنا . نيراذعلاو « نيبراشلاو ١ /

.) 36+ 
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 ةراهطلا هذه هب عنصت اهف : سماخلا بابلا

 ثرحلا بارتب اهزاوج ىلع اوقفتا مهأ كلذو . ةدحاو ةلأسم هيفو

 ةدلوتملا ضرألا ءازجأ نم بارتلا ادع امب اهلعف زاوج يف اوفلتخاو 7 بيطلا
 (” صلاخلا بارتلاب الإ مهتلا زوجي ال هنأ ىلإ ىعفاشلا بهذف « ةراجحلاك اهنع

 نم ضرألا هجو ىلع دعص ام لكب مهتلا زوجي هنأ ىلإ هباحصأو كلام بهذو

 لكبو : لاقف ةفينحوبأ دازو () بارتلاو لمرلاو اصحلا : هنعروهشملا يف اهئازجأ
 نيطلاو صجلاو خينرزلاو ةرونلا لثم ةراجحلا نم ضرألا نم دلوتي ام

 ينغملا )و ( 5085 / ؟ عومجملا ) رظناو ( :4/ ١ ةنودملا ) رظناو ( 74 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا )١(

 .(؟ءا/ ١

 .(؟6١ / ؟ عومجملا ) رظنا (؟)

 .( 69 / ١ ةنودملا ) رظنا (؟)

 دقف « ةالصلل مهتلا نيماسملاو مالسإلا وحن ءادعألا بناج نم تهجو يتلا تاداقتنالا نض نم

 تابوركملاب ءيلم بارتلا نأ مهدل مولعمو بارتلاب حستلاب هعابتأ رمأي مالسإلا نإ : اولاق
 نم ًالدب مئارجلاو تابوركملاب ثولملا لامعتساب هعابتأ رمأي مالسإلا نإف كلذ ىلعف « مثارجلاو
 . ةفاظنلا

 بلكلا غولو نم بارتلاب ةعباسلاب ءانإلا لسغ ىلع مهضارتعاب هيبش وهو « مهضارتعا وه اذه

 : هوجو نم كلذ ىلع باوجلاو « هيف ريزنخلاو
 نم مسجلا ىلع ام ليزت ال اهنأل ءاملك ةيسح ةدابع تسيلو « ةيونعم ةدابع ةدابعلا هذه نإ : الوأ
 ضفنب رمألا ءاج ثيح « ءاملا دوجو مدع ةلاح يف هنم دبعتو ىلاعت هللا نم رمأ يهو « خاسوألا

 ينعي كسلذو ؛ ثيداحألا يف درو ؟ اهيف خفنلا وأ « بارتلا ىلع اهيرض دعب ديلا

 نم نإ لب « ناديلاو هجولا اه حسيس يتلا ديلاب قصل يذلا دئازلا بارتلا نم صلختلا

 دوصقملا سيل نذإ . كلذ ريغو لمرلاو ىصحلاك ضرألا ىلع دعص ام لكب مهتي لاق نم ءاماعلا
 ناك ول ذإ , قلخلا ىلع تيفخ ةمكحل قلاخلا رمأ لاشتماو ةعاطلا دوصقملا امنإو « هتاذل بارتلا

 لصح ا « هندب عيمج بنجلاو , ءاضعألا عيمج لسغ ئضوتملا ىلع بجول بارتلا دوصقملا
 مالسلاو ةالصلا ةيلع لاقف « مهتلا ةيفيك فرعي لو بنجأ امدنع هلك همسج رفع يذلا يباحصلل

 . هيفكو ههجو اهب حسم مث , اهيف خفنو ضرألا هيفكب برضو اذكه كيفكي ناك امنإ » هل

 هناحبس هلو « نيبروجلاوأ « نيفخلا ىلع حسملا يف لصاحوه اكو « كلذ نم ةكحلا كردن مل نحنو

 . هناحبس هيلع ضارتعا انل سيلو ءاشي فيكو ءاشي ىتم ناقلطملا يهنلاو رمألا
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 مهو ٠ ضرألا هجو ىلع بارتلا نوكي نأ طرش نم مهنمو ١" ماخرلاو

 . "9 دبّللاو بوثلا رابغب مهتي : لبنح نب دمحأ لاقو ""روهجلا

 بارتلا يأ بيطلاب بارتلا ديق دقف «اَبِّيط اَديِعَص اوبمسَيَتَق > : لاق ىلاعت هللا نإ : اًيناث
 لك سيل نأ ينعي اذهو . يديألا هل١دتمت ل يذلا وأ لاعتسالا وأ تالضفلا نم يلاخلاو فيظنلا

 ثيح « مثارجلاو تابوركملاو ةراذقلا نم لاخ ءارحصلا بارت نأ مولعمو « مهتلل حلصي بارتلا
 . تاناويحلا تالضفو هتالضف نعو « هل سانلا لاعتسا نع ديعب وه

 وأ هسمل زوجي الف مئارجلاو تابوركملا ىلإ مث نمو , وجلل ضرعم هنأب بارتلا اوربتعا اذإ : اًقلاث
 ةهكافلاو زبخلاك هلاعتسا وأ هسمل زوجي ال وجلل ضرعم ءيش لك نأ ينعي كلذ نإيف « هلامعتسا
 .. اهيلع سلجي يتلا يساركلاو شارفلاو ديجاجسلاو « بايثلاو « ةرايسلاو « محللاو , راضخلاو
 يأ هيلع أرطي م يذلا فيظنلا بارتلا سمل نم هعنفو كلذ لك سمب هل حمن نذإ اذاماف

 مثارجلاو تابوركمالو وجلل ضرعم هسفن ءاملا نإ لب ؟ ٌىراط
 وأ هسفن ءامال نكت مل بلكلا « سوريف » ةلازإ يف ةيصاخ هل بارتلا نأ اًريخأ تبث دق : اًعبار
 انه نمو « رفصلا يف هانتم وهف ةياغلل قيقد بلكلا سوريف » نأ حضتا دقف ٠ ىرخأ ةدام يأل

 ديزي ثيح « هرطخ دادزا ء رغصلا يف ىهانت اماكو بوركملا مجح قد اماكف « هرطخ نكي
 بحسيو « ةوقب طفشي ثيح بارتلا وه هل ليزم لضفأ نإو « هب هقاصتلاو ءانإلا رادجب هقلعت
 دنع « ؟ هيلع مأ ناسنإلل ةجح ثيدحلا معلا » انباتك يف كلذ انحضوأ دقو « سوريفلا » هعم

 . تئش نإ هيلإ عجراف ( ثلاثلا مسقلا ) ريزنخلاو بلكلا ةساجن ىلع مالكلا

 ةيرارقسال ةيرورض يه يتلاو ةيذغألا نم ناسنإلا هلوانتي ام لصأبارتلا ةدام نإ : اسماخ
 اًنيلم هلوانتن ام لك ناكل « مئارجلاو تابوركمل اًرقم نولوقي ا؟ بارتلا ناك ولف « هتايح
 . هراكنإ نكمي الو « هب فرتعم ءيش اذهو « بارتلا نم هلصأ نأل مثارجلاو تابوركملاب
 . اذه نأ عقاولاو . ةقيقحلا نم بيصن هلا سيلو ٠ هل يف سيل ضارتعالا اذه نأ كردت كلذ نم
 1 . م سيلو مهيلع ةجح ضارتعالا
 ىلع هتهبجو ههجو ملسملا ناسنإلا عضي اذامل : هيف نولوقي يذلا ضارتعالا سفن ضارتعالا اذهو
 فدهت يتلا « ةضرغملا تاضارتعالا نم كلذ ريغ ىلإ .. مهلجرأب هريغ هساد دق شارف ىلع وأ ضرأ

 . ! هيف هكيكشتو « هنيد ميلاعت نع مسملا لصف ىلإ

 )١( ءاهقفلا ةفحت ) رظنا  ) 4٠١/١ةقباسلا رداصملا رظنا (؟) .

 . ةقباسلا رداصملا رظنا (؟)
 , رابغ هيدي ىلع راصف « ءيش يأ وأ « ناويح وأ « طئاح وأ « ةرخص ىلع هدي برض ولو (؟)

 ( 585/١ ينغملا ) رظنا « هب مهتلا هل زاج



 حن

 ناسل يف ديعصلا مسا كارتشا امهدحأ : نائيش مهفالتخا يف ببسلاو

 ءازجأ عيمج ىلع قلطي ةرمو « صلاخلا بارتلا ىلع قلطي ةرم هنإف برعلا

 ينعأ مسالا اذه قاقتشا ةلالد مهلمح هباحصأو اًكلام نأ ىتح « ةرهاظلا ضرألا

 جلثلا ىلعو شيشحلا ىلع مهتلا مهنع تاياورلا ىدحإ يف اوزيجي نأ  ديعصلا
 ىلع هدوعص ةهج نم ىنعأ ء ةيمستلا لصأ يف ًاديعص ىمسي هنأل : اولاق

 ْ . فيعض اذهو « ضرألا

 تاياور ضعب يف اهب مهتلا زاوج يف ضرألا مسا قالطإ : يناثلا ببسلاو
 ةالصلا هيلع هلوق وهو . اهضعب يف بارتلاب اهدييقتو ء روهشملا ثيدحلا

 تلعج ه هتاياور ضعب يف نإف« ًاروهطو ًادجسم ضرألا يل َتَلِعُج » : مالسلاو
 تلعجو ًأدجسم ضرألا يل تلعج » اهضعب يفو « ًاروهطو ًادجسم ضرألا يف

 ىلع قلطملاب ضقي له : يهقفلا مالكلا لهأ فلتخا دقو « ًاروهط اهتبرت يب
 «' قلطملا ىلع ديقملاب يضقي نأ مهدنع روهشملاو ؟ قلطملا ىلع ديقملاب وأ « ديقملا

 نآل ءديقملا ىلع قلطملاب ىضقي نأ مزح نب دمج يبأ بهذمو « رظن هيفو

 مسأ لمحو « قلطملا ىلع ديقملاب ءاضقلا هيأر ناك نف « ىنعم ةدايز هيف قلطملا

 ىلع قلطملاب ىضق نمو « بارتلاب الإ مهتلا زجي مل بارتلا ىلع بيطلا ديعصلا

 زاجأ « | هدازجأ نم ضرألا هجو ىلع ام لك ىلع ديعصلا مسا لمحو « ديقللا

 . ىصحلاو لمرلاب مهتلا

 مسأ هلوانتي ال ناك ذإ فيعضف ءاهنم دلوتي امب مهتلا ةزاجإ امأو

 نأ ال « ضرألا هيلع لدت ام ىلع لدي نأ ديعصلا مسا ةلالد عأ نإف « ديعصلا

 « باوصلل قفوملا هللاو . شيشحلاو جلثلا ىلع الو « ةرونلاو خينرزلا ىلع لدي

 . فالخلا يعاود دحأ نم ًاضيأ بيطلا مسا يف يذلا كارتشالاو





 ةراهطلا هذه ضقاون يف : سداسلا بابلا

 لصألا ضقني ام اهضقني هنأ ىلع اوقفتا مهنإف « ةراهطلا هذه ضقاون امأو

 له امههادحإ : نيتلاسم يف كلذ نم اوفلتخاو « رهطلا وأ « ءوضولا وه يذلا

 ؟ اهل ميت يتلا ةضورفملا ريغ ةضورفم ىرخأ ةالص ةدارإ اهضقني

 ؟ ال مأ ءاملا دوجو اهضقني له ةيناثلا ةلأسملاو

 ضقنت ةيناثلا ةالصلا ةدارإ نأ ىلإ اهيف كلام بهذف : ىلوألا ةلأسملا امأ

 ىلع رودي فالخلا اذه لصأو 8(كلذ فالخ هريغ بهذمو « ىلوألا ةراهط

 ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأاي > : ىلاعت هلوق يف له : امههدحأ : نيئيش

 سيل مأ نيثدحم متَق وأ ٠ مونلا نم متق اذإ ينعأ :ردقم فوذحم 4 ةالصلا

 ةيآلا رهاظ : لاق كلانه فوذحم ال نأ ىأر نف ؟ ًالصأ فوذحمع كلانه

 نم ةنسلا تصصخ نكل « ةالص لكل مايقلا دنع مهتلا وأ ٠ ءوضولا بوجو

 , كلامل اذه جتحي نأ يغبني ال نكل « هلصأ ىلع مهتلا يقبف « ءوضولا كلذ

 يف ملسأ نبا ديز نع هاور ام ىلع افوذحم ةيآلا يف نأ ىري اّكلام نإف
 . هئطوم

 « ةالص لك تقو لوخد دنع بلطلا راركت وهف : يناثلا ببسلا امأو

 هذه يف لوقلا مدقت دقو « اذهب هل جتحي نأ ينعأ . كلام لوصأل مزلأ وه اذهو
 ةالصلا ةدارإ ري م افوذحم ةيآلا يف ردقو بلطلا هدنعر ركتي مل نمو « ةلأسلا

 . ممتلا ضقني امم ةيناثلا

 ("” اهضقني ءاملا دوجو نأ ىلإ اوبهذ روهملا نإتف : ةيناثلا ةلأسملا امأو

 . لطبملا اذه يكلاملا هقفلا بتك ركذت مل نكلو ( ه١/4 أطوملا ) رظنا ()
 )١( كلامو « ةفينح وبأ ةعبرألا ةمألا مهنمو ٠ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو . دمحأو , يعفاشلاو ١/41 (

 ريفصلا حرشلا ) رظناو ١/105 ( ينغملا) رظناو ( 5.3/8 عومجلا ) رظناو ١/ ) 98نبأ لسقتو
 عومجملا ) رظنا . كلذ ىلع عامجإلا رذنملا 5١2/9 ( .



15 

 ءاملا دوجو له فالخلا اذه لصأو © ثدحلا وه امل ضقانلا نأ ىلإ موق بهذو

 ؟ هب ةراهطلا ءادتبا عفري وأ « بارتلاب تناك يتلا ةراهطلا باحصتسا عفري
 ىأر نمو « ثدحلا الإ اهضقني ال : لاق « هب ةراهطلا ءادتبا عفري هنأ ىأر نف
 عفارلا وه ضقانلا دح نإف « اهضقني هنإ : لاق ةراهطلا باحصتسا عفري هنأ
 ١ . باحصتسالل

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو تباثلا ثيدحلاب مهبهذمل روهجلا جتحا دقو
 هنإف « لتحم ثيدحلاو « َهاَمْلا دجَي ْمَل ام اَروُهَطَو ادجْنَص ّضْيألا يِل تلج »
 نأ نكمي « ءاملا دجي ملام » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نإ : لاقي نأ نكم
 نأ نكميو ؛ تعفتراو « ةراهطلا هذه تعطقتا ءاملا دجو اذإف : هنم مهفي

 دضع يف ىوقألاو « ةراهطلا هذه ءادتبا حصت مل ءاملا دجو اذإف : هنم مهفي

 : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هيفو « يردخلا ديعس يِبأ ثيدح وه روهجلا
 نيماكتملا روهمج دنع لوم رمألا نإف © « َكَدْلِج َهّنَأَف َءاَمْلا تْدَجَو اَذِإَف »
 . اذه لمأتف مدقتملا لاتحالا هيلإ قرطتي دق اًضيأ ناك نإو روفلا ىلع

 ءاملا ىأر نإ : الاق اهنأ : يبعشلاو « ىعباتلا نمحرلا دبع نب ةماس ىبنأ نع يعفاشلا باحصأ لقت )١(
 عامجإلا هريغو « بيطلا وبأ لقنو . لطب هئانثأ يف ىأر نإو « لطبيال « ميتلا نم غارفلا دعب
 . ( 5١3/١ عومجملا ) رظنا . لطبي ةيناثلا يف هتيؤر نأ ىلع

 دجي ل نإو ململا روهط ديعصلا نإ » لاق هِي هللا لوسر نأ هصنو رذ يبأ ةياور نم ثيدحلا )0
 هححصو يذمرتلاو دمحأ هاور «ريخ كلذ نإف « هترشب هسيلف « ءاملا دجو اذإف ٠ نينس رشع ءاملا
 . ( 5١1/١ راطوألا لين ) و ( ١١6/١ حيباصملا ةاكشم ) رظنا . ةجام نباو دواد وبأو يئاسنلاو

 ءرذ يبأ نع نادجب نب ورمع نع هاور يذلا ةبالق يبأ ىلع هيف فلتخا دقو : يناكوشلا لاق
 لاق ( 3٠5/١ راطوألا لين ) متاح وبأ هححصو ينطقرادلاو ٠ ماجلاو « نابح نبا هاورو

 يبأ نع ىوري هماعن ال : رازبلا لاق : لاقو « ةريره يبأ نع هدنسم يف رازبلا هاور : يعليزلا
 , ةنيدملاب هنغ يف رذ وبأ ناك : لاق ةريره يبأ نع يناربطلا هاورو ٠ هجولا اذه نم الإ ةريره
 ؛رذ ابأاي : لاقف , تكسف . هيلع اهددرف ء ثكسف ءرذ ابأاي : عَنِ ينلا هل لاق ءاج اماف

 من « هتلحارب رتتساف « هب هتءاجف ءءامب ةيراجلا هل اعدف « بنج يفإ : لاق . كمأ كتلك
 ءهتدجو اذإف . ةنس نيرشع ءاملا دجت م ولو « ديعصلا كئزحي يو ينلا هل لاقف « لستغا



 دن

 نإ : لاق نأ ةراهطلا هذه عفري ءاملا دوجو نأ هيلست يعفاشلا لمح دقو

 , ثدحلل ةعفارلا ةراهطلا مهتمال اديفم سيل يأ : ثدحلل اًعفار سيل مهتلا

 دق هللا نإف . هل ىنعم ال اذهو « ثدحلا ءاقب عم طقف ةالصلل حيبم وه امإو

 مهتلا نإ : اولاقف بهذملا اذه كلام باحصأ نم موق بهذ دقو « ةراهط هامس

 . ثدحلا الإ هضقني مل هعفر ول هنأل , ثدحلا عفري ال

 ىلع اه صاخ ثدح وه اهقح يف ءاملا دوجو ةراهطلا هذه نأ باوجلاو

 هنأ ىلع اهضقني ءاملا دوجو نأب نولئاقلا قفتاو . اهضقني ءاملا نأب لوقلا

 يف هورط اهضقني له اوفلتخاو « ةالصلا دعبو ةالصلا يف عورشلا لبق اهضقني

 يف ةراهطلا ضقني ال هنأ ىلإ دوادو ىعفاشلاو كلام بهذف ؟ ةالصلا

 يف ةراهطلا ضقني هنأ ىلإ امههريغو دمحأو ةفينح وبأ بهذو « ةالصلا
 ءيش دجوي نأ عرشلل بسانم ريغ رمأ هنأل « لصألل ظفحأ مو (9 ةالصلا

 . اوعنش اذه لثمبو « ةالصلا ريغ يف اهضقنيو ةالصلا يف ةراهطلا ضقني ال دحاو

 هب درفت مسأقلا الإ ماشه نع الو « ماشه الإ نيريس نبأ نع هوري م : لاقو « كدلج هسمأق
 . ( ١66١/١ ةيارلا بصن ) رظنأ . ىهتنا . مدقم

 مضب ةدانج نبا .« اهحتفبو لادلا مطبو ٠ ميلا مطب بدنج هعسأ ءرذ وبأ وه ثيدحلا يوارو

 ةدانج نب بدنج روهشملاو « نكسلا نب بدنج ليقو « ءابلا مضب ربرب همسأ : ليقو « ميجلا

 اتئام هني هللا لوسر نع هل يور . نيقباسلا نم ناكو « ةقيفرلا تنب ةلمر همأ . يزاجحلا يرافغلا

 يفوت . نيثيدحب يراخبلا درفناو ء رشع ينثأ ىلع لسمو يراخبلا قفتا « نوناثو.دحاوو ثيدح
 وبأ ناكو « دوعسم نبا هيلع ىلصو : ينئادملا لاق . نيثالثو نيتنثا ةنس ةذبرلاب هنع هللا يضر

 راخدا ناسنإلا ىلع ْمُرُحَيدنَأ هبهذم ناكو « ايندلا نم ًاللقتم اًدهاز ناكو « اًيظع ًاليوط رذ

 . ( 5١/9 تافللاو ءامسألا بيذهت ) رظنا . قحلاب ًالاّوق ناكو . هتجاح نع دازام

 ريغصلا حرشلا رظنا . اهلطبي هنإف ,« كلام دنع ةالصلا يف هركذتف « ءامال ًايسان ناك اذإ الإ )١(

 دمحأ نع ةياور يهو « رذنملا نباو «روث وبأو ٠ قحسإ لاق هبو ( 15/7 عومجملا )و ( ١/٠5
 ٠ ىلا )رظناو ( .

 )١( عئانصلا عئادب ) رظنا ١/٠١7 ( ينغملا ) رظناو ١/ ) 568ينزملاو يروثلا لوق وهو .
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 عم « ءوضولا ضقني ةالضلا يف كحضلا نأ نم هاري اهف ةفينح يِبأ بهذم ىلع
 يف ةجح الو « ةنيب اهنإف ةلأسملا هذه لمأتف . رثألا ىلإ كلذ يف دنتسم هنأ

 اوُلِطْبَت الَو » : ىلاعت هلوق نم بهذملا اذهل اهب جاجتحالا ماري يتلا رهاوظلا
 ول ؟ ءاملا ورط اهلطبأ امنإو « هتدارإي ةالصلا لطبي مل اذه نإف 24 مّكَلاْغَأ
 . ثدحأ

 ان ذيل

 )١( ةيآأ دمع ةروس 77 .
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 عباسلا بابلا

 . اهتحابتسا يف وأ « اهتحص يف طرش ةراهطلا هذه يتلا ءايشألا يف

 يه اهتحص يف طرش ةراهطلا هذه يتلا لاعفألا نأ ىلع روهملا قفتاو

 . كلذ ريغو فحصملا سمو ةالصلا نم اهتحص يف طرش ءوضولا يتلا لاعفألا

 بهذم روهشف ؟ طقف ةدحاو ةالص نم رثكأ اه حابتسي له اوفلتخاو

 نيتالصلا يف هلوق فلتخاو © ادبأ ناتضورفم ناتالص اهب حابتسي ال هنأ كلام

 هنأ الفن ىرخألاو اًضرف نيتالصلا ىدحإ تناك اذإ هنأ هنع روهشملاو « نيتيضقملا

 . اهنيب' عمجي م لفنلا مدق نإو « اهنيب عمج ضرفلا مدق نإ

 ا” دحاو مهتب ةضورفم تاولص نيب عملا زوجي هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو

 رهاظ لّبق نم امإ ؟ ال مأ ةالص لكل بجي مهتلا له وه فالخلا اذه لصأو

 . اهيلك نم امإو « بلطلا راركت بوجو لّبق نم امإو « مدقت ا؟ ةيآلا

 از از از

 ىلصي نأ هل زوجي هنأ الإ ( 41/١ عومجملا ) رظنا يعفاشلا بهذم وهو ( 51/١ ةنودملا ) رظنا )١(

 . ةضيرفلا دعب مأ ةضيرفلا لبق ءاوس لفاونلا نم ءاشام مهتلا كلذب
 نيب عمجيو ةرضاحلا يلصيف « ةالصلا نم ءاشام دحاولا مهتلاب ىلصي نأ زوجي دمحأ دنعو

 نع يورو ءروث يبأ لوق وهو « اهدعبو « ةالصلا لبق عوطتيو « تئاوفلا ىضقيو « نيتالصلا

 ينغلا رظنا . لوألا بهذلاو . ىرخألل مهتي مث  ةدحاو ةالص الإ متلاب ىلصي ال هنأ دمحأ
 .( ١

 . ( 70/١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا ()





 و١

 سجنلا نم ةراهطلا باتك

 ٍباوبأ ةتس يف رصحني اهدعاوقو ةراهطلا هذه لوصأب طيمحملا لوقلاو
 بدنلا يف وأ « بوجولا يف ينعأ : ةراهطلا هذه كح ةفرعم يف : لوألا بابلا

 ةفرعم يف : يناثلا بابلا . ةالصلا يف ةطرتشم اهنأ ةهج نم امإو « اقلطم امإ

 . اهنع اهتلازإ بجي يتلا لاحملا ةفرعم يف : ثلاقلا بابلا . تاساجنلا عاونأ
 ةفص يف : سماخلا بابلا . لازت هب يذلا ءيشلا ةفرعم يف : عبارلا بابلا
 . ثادحألا بادآ يف : سداسلا بابلا . لحم لحم يف اهتلازإ





 و

 لوألا بابلا
 ةراهطلا هذه مكح ةفرعم يف

 َكَباَيِثَو » ىلاعت هلوقف ؛ باتكلا نم امأ بابلا اذه يف لصألاو
 ةالصلا هيلع هلوق اهنم : ةتباث ةريثك راثآف . ةنسلا نم امأو "4 رّهطف

 هل هرمأ :٠ اهنمو 9 «زتوُيلف رمجَتْسا ْنَمَو «زتَسِل اصوَت نم » مالسلاو
 :لوب ىلع ءام نم بوُنَذ بصب هرمأو « بوشلا نم ضيحلا مد لسغب
 نابذعتي اّهْنِإ » : ربقلا يبحاص يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو "© يبارعألا
 (9 « لْوَبْلا نم م ةِزَْسَي آل َناَكَف « اَمُهُدَحَأ ام مَأ ءريبك يف ناَبَذَعُي اَمَو

 يف اه رومأم ةساجنلا ةلازإ نأ ىلع تاعومسملا هذه ناكمل ءاماعلا قفتاو

 يذلا وهو «روكذملا بدنلا ىلع وأ « بوجولا ىلع كلذ له اوفلتخاو « عرشلا
 ةفينح وبأ لاق هبو « ةبجاو تاساجنلا ةلازإ نإ : موق لاقف ؟ ةنسلاب هنع ربعي

 يه : موق لاقو . ضرفب تسيلو ةدكؤم ةنس اهتلازإ : موق لاقو "7 يعفاشلاو
 كلام نع نيلوقلا نيذه الكو « نايسنلا عم ةطقاس ركّذلا عم ضرف
 . © هباحصأو

 يف مهفالتخا اهدحأ : ءايشأ ةثالث ىلإ عجار ةلأسملا هذه يف مهفالتخا ببسو
 وأ « ةقيقحلا ىلع لومم كلذ له 4 ْرّهَطَف َكَباَيِتَو » : ىلاعتو كرابت هلوق

 )١( ة ةيآ رثدملا )١( ةنسلا حرش ) رظنا « أطوملا يف كلام هاورو « سم هجرخأ ١/485 ( .

 ءام نم بونذ بصب رمألا امأ « قأيسو ءاممأ ثيدح نم هيلع قفتم ضيحلا مد لسغب رمألا (؟)

 . هيلع قفتم وهف يبارعألا لوب ىلع
 رظنا « هلوب نمرتتسي ال ناكفرخآلا امأو « ةهئنلاب يشمي ناكف امهدحأ امأ »هظفلو « هيلع قفتم ()

 . ( 592/١ ةنسلا حرش )

 انم ) رظنا . دمحا بهذم وهو ( 551/١ جاتحملا ةياهن ) رظناو ( 164/١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (45)

 . ( 0/١ ليبسلا

 )١( رظنا ١ ليلخ رصتخم ىلع يثرخلا ١١/١ ( .
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 . كلذ بوجو يف راثآلا رهاوظ ضراعت يناثلا ببسلاو ؟ زاجملا ىلع لوم
 كلت له « ىنعملا ةلوقعم ةلعل دراولا يهنلاو رمألا يف مهفالتخا ثلاثلا ببسلاو

 ىلإ بوجولا نم رمألا لقنت ةنيرق ىهنلا وأ ءرمألا كلذ نم ةموهفملا ةلعلا

 يف قرف ال هنأو ؟ ةنيرق تسيل مأ ؟ ةهاركلا ىلإ رظحلا نم يهنلاو « بدنلا
 ؟ ةلوقعملا ريغو ةلوقعملا ةدابعلا نيب كلذ

 يف يناعملا ةلوقعملا ماكحألا نأل « كلذ يف قرفلا ىلإ راص نم راص امنإو

 .يف هذهو حلاصملا باب نم وأ « قالخألا نساحم باب نم يه اهرثكأ عرشلا
 ىلع « رهَطَف َكَباَيِئَو » ىلاعت هلوق لمح نف « اهيلإ بودنم يه رثكألا
 ةيانكلا ىلع اهلمح نمو « ةبجاو ةساجنلا نم ةراهطلا : لاق ةسوسحملا بايثلا

 اهنف « كلذ يف ةضراعتملا راثآلا امأو « ةجح اهيف ري ل بلقلا ةراهط نع

 يف نابذعي امو نابذعيل امنإ » ِهَتَِم اهيف هلوقو « روهشملا ربقلا يبحاص ثيدح
 يضتقي ثيدحلا اذه رهاظف « هلوب نم هزنتسي ال ناكف اههدحأ امأ ريبك

 تبث اف كلذل ضراعملا امأو « بجاولاب الإ قلعتي ال باذعلا نأل ؛ بوجولا

 مدلاب روزج الس ةالصلا يف وهو « هيلع يمر هنأ نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنع

 ةبجاو ةساجنلا ةلازإ تناك ول هنأ اذه رهاظو) ةالصلا عطقي مف « ثرفلاو

 هيلع يبنلا نأ » يور ام:اهنمو « ةالصلا عطقل ٠ ثدحلا نم ةراهطلا بوجوك

 « هيلعن حرطف . هلعن يف يلصي تاولصلا نم ةالص يف ناك مالسلاو ةالصلا

 : لاقو مالسلاو ةالصلا هيلع مهيلع كلذ ركنأف « هيلعن هحرطل سانلا حرطف

 . 7« اًرذق اهيف نأ ينربخأ ليربج نأل « اهتعلخ امإ

 لهج وبأو ٠ تيبلا دنع ىلصي ناك » لاق دوعسم نب هللا دبع نع مسمو « يراخبلا هاور )١(
 رهظ ىلع هعضيف «نالف ينب روزج السب ئيجي يأ مهضعب لاق ذإ « سولج هب باخصأو

 ىلع هعضوف « ِهَتِيَي ينلا دجس ىتح رظنف « هب ءاجف « موقلا ىقشأ ثعبناف « دجس اذإ ؛ دمج
 . « رظنأ انأو « هيفتك نيب هرهظ

 - ظفاحلا لاق . ديعس يأ ثيدح نم نابح نباو » ةميزخ نياو 0 ماجلاو 2 دمحأو 2 دواد وبأ هآور (0)



 نفي

 بهذ نف . ةالصلا نم ىضم ام ىلع ىنب امل ةبجاو تناك ول هنأ اذه رهاظف

 رهاظ حجر نإ بوجولاب امإ : لاق « رهاوظلا حيجرت بهذم راثآلا هذه يف
 نيثيدحلا ينعأ , بدنلا يثيدح رهاظ حجر نإ بدنلاب وأ ٠ بوجولا ثيدح

 « عملا بهذم بهذ نمو « دكؤملا بدنلا باب نم اهتلازإ نأ نايضتقي نيذللا

 مدعو نايسنلا عم ةطقاس ةردقلاو ركذلا عم ضرف يه : لاق نم مهنف
 ةحص طورش نم تسيلو « اقلطم ضرف يه : لاق نم مهنمو . ةردقلا

 يف لازت افإ ةساجنلا نأل ,« فيعض وهو ةلأسملا يف عبار لوق وهو « ةالصلا

 هتلوقعم ريغلا نيبو « ىنعملا ةلوقعملا ةدابعلا نيب قرف نم كلذكو «9ةالصلا

 يف دراولا رمألا نيب قرفو بوجولا باب يف دكآ ةلوقعم ريغلا لعج هنأ ينعأ
 ةراهطلا نأل « سجنلا نمةراهطلا يف دراولا رمألا نيبو « ثدحلا نم ةراهطلا

 امأو . قالخألا نساحم نم كلذو « ةفاظنلا اهب دوصقملا نأ مولعم سجنلا نم

 يف مهتالص نم كلذب نرتقا ام عم ىنعملا ةلوقعم ريغف « ثدحلا نم ةراهطلا

 نم هيلع اوعمجأ امو « اًبلاغ تاساجنلا اهب أطوي نأ نم كفنت ال اهنأ عم لاعنلا

 . تاساجنلا ضعب يف ريسيلا نع وفعلا

 ثيدح نم ماحلا هاورو « لوصوملا للعلا يف متاح وبأ حجرو « هلاسرإو ٠ هلصو يف فلتخاو
 امهدانسإو « ريخشلا نب هللا دبعو سابع نبا ثيدح نم ينطقرادلا هاورو « دوعسم نباو « سنأ
 . ( 308 ١/ ريبحلا صيخلت ) رظنا . ًاضيأ لولعمو فيعض دانسإب رازبلا هاورو ٠ فيعض
 طرش يهف « ةساجنلا ةلازإ يف ةفينح يبأو ٠ يعفاشلا بهذك . دمحأ بهذم نأ انركذ : ةلئسم

 وأ , هندب يف ةساجن هيلع ىأر مث . ىلص اذإ امأ ةالصلا لبق اهتلازإ بجيو « ةالصلا طورش نم
 يف اهمدع لصألا نأل « ةحيحص هتالصف ؛ الوأ ةالصلا يف هيلع تناك له ملعي ال « هبايث

 : ناتياور هيفف ةالصلا نم غرف ىتح اهلهج نكل « ةالصلا يف تناك اهنأ مع نإو « ةالصلا
 : دهاجمو ملاسو ؛ بيسملا نب ديعسو ءاطعو ءرمع نبا لوق وهو « هتالص دسفت ال امهدحأ

 >0 ١/ ينغملا ) رظنا . ةبالق يبأو يعفاشلا لوق وهو « ديعي : ةيناثلاو ٠ يعخنلاو « يبعشلاو
 ةلازإب رمأ نآرقلاف « انل رهظي ايف باوص هنإو , فلؤللا ركذ ام لثم اًفيعض سيل لوقلا اذه ١(

 هلرمألاو « هيبنل هناحبس هنم رمأ اذهو م ْرّهَطَق َكَبايِمَو >: هلوقب بايثلا ريهطتو « ةساجنلا
 ' ,لاوقألا ضعب يف ةراهطلا رهاظو« بايثلا رهاظ نع نورسفملا لدع اذامل يردأ الو . هتمأل رمأ



 راتخا دقو . ةقيقحلا نعو ؛ رهاظلا نع تلدع الاوقأ كلذ يف اوركذف ءزاجما ىلإ ةقيقحلا نمو -
 . بايثلا ريهطت وهو « رهاظلا لوقلا يربطلا نيرسفملا خيش

 اًضيأ اذهو « اهريغ يف اهبجوي ملو ةالصلا لاح يف ةساجنلا ةلازإ بجوأ نم ءاهقفلا نم نإ مت
 يفو «٠ ةساجنلا ةلازإ اههأ نم نأ كش الو « بايثلل ةراهطلاب رمأ دق عرشلا نإف « هيلع ليلد ال
 نأ : اهدحأ ؛ كلذريسفتل لاوقأ ةعبرأ يزارلا رخفلا ركذ دقو . بوجولا يضتقي رمألا نأل « لاحلا

 « هتقيقح ىلع بايثلا ظفل كرتي نأ : يناشلاو « هتقيقح ىلع ريهطتلاو ٠ بايثلا ظفل كرتي

 ظفل كرتيو « هزاجم ىلع بايثلا ظفل لمحي نأ : ثلاشلاو « هزامجم ىلع ريهطتلا ظفل لمحيو
 نأ وهو « لوألا لاتحالا امأ ) زاجملا ىلع ناظفللا لمحي نأ : عبارلاو ٠ هتقيقح ىلع ريهطتلا
 ريهطتب َرِمأ لَم هنأ هنم دارلا : لوقت نأ وهف « هتقيقح ىلع ريهطتلا ظفلو « بايثلا ظفل كرتي
 لاق : اهدحأ ؛ تالاتحا ةثالث ةيآلا يف رهظي ريدقتلا اذه ىلعو « راذقألاو « ساجنألا نم هبايث
 . ساجمنألا نم ةرهاط بايث يف الإ زوجت ال ةالصلا نأب مالعإلا هنم دوصقللا : يعفاشلا

 نع مهايث نونوصي اوناك ام نوكرشملا ناك : مسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق : اهيناثو
 ىلع اوقلأ مهنأ يور : اهثلاثو . تاساجنلا نع هبايث نوصي'نأب ىلاعت هللا هرمأف تاساجنلا

 اهيأاي > ليقف ٠ هبايثب رثدتو « انيزح هتيب ىلإ عجرو « هيلع قشف « ةاش ىلس ٍةَيَي هللا لوسر

 مهنم مقتني ال نأ نع «ْوّبَكَف َكبَرو ج راذنإلا نع ةهافلا كلت كعنمت الو «ِنأق ْمف رمل
 هنأل اهركذن مل ىرخأ ًالاوقأ ركذ دقو . تاروذاقلاو « تاساجنلا كلت نع < رهطف كبايثو ١

 . انل ودبي ايف باوصلا وه نمحرلا دبع لوق نإف ٠ ىرت اكو . اهركذل يعاد ال
 بجي ةالصلل ةساجنلا ةلازإ بجي اككف « ةالصلل طرش ةساجنلا ةلازإي رمألا نأ نم عنمي ال اذهو

 . اهرهاظ ىلعو « ةيآلا مومعل ةالصلا ريغ يف اهتلازإ
 لسغ بجوأ « عرشلا نأ ؟ . اهريغو ةالصلل ةساجنلا ةلازإو لاح لك ىلع ءاجنتسالا بجي

 مرحو « دجسملا يف لاب يذلا يبارعألا لوب لسغ بجوأو « تارم عبس بلكلا غولو نم ءانإلا
 يلكلا داعتبالا  ملعأ هللاو كلذ يف ةكحلاو . هتسابجنل هنع داعتبالاو , كلذريغو « مدلاو « ةتيملا

 ضارمألا ببست تاساجنلا هذه نأل , ناكمإلا ردقب ةحصلا ىلع ةظفاحملاو « سجن لك نع

 اذه . اهريغو ةالصلا يف ضرف اهتلازإ نإو « اهنع داعتبالاو . اهتلازإ بجي ال فيكف « ناسنإلل
 معلا » انباتك ىلإ عجراف كلذ يف ةكحلا نم ديزللا تدرأ اذإو « ةلئسملا هذه يف يل رهظ ام
 بوجوو « ةساجنلا ةلازإ نم ةمكحلا ) ناونعب ثلاثلا مسقلا « ؟ هيلع مأ ناسنإلل ةجح ثيدحلا

 . كلذ يف ثيدحلا معلا يأرو ( مالسإلا يف اهتلازإ



 اذشي

 يناثلا بابلا

 تاساجنلا عاونأ ةفرعم يف

 ةتيم : ةعبرأ ىلع امايعأ نم اوقفتا ءاماعلا نإف ٠ تاساجنلا عاونأ امأو

 نأ قفتا ببس يأب ريزنخلا محل ىلعو ٠ يئامب سيل يذلا مدلا يذ ناويحلا
 نم لصفنا يئامب سيل يذلا ناويحلا نم هسفن مدلا ىلعو ءهتايح بهذت

 « هعيجرو مدآ نبا لوب ىلعو « اًريثك ينعأ , اًحوفسم ناك اذإ تيملا وأ « يحلا

 يف اوفلتخاو « نيثدحملا ضعب نع فالخ كلذ يفو ءرمخلا ةساجن ىلع مهرثكأو
 : لئاسم عبس كلذ نم دعاوقلاو « كلذ ريغ

 ناويحلا ةتيم يفو « هل مد ال يذلا ناويحلا ةتيم يف اوفلتخا : ىلوألا ةلأسملا
 ءرحبلا ةتيم كلذكو « ةرهاط هل مد ال ام ةتيم نأ ىلإ موق بهذف « يرحبلا

 . مدلا تاوذ ةتيم نيب ةيوستلا ىلإ موق بهذو "0 هباحصأو كلام بهذم وهو

 , لخلا دود لثم ةتيمب سيل هنأ ىلع قافتالا عقو ام الإ , () ىعفاشلا

 ةتيم اونثتساو ء رحبلاو ربلا ةتيم نيب موق ىوسو « تاموعطملا يف دلوتي امو

 ُهَكْيَلَع تَمّرَح » : ىلاعت هلوق موهفم يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو

 هب ديرأ ماعلا باب نم هنأ اوقفتا - بسحأ اهف  مهأ كلذو (9 4 ُهَمْيَمْلا

 )١( 56ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ( .
 ةساجنب لوق : رصتخلاو « مألا يف يعفاشلا اهيلع صنو « يعفاشلا بهذم يف ناروهشم نالوق (1)

 « قبلاو « ءاسفنخلاو « لملاو ٠ لحنلاو « روبنزلاو ٠ بابذلاك « ةلئاس سفن هل سيل ام ةتيم
 مدعب لوقو « ثيغاربلاو « لّمقلاو ؛ نادرو تانبو « براقعلاو « ريصارصلاو ٠ ضوعبلاو
 ( 778/١ عومجملا ) رظنا . روهخلا هححصو « اههنم حيحصلا وهو « ءاملا يف تطقس اذإ « اهتساجن

 . ( 18/١ ينغملا ) رظنا . ءاهقفلا ةماع لوق وهو « دمحأ بهذم وهو

 ٠ . ( ة١/8 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 . ؟ ةيآ ةدئاملا (؟)
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 ةتيم كلذ نم ىنثتسا نم مهنف « هب ديرأ صاخ يأ اوفلتخاو « صاخلا
 مهنمو « طقف رحبلا ةتيم كلذ نم ىنثتسا نم مهنمو ؛ هل مد ال امو . رحبلا

 1 : . طقف هل مد ال ام ةتيم ىنثتسا نم

 ليلدلا يف مهفالتخا ببس وه تاينثتسلا هذه يف مهفالتخا ببسو
 تباشلا رثألا موهفم هتجحف « هل مد ال ام كلذ نم ىنثتسا نم امأ . صوصخما
 : اولاق . ماعطلا يف عقو اذإ بابذلا لقَمِب هرمأ نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنع
 . مد يذ ريغ هنأ الإ ةلع كلذل سيلو « بابذلا ةراهط ىلع لدي اذهف

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل بابذلاب صاخ اذه نأ هدنعف يعفاشلا امأو
 اذه يعفاشلا نهوو 27« ءاود ى :رخألا يفو ًءاد هيحانج ىدحإ يف نإف »

 بارش يف نابذلا عقو اذإ : لاق ْهَقِيَي هللا لوسر نأ » هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ثيدحلا ظفل )١(
 ْ دمجأ هاور « ءاد رخآلا يفو « ءافش هيحانج دحأ يف نإف « هحرطيل مث . هلك هسغيلف « مدحأ
 « هيحانج دحأ » باوصلاو « يقهيبلاو نابح نباو يئاسنلاو ةجام نباو دواد وبأو يراخبلاو
 587/١(. مالسلا لبس ) رظنأ

 هجوملا ضارتعالاو : مالسإلا ىلإ اوتتا نمت ءالهجلاو ٠ ثيدحلا اذه ىلع مالسإلا ءادعأ ضرتعأ دقو
 تايوركيمل القت تارشحلا رثكأ بابذلا نأ ثيدحلا ملعلا تبثأ دق هنأ وه : ثيدحلا اذه وحن
 ٠ يف بابذلا اذه سمغي نأ حصي فيكف « هل ةددعتلا ضارمألا يلاتلابو ٠ ناسنإلا ىلإ مئارجلاو
 ءانإلا يف هلك هسغغ نأ م . بارشلا كلذ برشي وأ « ماعطلا كلذ لكؤي مث « ماعطلاو بارشلا
 ؟ اهلمحي يتلا مثارجلاو ٠ تابوركيملا نم ديزي
 , لطابلا مهؤاعدا اذه . بارشلاو ماعطلا نم ثولملا برشو لكأب هعابتأ رمأي مالسإلا نأ اوعداو
 . هفاتلا مهليلعت اذهو
 : ةلطابلا تاءاعدالاو ؛ تاهبشلا كلت ةلازإو « كلذ يف قيقحتلا كيلإو
 كلذ يف مهل حضتا امب اوباجأ دق مهنإف « ىلاعت هللا مهجر نيقباسلا مالسإلا ءاماعل ةبسنلاب امأ
 : ىلاعت هللا همحر مقلا نبا مامإلا لاق « هديأو « مويلا ثيدحلا ملعلا هقدص يذلا وهو ٠ تقولا
 ةلزنمب يهو ء هعسل نع ةضراعلا ةكحلاو « مرولا اهيلع لدي ةيمس ةوق هدنع بابذلا نأ معاو »
 امب ةيمسلا كلت لباقي نأ : متلي ينلا رمأف « هحالسب هاقتا : هيذؤي ايف طقس اذإف « حالسلا
 ةداملا لباقيف « ماعطلاو « ءاملا يف هلك هسمغيف « ءافشلا نم رخآلا هحانج يف هناحبس هللا هعدوأ

 وه لب مهتُمأو « ءابطألا رابك هيلإ ىدته. ال بط اذهو . اهررض لوزيف « ةعفانلا ةداملا ةيمسلا' ٠
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 رقيو « جالعلا اذهل عضخي قفوملا فراعلا ماعلا بيبطلاف « اذه عمو « ةوبنلا ةكشم نم جراخ

 . ةيرشبلا ىوقلا نع جراخ يملِإ يحوب ديؤي هنأو ٠ قالطإلا ىلع قلخلا لكأ هنأب : هب ءاج نمل
 عفن « بابذلاب هعضوم كلد اذإ برقعلاو ءروبنزلا عسل نأ : ءابطألا نم دحاو ريغ ركذ دقو

 يف جرخي يذلا مرولا هب كلد اذإو « ءافشلا اهيف يتلا ةداملل الإ كاذ امو « هنكسو « اًنيِب اًعفن هعم

 . ( ١ص يوبنلا بطلا ) « هأربأ  بابذلا سوءر عطق دعب  ةرعش ىمسملا نيعلا رعش

 . ىلاعت هللا مهمحر كئلوأ ابرج ةبرجت نع الإ كلذ امو
 : يلي ام كيلإ كلذ دعبو

 انإو « ةبابذلا هب تطقس ام لكأ وأ ء« برش بدني وأ بجوي مل ميركلا لوسرلا نإ : لوقت : آلوأ
 ٠ ماعطلاو « بارشلا كلذ ىلإ ةسام ةجاح يف وهو « هنم رذقتسي ال نمل كلذ حابأ

 نأ نود هقيري له : بارشلاو « ماعطلا كلذل ةسام ةجاح يف ناك نمل ةبسنلاب ىلوألا وه اف
 ىلع لكوتيو « ةلوانتي مأ ؟ ماعطلاو بارشلا نم هنع ضيعتسي ام هيدل سيلو « هنم ديفتسي
 ؟ هللا

 . باوصلاو « قطنملا ىلإ برقأ هلوانت نأ كش الو
 لك سيل : لوقن . بوجولا يضتقي رمألاو ء رمأ لعف «هولقما » : هلوق نإ : لئاق لوقي دقو

 لعفلا نوكي دقف « عرشلا يفو « ةيبرعلا ةغللا يف فورعم ءيش اذهو ٠ بوجولا يضتقي رمأ
 يف كلذ لثم يف لقو ٠ بدنلا ىلع لدي وهو « اًرمأ نوكي دقو « ةحابإلا ىلع لدي وهو « اًرمأ
 ( ؛: ةيآ ةدئالا ) < ْمُكيِلَع نكسمأ امم اوُلُكف > : ىلاعت هلوق ةحابإلا ىلع لدي يذلا لاثف , يمنلا

 « ٍرْجَفلا َنِم دّوسألا ٍطْيَخْلا نم ضَيْنَألا ْطْيَخْلا ّمُكَل َنيِبَتَي ىّتَح اوُبَرْشاو اوُنُكَو > : لاعت هلوقكو
 ٠89 ( ٠ : ةيآ ةرقبلا )

 يف درو امل بدنلل ةيناثلا ةيآلا يف نوكي دقو « ةحابإلل عامجإب نيتيركلا نيتيآلا يف رمألاف

 . ( هيلع قفتم ) « ةكرب روحسلا يف نإف « اورحست » : ثيدحلا

 ةقارإ وأ « هيلإ ةجاح يف وه نمل ةبابذلا هب تطقس ام برشلاو لكألل رايتخا ةلأسم نذإ ةلأسملاف
 . بدن وأ « بوجوو « مازلإ ةلأسم ةلأسملا تسيلو « ءاش نإ ءانإلا يف ام

 فرعي نأ لبقو « ًءاد لمحت ةبابذلا نأ تبثأ دق هيلع هللا تاولص ميركلا لوسرلا نإ : اناث

 اوفرتعا دق مويلا مم اهو ٠ ميثارجلاو تابوركيملاب مويلا هنومس ام وهو « كلذ ثيدحلا بطلا
 5 . هب
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 : يلي امب كلذ ىلع باوجلاو ؟ ال وأ ءاود ةبابذلا لمحت له نذإ يقب : اًثلاث -
 , ءانإلا يف تعقو اذإ اهنأو « تقولا سفن يفءاودو ءاد لمحت ةبابذلا نأ اًرخؤم بطلا تبثأ دقل
 | ش : ءادلا لمحي يذلا حانجلا مدقت اهنإف
 رصم يف ةيمالسإلا ةيادهلا ةيعمج يف ءابطألا دحأ اهاقلأ ةرضاحم صخلم ينابلألا خيشلا ركذ دقف

 اهنم أشنت يتلا مئارجلاب ةءولمملا ةرذقلا داوملا ىلع بابذلا عقي » : لوقي ذإ ثيدحلا اذه لوح

 ةدام كلذ نم همج يف نوكيف « اهضعب لكأيو « هفارطأب اهضعب لقنيف « ةفلتخلا ضارمألا
 نكي الو « ضارمألا مئارج نم اًريثك لتفت يهو « ايرتكبلا دعبم » بطلا ءاماع اهيمسي : ةماس
 نأو « ايرتكبلا دعبم » دوجو ةلاح يف مسجلا يف ريثأت اه نوكي وأ « ةيح ىقبت نأ مثارجلا كلتل

 طقس اذإف اذه ىلعو هتيحان ىلإ ايرتكبلا لوحي هنأ يه « ةبابذلا يحانج دحأ يف ةيصاخ كانه

 ديبم برقأ نإف ء بارشلا كلذ يف هفارطأب ةقلاعلا مثارجلا ىقلأو « ماعط وأ ٠ بارش يف بابذلا
 دحأ نم اًبيرق هفوج يف بابذلا هلمحي يذلا « ايرتكبلا دعبم » وه اهيف قاو لوأو ميثارجلا كلتل
 لتقل فاك هفرط وأ ء هلك بابذلا سغو هيف بيرق هؤاودف « ءاد كانه ناك اذإف « هيحانج

 . « اهلمع لاطبإ يف فاكو ةقلاع تناك يتلا ميئارجلا

 ء مدحأ ءانإ يف بابذلا عقو اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق : ىوح ديعس ذاتسألا لاقو

 . « ءاود رخآلا يفو « ءاد هيحانج دحأ يف نإف « ةعزنيل مث « هسغيلف

 : يدق ةفورعم نكت مل اهاتلك « نيتيضق ركذ ثيدحلا اذه نإ
 . عيملا ىدل اًقورعم نآلا حبصأ ءيش اذهو « ءاد لقان بابذلا نأ : اههالوأ

 . كلذك زاتمملا عونلا نم مثارجلل تاداضم لمحي بابذلا نأ : اًيناث

 : يلب 5 وهف عوضوملا اذه لوح ةلاوج نيدلا زع روتكدلا هبتك يذلا قيقحتلا امأ

 نادضلا عتتجي دقف « ءاودو « عفن اهمس يف نوكي تايذؤملا ضعب نأ مدقلا ذنم فورعملا نم - ١

 لوقي كلذ يفو ء اهنم ءزجب اههمس ىوادي دقو « عقان مس اهتربإ يف برقعلاف , دحاو ناويح يف
 نم هللا هماقأ اهف ءاودو « ءافش رخآلاو « ءاد بابذلا يحانج دحأ نوكل اندجو » : ءاماعلا

 ' , عفان بارش اهنطب نم جرخي ةلحنلا اهنم : رئاظنو , دهاوش هترظف عئادبو هقلخ بئاجع

 . اهمرجب كلذ نم ىوادتيو « اهترباب ءادلا.جيهت برقعلاو « عقانلا مسلا اهتربإ يف نمكيو
 وأ « برقعلا غيدل هب نقحي ةماسلا تارشحلاو « يعافألا بيبد نم حاقل رضحي بطلا يفو - ؟

 . اًضيأ ناطرسلا مالآ فيفخت يف عفنيو لب « يعافألا غيدل

 ىلع اًسأر ةجلاعملا نف تبلق ةيويح ةيودأ ةرذقتسم داوم نم جرختسا ثيدحلا بطلا نإ - ؟
 ىنعب وأ « خلإ .. رباقملا بارخ نم « نيسياموتبرتسلا »و نفعلا نم جرختسا نيلسنبلاف . بقع
 . رباقملا بارت مئارجو « نفعلا تايليفط نم قدأ
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 يقلاو « ةرذقلا ةرشحلا هذه بابذلا نوكي نأ اًيرظنو « ًالقع عنتمي لهف ؛ كلذك ةلاحلاو امأ

 ١ !؟ هلمحت يذلا ءادلا لتقي ًءاود لمحي وأ ٠ جرخي اًموثرج وأ « اًيليفط « ةراذقلا لقنت

 اذه نأو ( موثرجلا نع ةلصفنم ةدام ) ناقيذ موثرجلل نأ مثارجلا نف يف فورعملا نم - ؛
 بيرخت ىلع ةردق اهل ناقيذلا هذه دض اًماسجأ ندبلاب نّوك ناويحلا ندب لخد اذإ ناقيذلا

 مثارجلا مهتلي بابذلا نأب لوقلا دعبتسي لهف . مئارجلا تاديبب ىمست مئارجلا ماهتلاو ناقيذلا
 اهلو ء اهركذ رم يتلاو « مئارجلل ةديبملا ةيدضلا ماسجألا بابذلا مسج يف نوكيف « مهتلي ايف

 ؟ بارشلاو « ماعطلا ىلإ بابذلا اهلقني يتلا ةضرمملا مثارجلاب كتفلا ىلع ةردقلا
 ديبتف ةيدضلا ماسجألا كلت جرختف ةبابذلا سمغن نأ الإ انيلع اف « ماعطلا يف تعقو اذإف

 .(ةبابذلا ثيدح يف نعط نم ىلع درلا يف ةباصإلا) اهلمحت يتلا ضارمألا ىلع يضقتو ءاهلقنت يتلا مثارجلا

 . ( 5: ةيأ مجنلا ) < ىَحوُي يو الإ َوه نإ ىَوَهْلا نع قِنَي امو"
 يوبنلا لوقلا اذه يف رارسأ نم ركذ امم رثكأ ثيدحلا بطلا فشكي يذلا مويلا يتأيسو

 . رارسأو « ناعم نم هيوحي امل ًالماك اًفارتعا اوفرتعي نأو دب الو « فيرشلا
 يذلا ءرمألا اذه يف مهيلع نوعنشيو نيماسملاو « مالسإلا نودقتني نيذلا كئلوأ نأ بجع نمو

 نوحمسي نيذلا مه _ركذي ال اًميشو « ةيمويلا مهتايح يف نيماسملا لاععتسا يف اًردان نوكي داكي

 لاوط اهنوبعاديو « اهنولبقي لب « اهعم نويرشيو نولكأيو . مهلزانم يف بالكلا ةيبرتب مهسفنأل

 يفو « اهيلع نوسلجي يتلا ضرألا ىلع ريرسلا ىلع شارفلا ىلع كانهو انه ليسي اهاعلو مويلا

 نم ناويحلا اذهل تبث ام مُر ةيمويلا مهتايح يف رسم ءيش وهو « اهيف نولكأي يتلا يناوألا

 كتل رشابملا ببسلا وه نوكي وأ « ناسنإلل ضارمألا نم ريثك لقن يف بابسأو تاريثأت
 . لبق نم اهانركذ يتلا ضارمألا

 « تايافنلاو « تاروذاقلا ىلع شيعي يذلا رذقلا ناويحلا كلذ ريزنخلا محل نولكأي نيذلا مهو

 « ناسنإلل ةلتاقلا ضارمألاو مئارجلاو تابوركيملا لمحي يذلاو « ءيش لك نم هدنع ىهشأ يهو
 « رارضأ نم ناويحلا اذه ببسي ام غر هنع نونغتسي ال متايح لاوط مهل يسيئرلا ءاذغلا وهو
 . رشبلل ماقسأو

 لهو ؟ اههماقسأو امهضارمأو « اههئاذيإ يف ريزنخلاو بلكلا هيلإ لصو امل ةبابذلا تلصو لهف
 ؟ ريزنخلاو بلكلا كئلوأ لمعتسا اك . ةرركتملا ةيمويلا مهتايح يف ةبابذلا نوماسملا لمعتسا
 ! ةحيبق لاعفأو « ةفئاز تاماهتاو « ةلطاب تاءاعدا اهنإ
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 عاونأ نم ناعون مدلاو ةتيملا نأ يضتقي باتكلا رهاظ نأب ثيدحلا نم موهفملا
 حابملا ناويحلا يف كلذو « ةتيملا يهو « ةيكذتلا هيف لمعت اههدحأ : تامرحلا

 نأ زوجي فيكف قرتفم اهكحف « ةيكذتلا هيف لمعت ال مدلاو « قافتاب لكألا
 « ىرت 5 يوق اذهو ؟ ةتيملا ميرحت ببس وه مدلا نإ : لاقي ىتح اهنيب عمجي

 نع ةيمرحلا عفترت تناك امل « ةتيملا ميرحت يف ببسلا وه مدلا ناك ول هنإف
 تناكو « ةاكذملا نع دعب لصفني مل يذلا مدلا ةيمرح ىقبتو « ةاكذلاب ناويحلا

 ببسملا عفترا ببسلا عفترا اذإ هنأل ء هنع مدلا لاصفنا دعب دجوت امنإ ةّيّلحلا

 سيلف « دوجوم ريغ ببسملاو ببسلا دجو نإ هنأل ٠ ةرورض هيضتقي يذلا
 « بنعلا ريصع نع ميرحتلا عفترا اذإ هنأ كلذ لاثمو ء اًببسوه '!"“(هل)

 ببس وه راكسإلا نأ دقتعن انك نإ راكسإلا عفتري نأ ةرورض بجو
 . ميرحتلا

 كلذ يف تباثلا رثألا ىلإ بهذ هنإف ءرحبلا ةتيم كلذ نم ىنثتسا نم امأو

 ء اًمايأ رحبلا هامر يذلا توحلا نم اولكأ مهنأ » هيفو رباج ثيدح نم
 : مهأسو مهلعف نسحتساف « تيم هللا لوسر كلذب اوربخأ مهنأو هنم اودوزتو

 جورخ ةرورض ناكمل مهل زوجي مل هنأ ىلع ليلد وهو (7 « ؟ ءيش هنم يقب له

 لحلا هؤام روهطلا وه » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب اًضيأ اوجتحاو . مهنع دازلا

 , 9« هتتسم

 )١( ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا » ةخسن نم طقس نيسوقلا نيب ام « .

 وبأ انيلع رمأو ( رجشلا قرو ) طّبَخلا شيج يف توزغ : لاق سمو يراخبلا هاور ثيدحلا (؟)
 هنم انلكأف ربنعلا هل لاقي « هلثم رن مل « اّنيم اًنوح رحبلا ىقلأف « اًذيدش اًعوج انعجف « ةديبع

 كلذ انركذ ءانمدق اماف هتحت بكارلا رف « هماظع نم اًمظع ةديبع وبأ ذخأف ءرهش فصن

 ىلإ انلسرأف : لاق « كعم ناك نإ انومعطأو « ميلإ هللا هجرخأ اًقزر اولك » : لاقف « هتيم ينلل
 . ( 45١ / ؟ حيباصملا ةكشم ) رظنا . هلكأف « هنم ٍعَيكَم هللا لوسر

 هاورو « يذمرتلا هححصو « ةهزخ نبا هححصو « هل ظفللاو ةبيش يبأ نباو « ةعبرألا هجرخأ (؟)

 . ١/ ١6( مالسلا لبس ) رظنا . دمحأو « يعفاشلاو كلام



 امك

 عوطقم ةيآلا نأل امإ ءرثألا اذه ىلع ةيآلا مومع حجرف ةفينح وبأ امأو
 رباج ثيدح ينعأ مهل ةصخر كلذ نأ ىأر هنأل امإو « نونظم رثآلاو « اهب

 ىلإ هب رحبلا يمر وهو « ببسب تأم توحلا نوكي نأ هدنع لقحا هنأل وأ
 جراخ ببس ريغ نم هسفن ءاقلت نم تام ام وه ةنيملا نأل ' ءلحاسلا
 ؛ ىلاعت هلوق يف ريضلا دوع لاتحا وهو ٠ ءرخآ ببس اًضيأ اذه يف مهفالتخالو

 ىلع وأ «رحبلا ىلع دوعي نأ ينعأ "4 ةراّيّسسِلَو ْمُكَل اَعاَمَم ُهٌَماَعَطَو »
 ىلع هداعأ نمو « يفاطلا وه هماعط لاق « رحبلا ىلع هداعأ نف « هسفن ديصلا
 اًضيأ نييفوكلا نأ عم «رحبلا ديص نم طقف لحأ يذلا وه لاق « ديصلا
 . " فيعض مدنع وهو « كمسلا نم يفاطلا ميرحت هيف درو رثأب كلذ يف اوكست

 ءازجأ يف اوفلتخا كلذك تاتيملا عاونأ يف اوفلتخا اكو : ةيناشلا ةلأسملا
 ةقيملا ءازجأ نم محللا نأ ىلع اوقفتا مهنأ كلذو « ةتيم هنأ هيلع اوقفت ةتا ام
 رعشلاو مظعلا نأ ىلإ يعفاشلا بهذف « رعشلاو ماظغلا يف اوفلتخاو . ةتيم

 )١( ةيآ ةدئاملا 55 .

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج هاور ثيدحلاو . روهمجلا ىلع دوعي « ممدنع » يف ريضلا (؟)

 هولكأت الف افَطَق هيف تام امو هولكف « هنع َرَّرَج وأ رحبلا ىقلأ ام » هني « .
 ناك ام وهو : هفنأ فتح تام يذلا ءاملا هجو ىلع يفاطلا : لاقف ءراتخنا ر دا يف لصف دقو

 رظنا . لكؤيف « فاطب سيلف « لفسأ نم هنطبو « ىلعأ نم هرهظ ناك ولف « « ىلعأ نم
0 

 وأ« رحبلا هاقلأ ام » ظفلب اًعوفرم رباج نع ريبزلا ينأ ثيدح ةيفنحلا هب جتحا يذلا ثيدحلاو

 ٠ يذمرتلا لاق :
 دواد وبأ هجرخأ « هولكأت الف « ءافطف 2غهيف تام امو « هولكف « هنعرزج

 ىهتنا . هفالخ رباج نع ىوريو « ظوفحمب سيل : لاقف : هنع يراخبلا تلأس .
  9وبأ لاقو « يوقلاب سين : يئاسنلا لاقو . ظفحلا ءيس قودص ميلس نب ىبحيو : يئاكوشلا ؛
 سايقلا : ظفاحلا لاقو . ةجام نبا هجرخأو ينطقرادلا هجرخأو . ظفاحلاب نكي مل : م
 تاق ؛ ءالأ هنع بضن ولو ؛ ةيكذنت ريغ نم لكأل « ربلا يف وهو تام ول هنأل « كح

 راطوألا لين ) رظنا . رحبلا يف وهو « تام اذإ كلذكف « , لكأل + / 02 ( .
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 رعشلا نيب قرفلل كلام بهذو « ةتيمب اسيل امنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو . ةتيم
 . ©) ةتيم رعشلا سيلو ةتيم مظعلا نإ : لاقف مظعلاو .

 لامفأ نم ةايجلا مسا هيلع قلطني ايف مهفالتخا وه مهفالتخا ببسو

 رعشلا نإ : لاق ةايحلا لاعفأ نم وه يذغتلاو وملا نأ ىأر نف . ءاضعألا

 مسا قلطني ال هنأ ىأر نمو . ةتيم يهف يذغتلاو وفلا تدقف اذإ ماظعلاو

 . اهل سح ال اهنأل « ةتيب تسيل :ماظعلاو رعشلا نإ : لاق سحلا ىلع الإ ةايحلا

 . رعشلل بجوي ملو « سحلا ماظعلل بجوأ اههنيب قرف نمو

 .ءابطألا نيب هيف فلتخم رمألاو « فالتخا ماظعلا سح يفو

 اهمدع ىلع قلطي يتلا ةايحلا امه اسيل وفلاو « ي يذغتلا نأ ىلع لدي امبو
 ةتيم هنأ ةيح يهو ةمهبلا نم عطق ام نأ ىلع اوقفتا دق عيبا نأ ةتيملا مس ا

 ةيهبلا نم عطق ام » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو ثيدحلا يف كلذ دورول

 ٠ () « ةتيم وهف ةيح يهو

 مسا قلطنا ولو ء رهاط هنأ يحلا نم عطق اذإ رعشلا نأ ىلع اوقفت

 نأ أ كوة ولقملا تالا 3 ليل ومملاو , يذلا دق نس ىلع

 ىلع قلطني يذلا يذغتلا نإ : لوقي نأ يعفاشللو ,وفلاو يذغتلا هيف تاببنلا
 ساسحلا يف دوجوملا يذغتلا وه توملا مسأ ةمدع

 عافتنالا ىلإ موق بهذف ٠ ةتيملا دولجي عافتتالا يف اوفلتخا : ةغلاثلا ةلأسملا

 ؛ ةيلقعلا ةلدألل ةلئسملا هذه يف ةيفنحلا عم قحلا نأ  ملعأ هللاو - ودبي اهفو , دمحأ بهذم وهو )١(
 ةعيرشلا يف حئابذلا » انباتك يف كلذ يف لوقلا انلصف دقو . ةيهت نبا رايتخا وهو « ةيلقنلاو
 . تئش نإ هيلإ عجراف « ةيمالسإلا

 لاق . ىثيللا دقاو يبأ نعو ءرمع نبا نع ةجام نباو « دواد وبأو « يذمرتلاو « دمحأ هاور )١(
 اهجرخأ رمج نبا نع ىرخأ قيرط هلو : يناكوشلا لاق . باوصلاب هبشأ لسرملا : ينطقرادلا
 . ( ١١6 / ه راظوألا لين ) رظنا : فيعض وهو . رمع نب مصاع اهيفو طسوألا يف يناربطلا
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 الأ وهو « اذه فالخ ىلإ موق بهذو « 27 غبدت م وأ تغبد . اًقلطم اهدولجي

 الأو « غبدت نأ نيب قرفلا ىلإ موق بهذو 7 تغبد نإو « ًالصأ هب عفتني
 نعو ةفينح يبأو يعفاشلا بهذم وهو « امل رهطم غابّدلا نأ اوأرو غبدت

 غابدلا نأ : ةيناثلاو يعفاشلا لوق لثم : اههادحإ : ناتياور كلذ يف كلام

 . تاسبايلا يف لمعتست نكلو . اهرهطي ال

 هيف لمعت امل رهطم هنأ ىلع اوقفتا رهطم غابدلا نأ ىلإ اوبهذ نيذلاو .

 , ةاكذلا هيف لمعت ال اهف اوفلتخاو « لكألا حابملا ينعأ : ناويحلا نم ةاكذلا

 يف اهنم لدب هنأو طقف ةاكذلا هيف لمعت امل رهطم هنأ ىلإ يعفاشلا بهذف

 ناويحلا تاتيم عيمج يف غابدلا ريثأت ىلإ ةفينح وبأ بهذو « ةراهطلا ةدافإ
 . (9 ريزنخلا دلج ىتح رهطت دواد لاقو "ريزنخلا ادع ام

 نع يور امل ةتيملا دولج نم ءيش غابدلاب رهطي ال : اهدحأ بهاذم ةعبس يه : يوونلا لاق )١(

 نع ةياورو « دمحأ نع نيتياورلا رهشأ وهو « مهنع هللا يضر ةشئاعو « هنباو ٠ باطخلا نب رمع

 « يعازوألا بهذم وهو « هريغ نود محللا لوكأم دلج غابدلاب رهطي : يناثلا بهذملاو . كلام

 الإ ةتيملا دولج لك هب رهطي : ثلاشلاو ء ةيوهار نب قحسإو « دواد يبأو ٠ كرابملا نباو

 دلج الإ « عيملا هب رهطي : عبارلاو ء انبهذم وهو ء امهدحأ نم دلوتملاو ريزنخلاو « بلكلا
 رهطي هنأ الإ « ريزنخلاو « بلكلاو « عيمجلا رهطي : سماخلاو « ةفينح يبأ بهذم وهو «ريزنخلا
 بهذم وهو « هيف ال هيلع ىلصّيو « بطرلا نود سبايلا يف لمعتسيف « هنطاب نود هرهاظ

 ريزنخلاو « بلكلاو « ةتيملا دولج عيمج غابدلاب رهطي : سداسلاو « هنع انباحصأ هاكح ايف كلام
 عفتني : عباسلاو « فسوي يبأ نع يدرواملا هاكحو ؛ رهاظلا لهأو دواد هلاق اًنطابو اًرهاظ

 / ١ عومجملا ) يرهزلا نع هوكح سبايلاو بطرلا يف اهللاعتسا زوجيو « غابد الب ةتيملا دولجي

05 ). 

 ةياورو « دمحأ نع نيتياورلا رهشأ وهو « ةشئاعو « هنباو «رمع بهذم هنأ يوونلا نع انركذ !؟ )١(

 . ( 567 ١ ينغملا ) رظناو . كلام نع

 . ةفينح يبأ نع ةدحاو ةياور يهو ( ١ / 1١5 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)
 .( 67/١ ىلا ) رظنا (2)



 اك

 ةالصلا هيلع لاقف « ةتيمب رم هنأ هيف نأ كلذ « اقلطم اهب عافتنالا ةحابإ
 اهب عافتتالا عنم مكح نبا ثيدح يفو ؟ "7 « اهدلجب متعفتنا اله » : مالسلاو ٠

 « باهاي ةتيملا نم | اوعفتنت الأ بتك وني هللا لوسر نأ » هيف نأ كلذو اقلطم

 . ماعب هتوم لبق كلذو : لاق ١" « بصع الو

 تباشلاو . غابدلا لبق عنملاو « غابدلا دعب اهب عافتنالاب رمألا اهضعب يفو
 َعبُد اَذِإ » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ سابع نبا ثيدح وه بابلا اذه يف
 0 . 9 رْهَط ْدَقَف باَهإلآ

 بهذم موق بهذف « اهليوأت يف سانلا فلتخا راثآلا هذه فالتخا ناكماف

 ريغو غوبدملا نيب اهب عافتنالا يف اوقرف مهنأ ينعأ ٠ سابع نبا ثيدح ىلع عمم لا
 لبق »هيف هلوقل مكُع نبا ثيدحب اوذخأف ٠ خسنلا بهذم موق بهذو . غوبدملا

 ءراخلا لثم مهل ةاش نورجي لاجر ٍهَقَْي هللا لوسرب رم هنأ » ةنوهم نع يورملا ثيدحلا صن )١(
 دواد وبأو كلام هاور « ضرقلاو ءاملا اهرهطي لاقف « ةتيم اهنإ : اولاقف « اهباهإ متذخأ ول لاقف
 لين ) رظنا . ةشئاعو « ةماس مأو « سابع نبا نع بابلا يفو ٠ يئاسنلاو نابح نباو يئاسنلاو
 . (راطوألا

 . باهإب ةتيملا نم اوعفتنت الأ رهشب هتافو لبق ِهَتِيَم هللا لوسر انيلإ بتك » لاق ثيدحلا ظفل (؟)
 ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو « دواد يبأو دمحأ ريغ 0 ملو ء ةسمخلا هاور « بصع الو

 ش نباو يقهيبلاو يعفاشلا هجرخأو . نسح
 ول خسنلا يف ةلالدلا رهاظ مكع نبا ثيدح نإ : لقب نأ هيف فاصنإلا قيرطو : يمزاحلا لاق
 ثيدح ىلإ ريصملاف : لاق مث« ةحصلا يف ةنوهم ثيدح مواقي ال « بارطضالا ريثك هنكاو « حم

 . غابدلا لبق هب عافتنالا ىلع مكع نبا ثيدح لمحيو « حيجرتلا نم نم هوجول ىلوأ س
 كردأ يفوك : دبعم وبأ مكع نب هللا دبع وه ثيدحلا يوارو ( 76 / ١ راطوألا لين ) 22
 ءامسأ ديرجت ) ةفيذحو ء رمعو ءركب يبأ نم عمسو « هباتك عمس لب « هري لو « َتْيَي لوسرلا
 . ( ةباحصلا

 . سابع نبا نع يذمرتلاو ةجام نباو سمو دجأ هاور « رهط دقف غبد باهإ اعأ » ثيدحلا ظفل (؟)

 لاق « هغابد ميدأ لك روهط : لاق تي ينلا نع » اهنع هللا يضر ةشئاع نع ينطقرادلا دنعو
 . ( راطوألا لين رظنا ) تاقث مهلك هدانسإ : ينطقرادلا



 /ام١

 نضتي هنأ اوأرو « ةنوهم ثيدحل حيجرتلا بهذم موق بهذو . « ماعب هتوم

 نم جرخي سيل عافتتالا ميرحت نأو « سابع نبا ثيدح يف ام ىلع ةدايز
 رهاط لك ينعأ « ةراهطلا ريغ عافتتالا نأل « غابدلا لبق سابع نبا ثيدح

 وه هب عفتني ام لك نأ ينعأ : ىنعملا اذه سكع مزلي سيلو « هب عفتني
 . رهاط

 يف اوفلتخاو ٠ سجن يربلا ناويحلا مد نأ ىلع ءاماعلا قفتا : ةعبارلا ةلأسملا
 لاقف « يرحبلا ريغ ناويحلا مد نم ليلقلا مدلا يف اوفلتخا كلذكو كسلا مد

 لاقو " يعفاشلا بهذمو . كلام يلوق دحأ وهو ء رهاط كيسلا مد : موق

 لاق كلذكو «" ةنودملا يف كلام لوق وهو « ءامدلا لصأ ىلع سجن وه : موق

 هكح ريثكلاو اهنم ليلقلا لب : موق لاقو . هنع وفعم ءامدلا ليلق نإ : موق

 ١ . روهجلا هيلع لوألاو « دحاو

 لعج نف . هتتيم يف مهفالتخا وه كمسلا مد يف مهفالتخا يف ببسلاو
 , هتتيم جرخأ نمو « كلذك همد لعج « ميرحتلا مومع تحت ةلخاد هتتيم

 ةالصلا هيلع هلوق وهو « فيعض رثأ كلذ يفو . ةتيملا ىلع اًسايق همد جرخأ

 دِبَكْلاَو « توُحْلآَو « ُداَرَجْلا : نامقو « ناَنَتْيَم اَنَل ْتَْلَحَأ » مالسلاو
 . © « لاَحْطْلاو

 .رهاطظوه : ةفينحوبأ لاقو . دوادو دمحأ بهذموهو سجن هنأ اههحصأ : ناهجو ةيعفاشلا دنع )١(

 رظنا . دمحأ بهذم نمراتختا وهو ( 7١١/1١ عئاضلا عئادي )و ( 281١7 ؟ عومجملا ) رظنا

 . ( 56/١ يهنلا يلوأ بلاطم )

 .( ؟؟/١ ةنودملا ) رظنا (0)

 : ينطقرادلا لاقو « يقهيبلاو ٠ يعفاشلا هجرخأو « ينطقرادلاو ٠ ةجام نباو « دمجأ هاور (5)
 نمحرلا دبعو : يناكوشلا لاق . متاح وبأو « ةعرز وبأ فوقوملا ححص كلذكو . حصأ فوقوملا
 : لاق هنأ دمحأ نع ةياور يفو « ىنيدملا نباو ء دمحأ نع ةيهت نبا هلفت ؟ «٠ فيعض ديز نبا
 ديعو هللا دبع : لسأ نب ديز دالوأ ثيدحلا اذه عفر : يقهيبلا لاق . ركنم اذه هثيدح
 8 . ( ١77 / م راطوألا لين ) رظنا . نيعم نبا مهفعض دقو « ةماسأو « نمحرلا



 امى

 ديقملاب ءاضقلا يف مهفالتخا هببسف « هليلقو مدلا ريثك يف مهفالتخا امأو

 :هلؤق يف اًقلطم مدلا ميرحت درو هنأ كلذو « ديقملا ىلع قلطملاب وأ , قلطملا ىلع

 يف اديقم دروو "4 ريزنخلا ٌمْحَلَو ٌمدلآَو هميم ْمُكْيَلَع تمرح 2# ىلاعت
 امد وأ : هلوق ىلإ « اَمّرَحُم لإ يحوأ اهف ّدجأ ال لق > : ىلاعت هلوق

 . "4 ريزنخ مُحَل ْؤَأ اَحوُفْنَس

 :مرحلا سجنلا وه حوفسملا : لاق روهمجلا مو , قلطملا ىلع ديقملاب ىضق نف

 وهو حوفسملا : لاق ةدايز هيف نأل . ديقملا ىلع قلطملاب ىضق نمو . طقف

 وه ام لك نأب اذه ديأو « مارح كلذ لك ليلقلا وهو ٠ حوفسملا ريغو ريثكلا

 . ضعبتي الف « هنيعل سجن

 هعيجرو « مدآ نبا لوب ةساجمن ىلع ءاماعلا قفتا : ةسماخلا ةلأسملا

 وبأو يعفاشلا بهذف « ناويحلا نم هاوس اهف اوفلتخاو عيضرلا يبصلا لوب الإ

 يتلضف ينعأ « قالطإب اهتراهط ىلإ موق بهذو " ةسجن اهلك اهنأ ىلإ ةفينح

 اهف , اهموحلل ةعبات اهتاورأو « اهلاوبأ : موق لاقو(9 عيجرلاو لوبلا ناويحلا رئاس

 , هتتيم يف مهفالتخا وه ٠ كسلا مد يف مهفالتخا يف ببسلاو » فلؤملا ةرابع ىلع ةظحالم انلو .-
 همالكف « .. هتتيم جرخأ نمو « كلذك همد لعج « ميرحتلا موع تحت ةلخاد هتتيم لعج نف

 : يلي امل حضاو ريغ
 يف توي كسلا يف رم ك ةفينح وبأ وه « ميرحتلا مومع.تحت ةلخاد هتتيم لعج نم نأ : ًالوأ
 : لوقي يذلا يعفاشلاو « كسلا مد ةراهطب لوقي وهف ٠ كلذ عم هنكل ءوفطيو ءرحبلا

 . كلذ لمأتف . همد ةساجنب لوقي ءرحبلا يف هتتيم ةحاباي

 اًسايق كلذك همد لعج « ميرحتلا مومع تحت ةلخاد هتتيم لعج نف : لوقي نأ باوصلا : اًيناث
 . كلذك همد جرخأ « هتتيم جرخأ نمو « ةتيملا ىلع

 )١( ع ةيآ ةدئاملا .

 )١( ةيآ ماعنألا ١40 .

 . ( 55 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا .. اهدعب امو ( 505 / ؟ عومجملا ) رظنا (')

 . ( ه0 / ؟ عومجملا ) رظنا . يرهاظلا دواد لوق هنأ مزح نبا نع يوونلا لقت (؟)



186 

 اهموحل اهنم ناك امو ء ةمرحم ةسجن اهئاورأو اهنلاوبأف ةمرحم اهموحل اهنم ناك
 اهنم ناك امو « ةساجنلا لكأت يتلا ادع ام ةرهاط اهئاورأو « اهلاوبأف ةلوكأم
 ةفينح وبأ لاق اك 20 كلام لاق اذهو « ةهوركم اهثاورأو « اهلاوبأف « اموركم

 . رآسألا يف كلذب

 يف ةدراولا ةحابإلا موهفم يف مهفالتخا : امههدحأ : نائيش مهفالتخا ببسو

 لاوبأ برش نيينّرُعلل مالسلاو ةالصلا هيلع هتحابإو « "7 معلا ضبارم يف ةالصلا
 ببسلاو لبإلا ناطعأ يف ةالصلا نع يهنلا موهفم يفو "اهنابلاو لبإلا

 رئاس ساق نف ناسنإلا ىلع كلذ يف ناويحلا رئاس سايق يف مهفالتخا يناثلا

 نم مهفي ٠ ىرحألاو ىلوألا سايق باب نم هنأ ىأرو « ناسنإلا ىلع ناويحلا

 . ةدابع كلذ لعجو « اهلاوبأو اهتاورأ ةراهط منغلا ضبارم يف ةالصلا ةحابإ

 هتحابإ لعجو « ةساجنلا لبإلا ناطعا يف ةالصلا نع يهنلا نم مهف نمو
 عيجر لك : لاق كلذ ةزاجإ يف هلصأ ىلع ةاوادملا ناكمل لبإلا لاوبأ نيينرعلل

 ةراهط منغلا ضبارم يف ةالصلا ةحابإ ثيدح نم مهف نمو « سجن وهف لوبو

 يف ةالصلا نع يهنلا لعجو « نيينرعلا ثيدح نم كلذكو اهلاوبأو « اهئاورأ

 اطم ) رظنا . دمحأ لوق وهو ( ١١ ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . كلام لوق وهو )١(
 ( 76 / ١ ىهنلا يلوأ

 ثيدح نم ةجام ياو : يفمرتلاو : دواد وبأ هاورو « ةرمس ني رباج ثيدح نم ملسم هأور (؟)
 ناطعأ يف اولصت الو « غلا ضبارم يف اولص » هظفلو ( 161 / ؟ راطوألا لين ) رظنا . ءاربلا
 . « لبإلا

 نم يحو « ةعاضق » نم يح اًرفصم « ةئْيَرُع » ىلإ ةبسن نيينرعلاو « هيلع قفتم ثيدحلا (؟)

 . لاق وأ لكع نم هر نأ كلا نب سنأ نع يورد ثول يناثلا انه دارلاو « ةليجي

 . اهابلأو اهاوبأ نم

 . ( 38 / ١ راطوألا لين ) رظنا . اهومخوتسا يأ اووتجا قعمو



 . 14ه

 نيب هدنع قرفلا ناكو , ةساجنلا ىنعم ريغ ىنعملوأ « ةدابع لبإلا ناطعأ

 ةههب يتلضفو « عبطلاب ةرذقتسم ناسنإلا يتلضف نأ ماعنألا ةههبو ناسنإلا

 . معأ هللاو . موحلل ةعبات تالضفلا لعج ء كلذك تسيل ماعنألا

 يتلضف ادع ام اهلك تالضفلا لعج اهريغ ماعنألا ةيهب ىلع ساق نمو

 ثادحإ زوجي ال هنأ الولو . ةلتمحم ةلأسملاو « ةمرحم الو « ةسجن ريغ ناسنإلا

 نإ ليقل - فالخ اهيف ةلأسم تناك نإو -روهشملا يف دجأ هيلإ مدقتي مل لوق
 ناك ام ةصاخبو ءرذقتسي الو « نتني ال ام فالخب رذقتسيو « اهنم نتني ام

 ةلضف سانلا رثكأ دنع وهو ءربنعلا ةبحابإ ىلع مهقافتال ةنسح هتحئار اهنم

 يذلا ناويحلا مد ةلضف وهو « كسملا كلذكو «رحبلا ناويح تالضف نم

 . ركذي اهف هيف كسملا دجوي

 : لاوقأ ةثالث ىلع تاساجنلا ليلق يف سانلا فلتخا : ةسداسلا ةلأسملا

 نأ اوأر موقو ©” يعفاشلا لوقلا اذهب لاق نمو « ءاوس اهريثكو اهليلق اوأر موقف
 وبأ اذهب لاق نمو « يلغبلا مهردلا ردقب هوددحو « هنع وفعم تاساجنلا ليلق

 . هنود اف بوثلا عبر ةساجنلا تناك نإ : لاقف نسحلا نب دمج ذشو (9 ةفينح

 مدلا الإ ءاوس اهريثكو تاساجنلا ليلق : ثلاث قيرف لاقو . ةالصلا هب تزاج

 )١( اهنم : ةظلفم تناك ولو « ةساجنلا نم لدتتعملا صبلا هكردي ال امع ىفعي : ةيعفاشلا لاق :

 راجحألاب ءاجنتسالا دعب لحلاب يقابلا رثألا اهنمو ءرانلا ةطساوب اهنع ةلصفنملا ةساجنلا ليلق
 همحاصل ةبسنلاب ٠ ةدودو « محللا ىلع يقابلا مدلاو « ةققحلا ةساجنلاب طلتخلا عراشلا نيط اهنمو

 يف رويطلا ءرخو ءرثك نإو بايذلا ثورو « ةتيملا نابئصلاو « اهيف تتام اذإ ةهكافلاو نبجلا

 دمصلا بهاوم ) رظنا . اًقلطم وفعلا يوونلا ححصو « يعفارلا هححص ام اذهو . ضرألاو شرفلا
 ١/طا(. 1 1 1 1

 7 بجوي مهردلا نم رثكأ بوثلا باصأو « مدلا هنم لاس اذإف « ةيفنحلا دنع ةصاخ مدلا يف اذه 0

 .( ١١7/١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . سيجنتلا



 ١و١

 رهشألاو « ناتياور ضيحلا مد يف هنعو ١ كلام بهذم وهو « مدقت.ام ىلع
 . ءامدلا رئاسل هتاواسم

 يف ةدراولا ةصخرلا ىلع ةساجنلا ليلق سايق يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو
 كلذ ىلع سايقلا زاجأ نف « ةيقاب كانه ةساجنلا نأب معلل « راجتسالا
 نمو « جرخمللا ردق ىلع اًسايق مهردلاب هددح كلذلو ٠ ةساجنلا ليلق زاجتسا
 . كلذ عنم اهيلع ساقي ال صخرلاو « ةصخر كلت نأ ىأر

 بهذم ليصفتو .مدقت دقف ءامدلا كلذ نم كلام ءانثتسا ببس امأو
 يه ةظلغملا نأو « ةففخمو « ةظلغم ىلإ مسقنت هدنع تاساجنلا نأ ةفينح يبأ
 بوثلا عبر نع اهنم ىفعي يتلا يه ةففخلاو ٠ مهردلا ردق نع اهنم ىفعي يتلا
 مهيسقتو . اًبلاغ قرطلا هنم كفنت ال امو « باودلا ثاورأ لثم مهدنع ةففخملاو

 . 9 اًدج نسح ةففخمو ٠ ةظلغم ىلإ اهايإ

 ةفئاط تبهذف « ؟ ال مأ سجن وه له ينملا يف اوفلتخا : ةعباسلا ةلأسملا
 اذهبو , رهاط هنأ ىلإ ةفئاط تبهذو () سجن هنأ ىلإ ةفينح وبأو « كلام مهنم

 امع ىفعي هنأ دعب اهف كلام باحصأ ررق نكلو ( ١ / 1١ رظنا ةنودملا ) يف كلام صن وه اذه )١(

 بيصي ةعضرملا كلذكو ٠ بوثلا وأ , ندبلا بيصي روساب للبو « مزال لوب سلسك رسعي
 مثرد ردقو « ةطرفملا فالخب ةساجنلا ءرد يف دهتجت تناك اذإ « طئاغ وأ « لوب اهوثوأ « اهممج

 اذإ ةماجح مدو « ةساجن نم بابذ رثأو املوازي نمل باود ةلضفو « ديدصو « حيقو « مد نم
 جامتحا وأ « هسفنب لاس لمد رثأو « ةساجنب طلتخع رطم ءامو « نيطو « اهوحنو « ةقرخب حسم
 . (18 / ١ ريغصلا حرشلا ) رظنا . رتسل ليطأ أرما ليذو « هرصعل

 هكردي امم ريسيلا ناك ءاوسو ٠ اهريثكو ٠ ةساجنلا ريسي نيب قرف ال هنإف , دمحأ بهذم امأ
 رظنا . بوشلا يف مدلا ريسي نع ىفعي هنأ الإ ٠ تاساجنلا عيمج نم هكردي ال وأ « فّرطلا
 7١/١(. ينغملا )

 . كلذ يف مل ليصفت يف ( ١ / ١١١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 . ( ١ / ١6 ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( 37 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنأ ()



 كَ

 . © دوادو دمحأو يعفاشلا لاق

 ةشئاع ثيدح يف ةياورلا بارطضا امههدحأ : نائيش هيف مهفالتخا ببسو

 ىلإ جرخيف ينملا نم عَنلَم هللا لوسر بوث لسغأ تنك » اهضعب يف نأ كلذو

 هللا لوسر بوث نم هكرفأ » اهضعب فو (9« ءاملا عقبل هيف نإو « ةالصلا

 . ملسم ةدايزلا هذه جرخ « هيف يلصيف » , اهضعب يفو « منيع

 , ندبلا نم ةجراخلا ثادحألاب هبشي نأ نيب ينملا ددرت : يناثلا ببسلاو

 ثيداحألا عمج نف « هريغو نبللاك ةرهاطلا تالضفلا جورخب هبشي نأ نيبو

 ىلعو ةراهطلا ىلع كرفلا نم لدتساو « ةفاظنلا باب ىلع لسغلا لمح نأب اهلك
 ثالضفلا نم هريغو نبللا ىلع هساقو . ةساجن رهطي ال كرفلا نأ يف هلصأ

 هنم مهفو « كرفلا ىلع لسغلا ثيدح حجر نمو « اًسجن هري مل , ةفيرشلا
 .« سخن هنإ : لاق ثدحب سيل امم هنم هبشأ هدنع ثادحألاب ناكو « ةساجنلا

 ىلع لدي كرفلا : لاق . كرفلاب لوزت ةساجنلا نأ دقتعا نم اًضيأ كلذكو

 . ةفينح يبأ بهذم وهو ٠ لسغلا لدي ا « هتساجن
 ةجح هيف لب « « هيف ىلصيف » , اهلوق يف كئلوأل ةجح الف . اذه ىلعو

 . ةيكلاملا لوق فالخ وهو « ءاملا ريغب لازت ةساجنلا نأ يف ةفينح يبأل

 ١ /١15(. ىلحلا )و ( 50/١ يدنلا ضورلا )و ( 508 / ؟ عومجملا ) رظنا )١(

 لسغلا ثيدحو يراخبلا الإ ةعاملا هاور دقف « كرفلا ثيدح امأو « هيلع قفتم لسغلا ثيدح (؟)

 درو دقو : ظفاحلا لاق : يناكوشلا لاق . بابلا ةمجرت يف ه هركذ افإو ٠ يراخبلا هدنسي م

 « هلسغب رمألا امأو : لاق مث . ىقتنملا يف دوراجلا نبا اهاور ةحيحص قيرط نم هكرفب رمألا

 / ١ صيخلتلا ) رظناو ( ٠١5/١ ةيارلا بصن )و ( 58 / ١ زاطوألا لين ) رظنا . هل لصأ الف

 هيكرفاو « اًبطر هيلسغا » : ينملا يف ةشئاعل لاق ٍمَِلَع هنأ يور : صيخلتلا يف ظفاحلا لاق ( ؟+

 يه اهنأ لقت امنإو « قايسلا اذه فرعي ال ثيدحلا اذه : قيقحتلا يف يزوجلا نبا لاق « امباي

 . قيرط نم مهلك رازبلا ركب وبأو ٠ هحيحص يف ةناوع وبأو « ينطقرادلا هاور . لعفت لعفت تناك يتلا

 هللا لوسر بوث نم ينملا كرفأ تنك » » تلاق ةشئاع نع ةرمع نع ديعس نب ىحي نع يعازوألا

 رمألا درو دقو : تلق . ةرمع نع لاسرإلاب رازبلا هلعأو « اًبطر ناك اذإ هلسغأو « اًمباي ناك اذإ

 . ( 6/١" ) ىقتنملا يف دوراجلا نبا هاور ةحيحص قيرط نم هكرفب
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 ثلاثلا بابلا

 اهنع اهتلازإ بجي يتلا لاحملا ةفرعم يف

 اهدحأ : كلذ يف فالخ الو « ةثالثف تاساجنلا اهنع لازت يتلا لاحلا امأو

 08 ءاماعلا قفتا انإو « ةالصلا عضاومو « دجاسملا مث « بايثلا مث « نادبألا

 هلوق يفف بايثلا امأ . ةنسلاو باتكلا يف اه قوطنم امنأل « ةثالثلا هذه

 يفو « ةقيقحلا ىلع اهلمخ نم بهذم ىلع "4 ْرّهَطَف كَباَيِثَو » : ىلاعت
 ءاملا هبصو « ضيحلا مد نم بوثلا لسغب مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ نم تباثلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هرمألف « دجاسملا امأو . هيلع لاب يذلا يبصلا لوب ىلع

 تبث كلذكو 7 دجسلا يف لاب يذلا يبارعألا لوب ىلع ءام نم بونذ بصب
 تاساجنلا لسغو ندبلا نم يذملا لسغب رمأ هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هنع 0

 هيلع هلوقل ؟ ال مأ يذملا نم هلك ركذلا لسغي له ءاهقفلا فلتخاو
 : لاقف . يذملا نع لئس دقو .ء روهنملا يلع ثيدح يف مالسلاو ةالصلا

 . © «أضوتيو «ه ذ لسغي »

 )١( ةيآ رثدملا 6 .

 . ثيدحلا اذه جيرخت مدقت (؟)

 هنأ نابح نباو « يئاسنلاو « دمحأل ةياور يفو : يناكوشلا لاق . دمحأو « دواد وبأو ٠ سم هجرخأ ()
 رمأ هنأ ةياور يفو « هسفنب لأس اًيلع نأ ةهزخ نبال ةياور يفو ٠ ينلا لأسيل رساي نب رامع رمأ
 ددعتب نابح نبا اهنيب عججو : لاق مث ء هنع راسي نب ناهلس قيرط نم « هلأسي نأ دادقلا

 ديدشتو لاذلا رسك عم ملا حتفو ٠ لاذلا ناكسإو « ملا حتف : تاغل يذملا يفو . ةلئسألا

 قيقر ءام وهو . حصفأ امهالوأ . ناتروهشم نايلوألاف « ءايلا فيفخت عم لاذلا رسكبو . ءايلا

 2 قفد الو « ةوهش ريغب جرخيو ءه ةتو ءهتجوز ةبعالك ةوهشلا دنع جرخي جزل ضيبأ

 لين ) رظناو . يوونلل ( تاغللاو ءاممألا بيذهت ) هجورخب سحي م امبرلو ءروتف هبقعي الو
 . ( 50/١ راطوألا

 - ضعبو يعازوألا لاقو ٠ هباصأ يذلا لحلا لسغ ىلإ ةعبرألا ةمثألا مهنمو ء روهجلا بهذف
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 وأ « ءامسألا لئاوأب ذخألا وه بجاولا وه له هيف فالخلا ببسو

 : لاق « مسالا هيلع قلطني ام رثكأب ينعأ : اهرخاوأب هنأ ىأر نف ؟ اهرخاوأب

 لسغي اهنإ : لاق « هيلع قلطني ام لقأب ذخألا ىأر نمو « هلك ركذلا لسغب
 . © يذملاو « لوبلا ىلع اًسايقو . طقف ىذألا عضوم

 اي ذب ذب

 . ( 77 / ١ راطوألا لين ) رظنا . نييثنألاو ركذلا لسغي ةيكلاملا ضعبو « ةلبانحلا -

 )١( يدملا »و : باوصلاو ( لاذلاب ) ( ىذملاو , لوبلا ىلع اًسايق ) انيدل يتلا خسنلا عيمج يف «
 لب ةذل الب ركذلا نم جرخي رثاخ ءام وهو « ىذملا ريغ ىدملاو « ىذملا » نع ملكتي هنأل لادلاب

 ضرم وحنل ٠ ريغصلا حرشلا ) رظنا . لوبلا بقع هجورخ نوكي اًبلاغو « ةعيبط سْبُي وأ ١ /
  ) 0ةساجنلا يف لوبلا كح هككح نوكيف .
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 عبارلا بابلا

 هب لازت يذلا ءيشلا يف

 رهطملا رهاطلا ءاملا نأ ىلع اوقفتا نيماسملا نإف « لازت هب يذلا ءيشلا امأو

 نم اهليزت ةراجحلا نأ ىلع اًضيأ اوقفتاو ٠ لاحملا ةثالثلا هذه نم اهليزي

 . اهليزت يتلا تادماجلاو « تاعئاملا نم كلذ ىوس ايف اوفلتخاو نيجرحلا

 وأ « ناك اًعئام ةساجنلا نيع ليزي اًرهاط ناك ام نأ ىلإ موق بهذف

 : موق لاقو ") هباحصأو « ةفينح وبأ لاق هبو «٠ تناك عضوم يأ يف اًدماج
 لاق هبو « هيلع قفتملا طقف راجتسالا يف الإ ءاملا ىوس امب ةساجنلا لازت ال

 عنف ثورلاو مظعلاب راجتسالا يف اهتلازإ يف اًضيأ اوفلتخاو "7 يعفاشلاو كلام
 وه ام كلذ نم كلام ىنثتساو  يقني امم كلذ ريغب زاجأو « موق كلذ

 بهذلاك فرس هلاعتسا يف ايف كلذ ليق دقو (9زبخلاك ةمرح وذ موعطم

 لهأ بهذم وهو ء طقف راجحألا ىلع ءاقنإلا اورصق موقو . توقايلاو

 اًموركم ناك نإو « ثورلا نود مظعلاب ءاجنتسالا اوزاجأ موقو © رهاظلا

 وهو ( ١ / ١١5 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . رفزو « دم هفلاخو « فسوي يبأو « ةفينح يبأ لوق وهو )١(

 ءاك : جالعلاب ةبطرلا ةرهاطلا ءايشألا نم جرختسي يذلا وهو « ديقللا ءاملاب هيلع نوقلطي يذلا

 . ( ردصملا سفن ) . اهوحنو راعلاو « راجغألا

 رظنا . دمحأ بهذم وهو ( 140 ١/ عومجملا ) رظناو ( "ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ()
 .(١؟/١ ينغملا )

 يبأ بهذمو ( 58 ١/ رايخألا ةيافك ) رظناو ( 1٠١ /؟ عومجملا ) رظنا يعفاشلا بهذم وهو (؟)

 هنإف « ةتيملا مظع الإ ميرحت ةهارك « ماعطلاو « مظعلاو ثورلاب رمجتسي نأ هركي هنأ ةفينح
 نأ زوجي ال « يمفاشلا بهذ دمحأ بهذمو ( 544/١ راتحتا ردلا.) رظنا . هركي ال

 | . ( ١/ /٠5 ينغملا ) رظنا « ئزجي الو « ماعطلاو « ماظعلاو ثورلاب رمجتسي

 « ليخلا ثاورأو ةرذعلاو « ةتيملا مظع امأ . نيرهاطلا ثورلاو « مظعلاب هركي كلام دنع (؛)

 .( ١/ ٠٠١ ريغصلا حرشلا ) . رهاط نهنم سباي لكب زوجيو « اهيف زوجي الف ء ريما

 . لمرلاو « بارتلاب ممدنع كلذك زوجيو ( ١/ 1١5 ىلحلا ) رظنا ()



1] 

 . 2 سجنو « رهاط لكب راجتسالا زاجأف , يربطلا ذشو . مهدنع
 له وه نيجرحملا ادع اهف ءاملا ادع امب ةساجنلا ةلازإ يف مهفالتخا ببسو

 ءاملا عم كلذ يف يوتسيف ء طقف اهنيع فالتإ وه ءاملاب ةساجنلا ةلازإب دوصقملا
 م نف ؟ ءاملا ريغب سيل صوصخ ديزم كلذ يف ءامال مأ ؟ اهنيع فلتي ام لك

 تادماجلاو تاعئاملا رئاسب اهتلازإب لاق ء. صوصخ ديزم ءامال هدنع رهظي

 امبو « ءاملاريغب نيجرخلا نم اهتلازإ ىلع قافتالاب موهفملا اذه ديأو « ةرهاطلا
 ناكلا يف يثمأو ٠ يليذ ليطأ ةأرما يفإ : تلاق اهنأ ةلس مأ ثيدح نم درو

 (9 « ُهَدْعَب اَم ُهُرْهَطُي » ِعَنِيَم هللا لوسر اهل لاقف ءرذقلا

 ةالصلا هيلع هلوق ٍلثم اذه يف دواد وبأ اهجرخ يتلا راثآلاب كلذكو

 ريغ ىلإ " «روُهَط هَل بارّثلآ نإِف « هْيَلمَنب ىَدألا َمَكَدَحَأ ءيِطَو اَذإ » مالسلاو
 عنم صوصخ ديزم كلذ يف ءامال نأ ىأر نمو . ىنعملا اذه يف يور ام كلذ

 ةيعفاشلا ةيفنحلا تبلاط املو . ناجرخملا وهو ء طقف ةصخرلا عضوم يف الإ كلذ

 م ذإ , ةدابع اهنأ ىلإ كلذ يف اوأجل ءامال يذلا ديزملا صوصخلا كلذب

 ليزيال « ءاملا نأ اوماس مهنأ ىتح « ًالوقعم اًببس كلذ يف اوطعي نأ اوردقي

 « بطخلا لاطو « يككح يعرش ىنعمب هتلازإ افإو ,« لوقعم ىنعب ةساجنلا

 )١( ةيعفاشلا بتك ةصاخو « هيلإ لوقلا اذه دنسأ نمَرأ مل .

 دلو مأ ةأرملا ةلاهجل فيعض هدنسو « يمرادلاو ٠ يذمرتلاو « دواد وبأو ء دمحأو ٠ كلام هاور (؟)
 يف يشمأو ٠ يليذ ليطأ ةأرما ينإ امل تلاق ةأرما نأ هظفلو ء فوع نب نمحرلا دبع نب مهاربإل
 / ١ حيباصلا ةاكشم ) رظنا « هدعب ام ٠ هرهطي » لَ لا لوسر لح تل رمل نخل
 ل م ام هش 1 0" 00-0 ١ .! مهلا لاع 9 .( له

 « نكسلا نبا هجرخأو « دوأد وبأ امهآور « بارتلا اهروهطف « هيفخب < ىذألا عمطو اذإ » ظفل يفو ()
 رخآ هجو نم ةجام نبا هاورو ٠ يعازوألا ىلع هيف فلتخاو : يناكوشلا لاق . يقهيبلاو ؛ ماحلاو
 يف ىلوألا ةياورلاو « فيعض هدانسإو «اًضعب هضعب رهطي قيرطلا » ظفلب ةريره يبأ نع
 ديعس يبأ نب ديعس نأ تئبنأ : لاق يعازوألا ىلإ هدنسب اهاور دواد ابأ نأل , لوهجم اهدانسإ
 / ١ راطوألا لين ) رظنا . هخيش يعازوألا مسي مو « ةريره يبأ نع هيبأ نع ثدح يربقلا
 لي ل راك ام ! حاسلا كأن .( ظ١232 عيباصلا ةاكشم مو ) 0



 اا

 نع اقلخ لوقعم ىنعم وأ « ةدابع ءاملاب ةساجنلا ةلازإ له : مهنيب لدجلاو
 ماكحأ عفر يف ةيعرش ةوق ءاملا يف نأ تبثت نأ ىلإ ةيعفاشلا ترطضاو ؟ فلس

 , نيعلا ةلازإ يف ءايشألا رئاس عم ىوتسا نإو « هريغ يف تسيل « تاساجنلا

 نيع باهذ ال , ءاملا هب صتخا يذلا محلا كلذ ةلازإ وه اغنإ دوصقملا نأو

 اوناك دقو ء دصقملا اودعابف « محلا ىقبيو نيعلا بهذي دق لب « ةساجنلا

 ينعأ ةيكح ةراهط تسيل « ةساجنلا ةراهط نأ نييفنحلا عم لبق اوقفتا
 ءامال نأ ىرن انأب مهنع لاصفنالا اومار ولو « ةين ىلإ جتحت مل كلذلو « ةيعرش
 « هريغل تسيل نادبألاو « بايثلا نم اهعلقو « ساندألاو ساجنألل ةلاحإ ةوق
 هريغو ؛ اديج ًالوق ناكل « بايثلاو نادبألا فيظنت يف سانلا هدقعا كلذلو

 ةساجنلا لسغ عضوم لك يف دمقعا امإ عرشلا نأ دقتعي نأ بجاو هلعل لب ديعب
 كلذ يف اولاق دق اوناكل اذه اولاق اوناك ولو « ءاملا يف يتلا ةيصاخلا هذهل ءاملاب

 نأ ىلإ هيقفلا أجلي امنإو « يناعملا ىلع يراجلا هقفلا بهذملا يف لخدأ وه آالوق
 نم نيب هنإف « كلذ لمأتف . مصخلا عم كلسملا هيلع قاض اذإ ةدابع لوقي

 . عضاوملا رثكأ يف مهرمأ

 يف دراولا يهنلا نم موهفملا يف مهفالتخا هببسف ثورلا يف مهفالتخا امأو

 نأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ ينعأ « مالسلاو ةالصلا هيلع هنع كلذ

 زجي ل « داسفلا ىلع يهنلا هدنع لد نف 7« ثور الو ٠ مظعب ىجنتسي ال
 ىلع كلذ لم . ًالوقعم ىنعم ةساجنلا تناك ذإ كلذ َري ل نمو « كلذ

 « ماظعلا نيب قرف نمو « كلذب ءاجنتسالا لاطبإ ىلإ هدعي مو« ةيهاركلا

 . هدنع سجن ثورلا نآلف ثورلاو

 نعو « ةرعب وأ « مظعب حستي نأ ِهَنَِع يبنلا ىه » ظفلب رباج نع دواد وبأو « اسمو دمحأ هاور )١(

 « نارهطي ال اهنإ » : لاقو « مظعب وأ ٠ ثورب ىجنتسي نأ ىمن » هِي ينلا نأ ةريره يبأ
 رظنا . « ثور الو « مظعب ينتأت الو » ظفلب يراخبلا هاورو ٠ حيحص هدانسإو ينطقرادلا هاور
 . ١ / +١١( هيلع قيلعتلا عم حيباصملا ةاكشم ) رظناو ( ١ / ١١6 راطوالا لين )





 لل

 سماخلا بابلا

 اهتلازإ ةفص يف

 حضنو « حسمو « لسغ اهنأ ىلع ءاماعلا قفتاف « لوزت اهب يتلا ةفصلا امأو

 عيمج ماع لسغلا نأ ىلع اوقفتاو «راثآلا يف هتوبثو « عرشلا يف كلذ دورول
 يف زوجي راجحألاب حسملا نأو « تاساجنلا لاحم عيملو « تاساجنلا عاونأ

 نم اوفلتخاو « سبايلا بشعلا نم نيلعنلا يفو « نيفخلا يف زوجيو « نيجرحلا
 ةساجن يأل حضنلا يف اهدحأ : بابلا اذه لوصأ يه عضاوم ةثالث يف كلذ

 ىلع اوقفتا نأ دعب ءوه ةساجن يألو ءوه لحم يأل حسملا يف يناقلاو . وه

 . حسملاو لسغلا يف ددعلا طارتشا ثلاثلاو . هانركذ ام

 لكأي م يذلا لفطلا لوب ةلازإب صاخ اذه : اولاق اًموق نإف « حضنلا امأ

 ركذلا لوب حضني : اولاقف « ىثنألاو ركذلا لوب نيب اوقرف موقو '''ماعطلا
 « هتساجنب نقيتي ام ةراهط لسغلا : اولاق موقو "'ىثنألا لوب لسغيو

 "دنع هللا يضر سنأ نب كلام بهذم وهو « هيف كش ام ةراهط حضنلاو
 يف مهفالتخا ينعأ كلذ يف ثيداحألا رهاوظ ضراعت مهفالتخا ببسو

 ينلا نأ» :ةشئاع ثيدح هرج : حضنلا يف نيتباث نيثيدح انهه نأ كلذو اهموهفم

 يتأف . ْمُهُكْنَحُيَو مهيلع كربيف « نايبصلاب قؤي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع
_ 

 ضعب يفو 0« هلسغي ملو « هلوب هعبتأف «ءامب اعدف « هيلع لابف « يبصب

 )١( يعفاشلاو « كلام نع يكحو « يعازوألا بهذم وه ٠ راطوألا لين ) رظنا ١ / 5١ ( .

 )١( يعفاشلا بهذم وهو « ةيراجلا لوب نم لسغيو « ماعطلا لكأي مل يذلا مالغلا لوب نم شريف «

 يرهزلاو « ءاطعو « يلعو « قحسإو « دمحأو ٠ يوونلل ةضورلا ) رظنا 7” 7/1٠١ ( ( ينغملا ) رظناو
 ١ راطوألا لين ) رظناو( ١ / 5١ ( .

 / )١ رظنا . ماعطلا الكأي مل ولو « اههنم لكل لسغلا بوجو وهو « اًدحاو ًالوق ةنودملا يف ركذ (1)
 .( ال

 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . ةجام نياو « دمأو « يراخبلا هاورو « مسمل ظفللا اذه (5)
 . ةشئاع نع' ةورع ثيدح نم وهو ١/(



 هو

 سنأ ثيدح رخآلاو « يراخبلا هجرخ « هلسغي لو هحضنف » : هتاياور

 () « ءاملاب هتحضنف « ثبل ام لوط نم دوسا دق انل

 صاخ اذه : لاقو « ةشئاع ثيدح ىضتقمب لمعلا ىلإ راص نم سانلا نف
 ةدراولا راثآلا حجر نم سانلا نمو . لوبلا رئاس نم هانثتساو « يبصلا لوبي
 يذلا الإ حضنلا ري ملو « كلام بهذم وهو « ثيدحلا اذه ىلع لسغلا ي

 . هموهفم رهاظ ىلع هيف كوكشملا بوثلا وهو « سنأ ثيدح يف
 هاور ام ىلع دتعا هنإف ٠ ىنألاو ركذلا لوب نيب كلذ يف قرف يذلا امأو

 ةيراجلا لوب لسغي » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم حمسلا يبأ نع دواد وبأ
 ركذلا ىلع ىثتألا سايق دقتعا اهإف « قرفي مل نم امأو 7« يبصلا لوب شريو
 . تباثلا ثيدحلا هيف درو يذلا

 نأ كلام نب سنأ نع هصنو ( 560 / ١ يرابلا حتف عم يراخبلا ) رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا )١(
 « مل لصألف ء اوموق : لاق مث, هنم لكأف هل هتعنص ماعطل هَل هللا لوسر تعد ةكيلم هتدج
 هللا لوسر ماقف ؛ ءامب هتحضنق ؛ سبل ام لوط نم ُدوسأ دقق انل ريصح ىلإ تمقف سنأ لاق
 . فرصنا مث . عتبي هللا لوسر انل ىلصف ٠ « انئارو نم زوجعلاو هءارو متيلاو تففصو « هيَ
 اذكه يراخبلا يفو « ءاثلاب ( ثبل ام لوط نم ) ) انيدل يتلا خسنلا عيمج يف نأ ةظحالم عم
 هتدج يف ريضلاو « ةكلم ريغصت ةكْيَلُمو . اًسبل ىمسي شارتفالا نأ هيف « ظفاحلا لاق ( سبل )
 ريضلا ليقو « راصحلا نباو « ةدنم نباو « دعس نبأ مزج هبو ٠ ملس مأ همأ ةدلاو سنأ ىلع دوعي
 يبأ ن نب ةريض وه متيلاو ؛ يوونلا هححصو « ضايعو « ربلا دبع نبا هب مزج « قحسإ ىلع دوعي
 . ( ١ / 55١ يرابلا حتف ) رظنا . ليَ هللا لوسر ىلوم ةريض

 يبأل سيل : رازبلاو ةعرز وبأ لاق . هححصو ماجلاو , ةجام ن نباو ٠ يئاسنلاو « دواد وبأ ه هآور (؟)
 لين ) رظنا . نسح ثيدح : يراخبلا لاقو . همعنأ فرعي الو « ثيدحلا اذه ريغ حسسلا

 .(؟١/8 صيخلتلا)و ( ١ / ١ راطوألا

 مْض اذإ « ةيراجلاو « مالغلا لوب نيب قرفلا يف ةدنسملا ثيداحألا : يقهيبلا لاق : ظفاحلا لاق

 لوب يف يل نيبتي الو : لاق ىتح يعفاشلا دنع تبثت مل اهنأكو ٠ تيوق ٠ ضعب ىلإ اهضعب
 اًقرف يعفاشلا نع ةجام نبا لقت دقو : ظفاحلا لاق . ةتباثلا ةنسلا نم قرف ةيراجلاو « « يبصلا
 . ( قباسلا ردصملا ) . هوحن ىلإ مألا يف راشأو « ىنعملا ثيح نم



 كيد

 اهنيع بهذ اذإ ةساجنلا تناك لحم يأ يف هوزاجأ اًموق نإف حسملا امأو

 لازأ ام لك نأ ىري نم سايق ىلع كرفلا كلذكو  ةفينح يبأ بهذم.ىلع
 ليذ يفو « جرحا وهو , هيلع قفتملا يف الإ هوزيجي مل موقو ء رهط دقف « نيعلا

 وهو « سبايلاريغ ىذألا نم ال « سبايلا بشعلا نم كلذو « فخلا يفو « ةأرملا

 « عرشلا يف تءاج يتلا عضاوملا ريغ ىلإ حسملا اودعي مل ءالؤهو كلام بهذم

 . هودع مهنإف « رخالا قيرفلا امأو

 ؟ مح وأ « ةصخر كلذ نم درو ام له كلذ يف مهفالتخا يف ببسلاو

 وه : لاق نمو « اهيلع سقي مل ينعأ : اهريغ ىلإ اهدعي م ةصخر : لاق نف
 . هادع « لسغلا كحك ةساجنلا ةلازإ ماكحأ نم مح

 ةراهط يف لمعتسي حسملا هدنعف « فلؤملا ركذ ا؟ هقالطإ ىلع سيل ةفينح يبأ بهذم يف حسملا )١(

 « مظعلاو « رفظلاو « ةآرملاو « فيسلاك هل ماسم ال يذلا ليقصلا وهو « ةساجنلا رثأ هب لوزي ام

 . كلذ وحنو ةنوهدملا ةينالاو « جاجزلاو

 حسم وهو , كلدلاب ةراهطلا كلذكو« ةلولبم فاظن قرخ ثالثب ةماجحلا لحم حسم اهنمو

 . كحلا يأ ء دوعلا وأ ء ديلاب رشقلا وهو « تحلا هلثمو « اًّيوق اًحسم ضرألا ىلع سجنتلا

 يهو « ةبطر تناك ولو « مرج تاذ ةساجنلا نوكت نأ طرشب لعنلاو فخلا كلذب رهطيو
 . مدلاو ةرذعلاك فافجلا دعب ىرت ام

 رجشلاك : اهيف اًثباث ناك ام لكو « ضرألا هب رهطتو « ءاوهْلا وأ ,« سشلاب فافجلا اهنمو
 ( ١ / 7٠6 راصبألا ريونت حرش راتحتا ردلا ) رظنا . ءاملاب هريهطت بجيف كلذ ادع امو « ًالكلاو

 . اهدعب امو

 تناك نإف « فخلا ةساجنلا تباصأ نإ ةيعفاشلا دنعو ( 78 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؟)

 بذهملا ) رظنا . هتالص حصت ال هنأ ديدجلا اهحصأ : نالوقف « ةسباي تناك نإو « هزجي مل ةبطر
 . ( 560١ / ؟ عومجملا عم

 , كلدلا ئزجي اهادحإ : تاياور ثالث هيفف ٠ ةساجن هتباصأ اذإ فخلا يفف : ةلبانحلا دنع امأ

 . امهريغ نود ةرذعلاو « لوبلا نم هلسغ بحي ةثلاثلاو ؛ تاساجنلا رئاسك لسغلا بجي ةيناثلاو

 دعب قابلا نأل « حسلاب اهريثك.رثأ نع يفع « ةآرملاو فيسلاك ةليقصلا ماسجألا تباصأ اذإ امأو

 « ( 86 / ١ ينغملا ) رظنا . ريسي حسملا
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 لسغلا يف طقف 9 ءاقنإلا اوطرتشا اًموق نإف ء ددعلا يف مهفالتخا-امأو

 هوطرتشا نيذلاو « لسغلا ينو « رامجتسالا يف ددعلا اوطرتشا موقو . حسملاو
 قيرطب لسغلا يف ددعلا هيف درو يذلا لحما ىلع رصتقا نم مهنم لسغلا يف
 ال ددعلا طرتشي مل نم امأ « تاساجنلا رئاس ىلإ هادع نم مهنمو « عمسلا

 ظ , ةفينح وبأو « كلام مهنمف ء حسم يف الو ,« لسغ يف
 نم لقأ ال ءراجحأ ةثالث ينعأ : ددعلا راجتسالا يف طرتشا نم امأو

 , لسغلا يف ددعلا طرتشا نم امأو "رهاظلا لهأو « يعفاشلا مهنف ٠ كلذ
 « بلكلا غولو نم اًعبس ءانإلا لسغ وهو « هيف درو يذلا هلحم ىلع هب رصتقاو
 لسغ يف عبسلا طرتشاو « هادع نم امأو . هلوقب لاق نمو « يعفاشلاف
 طرتشي ةفينح وبأو . ') مهنم لبنح نب دمحأ نأ ينظ بلغأ يفف ٠ تاساجنلا
 , (9 ةيكحلا ينعأ نيعلا ةسوسحم ريغلا ةساجنلا ةلازإ يف ةثالثلا

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( ءاقبإلا ) « ةفرعملا راد »و « ركفلا راد » ةحسن يف .

 - .رجحلا كلذب تاحسم ثالث همزلي هنأ : يفاثلاو , ءاقنإلا : الوأ : نيطرشب دحاو رجحب زوجيو (7)
 لاق كلذبو ( ٠١١/5١ عومجنلا ) ) رظنا . مألا يف هيلع صن ةدحاو ةحسبب ءاقنإلا لصح نإو
 . ( 178 ١/ ىلا ) راجحأ ةثالث الإ ئزجي ال ةيرهاظلا دنعو ( 108 / ١ ينغملا ) رظنا . دمحأ

 ةساجن ىلع اًمايق هيف ددعلا بجي اههادحإ : دمحأ نع ناتياور اهيف ريزنخلاو بلكلا ريغ ةساجن يف (5)
 هردق يفف . ددعلاب انلق اذإو « ةرثاكملا اهيف ئزجي لب « ددعلا بجي ال ةيناثلاو « غولولا
 . ثالث ةيناثلاو . عبس امهادحإ : ناتياور
 أ . مونلا نف مايقلا دنع اًنالث ديلا لسغ ىلع اًسايق ةيناثلاو « ريزنخلاو بلكلا ىلع اًسايق ىلوألا
 5 فكي م « هبحاص نود دجو اهيأ ةثالثلا لاكإو « ءاقنإلا طرتشيف « راجتسالا يف ددعلا

 ٠68(. ,ه١6/1 ينغملا )

 لوزي رفصألاو .ربكألا ثدحلا يهو . ةيكحلا ةساجنلا نأ فالخ ال : ةفينح يبأ بهذم (؟)
 « لوبلا لثم ةيئرم ريغ تناك نإف « ةيقيقحلا ةساجنلا امأو . ددعلا طرتشي الو . ةرم لسغلاب
 ىلإ ضوفم وه لب « مزالب سيل هنكلو « اًنالث لسغلاب الإ لوزت ال اهنأ ةياورلا رهاظ يفف
 , ١ / ١4١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . اهنيع لاوزب اهتراهطف « ةيئرم ةساجنلا تناك نإو « داهتجالا
57 ). 



 ل

 يف ظفللا رهاظل ةدابعلا هذه نم موهفملا ضراعت اذه يف مهفالتخا ببسو

 رمألا نم هدنع موهفملا نك نم نأ كلذو . ددعلا اهيف ركذ يتلا ثيداحألا

 نم دراولا ددعلا لعجو « ًالصأ ددعلا طرتشي م « اهنيع ةلازإ ةساجنلا ةلازإب

 لقأب يجنتسي الأ رمألا هيف يذلا تباثلا ناماس ثيدح يف راجتسالا يف كلذ

 , عرشلا نم موهفملا نيب عمجي ىتح « بابحتسالا ليبس ىلعا"”راجحأ ةثالث نم
 غولو نم ءانإلا لسغ يف طرتشملا ددعلا لعجو « ثيداحألا هذه نم عومسملاو

 . كلام بهذم نم مدقت اك ةساجنل ال « ةدابع بلكلا

 رصتقاف ٠ موهفملا نم اهاشتساو ٠ راثآلا هذه رهاوظ ىلإ راص نم امأو

 ىلع رهاظلا حجر نم امأو . اهيف ددعلا درو يتلا لاحملا هذه ىلع ددعلاب

 يف ةفينح يبأ ةجح امأو . تاساجنلا رئاس ىلإ كلذ ىَدَع هنإف « موهفملا

 لسغيلف « همون نم مدحأ ظقيتسا اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف « ةثالثلا

 . (9 « هئانإ يف اهلخدي نأ لبق اًنالث هدي

 « ةءارخلاىتح ءي لك يبن ملع ناملسل لبق لاق ه ديزي نب نحرلا دبع نع ثيدحلا صن(

 نأ وأ « نييلاب يجنتسن نأو لوب وأ « طئاغب ةلبقلا لبقتسن نأ انا . لجأ : ناماس لاقف
 وبأو مسم هاور « مظعب وأ « عيجرب ىجنتسن نأ وأ «راجحأ ةثالث نم لقأب اندحأ يجنتسي

 . ( ١١7/١ راظوألا لين ) رظنا . يذمرتلاو دواد

 سمغي الف « همون نم مدحأ ظقيتسا اذإ » : لاق يَ هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ثيدحلا صن (1)

 ركذي مل يراخبلا الإ ةعامجلا هاأور « هدي تتاب نيأ يردي ال هنإف « اًنالث اهلسفي ىتح هدي

 . ( ١ / ١١8 راطوألا لين ) رظنا . ددعلا

 يبأ رايتخاو هنع رهاظلا وهو « ليللا مون نم نيديلا لسغ بوجو يهو « دمحأ نع ةياور هذهو
 « بحتسم كلذ نأ هنع يورو ؛ يرصبلا نسحلاو « ةريره يبأو ءرمع نبأ بهذم وهو ءركب

 باحصأو « قحسإو « يعفاشلاو ٠ يعازوألاو ٠ كلامو . ءاطع لاق هبو « بجاوب سيلو

 نب ديز لاق ( مهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ مق اذإ ) : لاق ىلاعت هللا نأل رذنللا نياو « يأرلا
 هرمأ دقو ٠ ةيآلا موم يف لخاد مونلا نم مايقلا نألو « مون نم متق اذإ » اهريضفت يف مسأ

 نم مئاق هنألو « هب ءازجإلا لوصح يضتقي ء ءيشلاب رمألاو . هلوأ يف نيفكلا لسغ ريغ نمءوضولاب
 . راهنلا مون نم متاقلا هبشأف « مون

- 





 سداسلا بابلا

 ءاجنتسالا بادآ يف

 ىلع ءاهقفلا دنع ةلومح اهرثكأف « ءالخلا لوخدو ءاجنتسالا بادآ امأو

 كرتو « ةجاحلا دارأ اذإ بهذملا يف دعبلاك , ةنسلا نم ةمولعم يهو « بدنلا

 ريغو « هنيهب هركذ سمي الأو ٠ نيهلاب ءاجنتسالا نع يهنلاو « اهيلع مالكلا
 « ةروهشم ةدحاو ةلأسم يف كلذ نم اوفلتخا امإو ءراثآلا يف درو امم كلذ
 ةثالث اهيف ءاماعلل نإف« اهرابدتساو « لوبلاو طئاغلل ةلبقلا لابقتسا يهو
 عضوم يف الو « ًالصأ لوب الو , طئاغل ةلبقلا لبقتست نأ زوجي ال هنإ : لاوقأ

 « ينابملا يف زوجي هنإ لوقو .  قالطاي زوجي كلذ نإ : لوقو ©” عضاوملا نم
 . 9 ندملاو ينابملا ريغ يفو « ءارحصلا يف كلذ زوجي الو « ندملاو

 يبأ ثيدح اههدحأ : ناتباث ناضراعتم ناثيدح اذه مهفالتخا يف ببسلاو
 اولبقتست الف طئاغلا متيتأ اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ يراصنألا بويأ

 هنإف » هلوق وهو « كلذ يضتقي امب هليلعتل بابحتسالا ىلع لوم ثيدحلاو : ةمادق نبا لاق
 نقي ول ؟ ءاميف رثؤي ال ةراهطلا نيقي ىلع كشلا نايرطو « هدي تتاب نيأ يردي ال
 ( 18 / ١ ينغملا ) رظنا . بدنلا دارأ هنأ ىلع كلذ لديف ثدحلا يف كشو « ةراهطلا
 نإ : يناساكلا لاق . هريغو « مون نم ماق نمل ننسلا نم وهف « ةفينح يبأ دنع نيديلا لسغامأو
 هنأل « لوألا ىلإ ليبس الو سجنلا نم وأ ؛ ثدحلا نم بجي نأ امإ ولخي ال بجو ول لسغلا
 نم هظاقيتسا دنع وضعلا لسغ هيلع انبجوأ ولف « ةدحاو ةرم الإ ثدحلا نم لسغلا بجي ال
 « يناثلا ىلإ ليبس الو « نيترم ثدحلا دنع لسغلا هيلع انبجوأل ءوضولا دنع ةرمو « ةرم همانم
 هبابحتساو « بدنلا هبسانيف « ثيدحلا هيلإ راشأ ثيح موهوم وه لب « مولعم ريغ سجنلا نأل
 . ( ١ //١١9 عئانصلا عئادب ) رظنا . هباجيإ ال

 )١( يعخنلاو « دهاجمو « دمحأ نع ةياور يهو ٠ ينغلا ) رظنا . روث يبأو « يروثلاو ( .

 . كلام خيش ةعيبرو « يرهاظلا دواد بهذم وهو (7)
 هححصو ءروهملا يلإ حتفلا يف هبسنو « دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو ٠ يعفاشلاو كلام بهذم وهو (؟)

 . ( راطوألا لين )و ( ( 77775١ ينغملا ) هلك كلذ يف رظنا . ينغملا بحاص



 اكمل

 : يناثلا ثيدحلاو قل )» اوُبدَع وأ 2 اوُقّرَك نكلو 0 اهوربدتست الو 2 ةلبقلا

 « ةصفح يتخأ تيب رهظ ىلع تيقترا » : لاق هنأ رمع نب هللا دبع ثيدح

 ربدتسم .ماشلا لبقتسم نْيِتنبَل ىلع هتجاحل اًدعاق هني هللا لوسر تيأرف

 . (9 « ةلبقلا

 )١( راطوألا لين ) رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا ١ / 97 ( .

 ديرجت ) يراصنألا بويأ وبأ روهشم يردب يراجنلا يجرزخلا ديز نب دلاخ وه ثيدحلا يوارو
 . ( ةباحصلا ءامسأ

 مكتن نأ انب نسحتسي بابلا اذه كرتن نأ لبقو . ( 18/١ راطوألا لين ) رظنا . ةعامْلا هاور
 . مويلا ثيدحلا معلا هاري امو « ةساجنلا ةلازإ نم ةكحلا نع

 لمصمم الل

 [ ةساجنلا ةلازإ نم ةمكحلا ]
 « بلكلا , يدولا , يذملا « لوبلا « زاربلا ؛ ةساجنلا ةلازإ ىلإ مالسإلا اعد اذامل ضعبلا لءاستي دق

 ؟:ريزتخلاو بلكلا ةساجن اهدشأ لعجو « ةتيملا « ريزنخلا

 نود كلذ يف هتعاط بجيف« يهن نع ىهن وأ ءرمأب رمأ اذإ ىلاعت هللا نإ : باوجلا يف لوقن
 نمؤم لكل يفكي اذهو . كلذب نوفلكم اننأل « ةلعلا وأ, ببسلا نع لاؤس يأ امنودو « ريخأت

 اك « نمزلا نم قبس اهف ءاماعلل تدب دق مكحلاو رارسألا ضعب كانه نكلو « هلوسرو هللاب نمآ |
 : نايبلا كيلإو . نوقباسلا اهفرعي مل مويلا ىرخأ رارسأ ترهظ
 نم اهلك اهعاونأب ةتيملاو حيقلاو ٠ هعاونأب مدلاو « يدولاو « يذملاو « طئاغلاو لوبلا : الوأ
 . اهنم ةثعبنملا ةيركلا ةحئارلاو « ءيسلا رظنمال هتعيبطب ناسنإلا اهنم زئمشي يتلا تالضفلا
 « ناسنإلا هلمعتسي يذلا ناكملا وأ « بايثلا ىلع وأ ندبلا ىلع اهاياقب دوجوو « اهدوجوف
 . هريغلو . هل جاعزالاو قيضلاو جرحلا ببسي هنأ كشال

 ظ اًضيرم وأ « اًحيحص هنوك ةفرعم ديرأ ام اذإ ناسنإلا نأ مويلا ءابطألا ىدل فورعملا : اًيناث

 يف اهرثاكتو « اهرقم ضارمألا نأ ىلع لدي اذهو « هزاربو هلوبو « همد ليلحت ىلإ نوأجلي امنإف

 . ةيدعملا ضارمألل ىودعلا ببس يه يلاتلابو ٠ مسجلا نم اهريغ نم رثكأ ةروكذملا ءايشألا هذه

 . مثارجلاو تابوركملا رثاكتل ةئيب لضفأو عترم لضفأ يه ةثالثلا هذه نأ تبث دقو
 زديإلا ضرمو « ةوخرلا ةحرقلاو ناليسلاو « يرهزلاك : اهعاونأب ةيدعملا ةيلسانتلا ضارمألاف
 « لوبلاو« مدلا قيرط نع رخآل صخش نم لقتنت « ةيلسانتلا ضارمألا نم اهريغو .. سيبرهلاو
 « مدلا قيرط نع لقتني .. لسلاك ىرخأ اًضارمأ كانه نأ ءابطألا ىري اك ء يذملاو « يدولاو

 -« سراكسألاو « اموتسلكنألاو « ايسراهلبلاك : زاربلا قيرط نع لقتنت ىرخأ اًضارمأ كانه نأ ؟



 00 ااا

 . ضارمألاو تايليفطلا نم كلذ ريغو انان سيلوينههو « ابيمألاو « سويب ةرتنألاو

 يتلا ةماعلا نكامألا يف طوغتلاو لوبتلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع هيهن نم ةكحلا حضتت انه نمو

 ةالصلا هيلع لاق : لظلاو ٠ قيرطلاو « دراوملا : يهو ٠ اهيلإ نونئمطيو « سانلا اهنم ديفتسي

 وبأو سم هاور « لظلاو ٠ قيرطلا ةعراقو « دراوملا يف زاربلا : ةثالثلا نعالملا اوقتا » مالسلاو
 . دواد

 رهن وأ « نيع سأر نم هيلع نوددرتيو « سانلا هيتأي يذلا عضوملا وهو : دروم عمج : دراوملاو

 نورمي يأ ٠ سانلا هعرقي يذلا عساولا قيرطلا هب دارملا قيرطلا ةعراقو« ءوضولل وأ ٠ برشلل
 .. رادج وأ « ةرجش لظ نم هيف نوسلجيو « سانلا هب لظتسي لظ يأ وهو « لظلاو « هيلع

 : كلذب دوصقملاو « اهنم نوديفتسيو « سانلا عيمج اهدصقي ةماع نكامأ ةثالثلا نكامألا هذهف

 ثيدحلا ملعلا تبثأ !؟ « مهيلإ ضارمألا لقتو ةهيركلا ةحئارلاو « ءيسلا رظنملاب سانلا ءاذيإ
 ْ . كلذ

 نلوبي ال » هلوق وهو متادلا لاملا يف لوبتلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع هيه نم ةكحلا سفن يهو

 كرحتي ال يذلا : متادلا ءاملاو « يراخبلا هاور« هيف لستغي مث« يرجي ال يذلا مئادلا ءاملا يف ىدحأ

 ثيدح نم يراجلا رهنلا ةفضو ةرثملا راجشألا تحت ةجاحلا ءاضق دنع كلذك يهنلا ءاج دقو

 ٠ يناربطلا هجرخأو فيعض دنسب اهنع هللا يضر رمع نبا
 , دوفيتلاو « اريلوكلاك : ءاملا قيرط نع لقنت ةئبوألا نم اًريثك نأ ءابطألا ىدل مويلا مولعمو

 . ءاملا قيرط نع نيرخآلا ىلإ لقنت هذهو « دبكلا باهتلاو ٠ لافطألا للشو
 نم » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تاقث لاجرب امهريغو يقهيبلاو , طسوألا يف يناربطلا ىورو

 ' «٠ نيعمجأ سانلاو ةكئاللاو هللا ةنعل هيلعف « نيماسملا قرط نم قيرط ىلع هتيخس لس
 . ةرذعلا : ةيخسلاو

 لاب ام نكلو « هنم رذحلاو هؤافتا بجيف « لوقعمو « حيحص ضيرملل ةبسنلاب اذه : لاقي دقو
 ىلا تاساجنلا نم « هيدمو « هيدوو « هزاربو « هلوبو همد ربتعن اذاناف ٠ حيحصلا صخشلا

 ؟ اهتلازإ بجي
 نم جرخت يتلا تالضفلا كلت لك ىلع يرستو « ةماع ةيعرش ةدعاق هذه نإ : باوجلا يف لوقن

 « باصم ريغ وأ ٠ ضرمب باصم صخشلا اذه نأ معن ال انإ ثيح « ناكمو نامز لك يف ناسنإلا

 ليلعت نم يلي امو « كلذ دعب ايف بيصأ هنكلو «٠ تقولا اذه يف باصم ريغ نوكي دقف
 | 0ا . كلذك-

 « تابوركملا رثاكتل كلذ دعب ةئيب لضفأ ينو «رثأتلاو ءريغتلا ةعيرس ةروكذملا هذه : اًقلاث

 . لبق ايف هنم ةيلاخ تناك نإو « اهيف ميثارجلاو



 ايام ممم مم ممقف

 صلختلاو « اهتلازإ بجي ةسجن ءايشألا هذه نأ كلذ دعب اًدج لوقعملاو قطنملا نم نذإ سيلأ
 ؟ تضم نورق ذنم كلذ يف ثيدحلا معلا قبس دق مالسإلا نأو ؟ لاحلا يف اهنم

 « تابوركم كانه نأ ركذي ملو ثبخلا وأ « ةساجنلاب اًّئاد عرشلا ربعي اذا ضعبلا لءاستي دقو

 وهو ؟ صخش ىلإ صخش نم لقتنت ةدرجلا نيعألا اهارت ال ةريغص ةيح تانئاك وأ « مثارجو
 ؟ ءيش لكب ميلعلا مكحلا

 اذه يف الإ فرعت مل ( مثارجلاو تابوركملا ) تاحلطصملا هذه وأ « تايمسملا هذه نأ : باوجلا

 مكحلا عرشلا ناك اذإو « مسالا اذه اهيلع اوقلطأو « اهومس نيذلا مه . اهوفشك نيذلاو « نامزلا

 نم بولطلا وأ ىنعملا سفن يدؤي ريبعتلا كلذ نإف « ثبخ اهنأو « ةساجن اهنأب اهيلع قلطأ دق
 . اهنم صلختلا بجي هنإف « ناك بولسأ يأب اهيلع ءاضقلا وأ « مئارجلاو ٠ تابوركملا ةلازإ
 لكل كرتشملا ىنعملا نذإ ؟ ناسنإلاب ءاذيإلاو ررضلا قاحلإ وه مثارجلاو « تابوركملا ىنعم سيلأ
 يف ةحاَشُم ال نولوقي اكو  ناسنإلاب ررضلا قاحلإو ءاذيإلا وه نييمسملا وأ نيحالطصالا نم
 ةجيتنلاو , اًدحاو ىنعملا ناك ذإ ءاشي ام هيمسي عرشلاو « نوءاشي امب هنومسي مهف  حالطصالا
 . ةيحان نم اذه « ةدحاو

 « مهوقع ردق ىلع سانلا بطاخي هيهاونو .. هرماوأ يف مكح مالسإلا نإف « ىرخأ ةيحان نمو
 نأ نذإ ةكحلا نم سيلف . ناكملاو نامزلل اًبسانم هاري ابو ٠ نوسايو « نودهاشيو نوري امبو
 اوليزأ : مكحلا عرشلا مهل لاق ولف ٠ هنوري الو « هنوساي الو هنوفرعي ال ءيشب سانلا بطاخي
 ىلعو يديألا ىلعو: رفاظألا تحت : ناكم لك يف ةدوجوم هذهو ؛ مئارجلاو تاسبوركملا

 سانلا مهف امل ريزانخلاو بالكلا يفو ٠ ةتيملا يفو لوبلاو طئاغلاو « مدلا يف زكرتتو ٠ داسجألا

 هيلع مهربخأ ولف ء. بهذم لك نونظلاو راكفألا مهب تبهذلو ء الاب كلذل اوقلأ امو ٠ ىنعم كلذل
 تاساجنلا كلت يف ةيفتخم ةدرجلا نيعألا اهارت الو اًدج ةريغص تانئاك كانه نأب مالسلاو ةالصلا

 هئارسإ يف ةمالسو هيلع هللا تاولص لوسرلل لصح اك « مهتلا عاونأب هومهتالو ٠ مهتمايق تماقل

 . هب ربخأو ىأر امو ٠ هجارعمو

 نوفرتعيو كلذ نوررقي مهسفنأ هيف مث يذلا مويلا أي ىتح كلذ لثم ءافخإ ةكحلا نم سيلأ
 . (« ثلاثلا مسقلا » ؟ هيلع مأ ناسنإلل ةجح ثيدحلا معلا ) انباتك رظنا .؟ هب



 فحل

 يفاشلاو . عملا بهذم اهدحأ + بهاذم ةثالث نيثيدحلا نيذه يف سانلا بهذف

 عقو اذإ ةيلصألا ةءاربلا ىلإ عوجرلا بهذم كلاشلاو . حيجرتلا بهذم

 ش . محلا مدع ةيلصألا ةءاربلاب ينعأو « ضراعتلا

 « فراحصلا ىلع يراصنألا بويأ يأ ثيدح لمح عجلا بهذم بهذ نف
 . كلام بهذم وهو « ةرتسلا ىلع رمع نبا ثيدح لمحو « ةرتش:ال' ثيحو

 ضراعت اذإ هنأل « بويأ يبأ ثيدح حجر « حيجرتلا بهذم بهذ نمو

 مدع وه يذلا لصألل قفاوم رخآلاو « عوضوم عرش هيف امههدحأ : ناثيدح
 تبثملا ثيدحلا ىلإ راصي نأ بجو ءرخأتلا نم اههنم مدقتملا معي لو « محلا

 اًضيأ درو يذلا هكرتو « لودعلا قيرط نم هلقنب لمعلا بجو دقو هنأل عرشلل

 نأ نكميو « محلا كلذ عرش لبق كلذ نوكي نأ نكمي « لودعلا قيرط نم

 بجون نأ رمؤن / نظب هب لمعلا بجو اًعرش كرتن نأ زجي ملف « هدعب نوكي

 ماكحألا اهيلإ دنتست يتلا نونظلا نإف هدعب ناك هنأ لقن ول الإ « هب خسنلا

 نظ يأ يه تسيلو « اهاجيإ وأ ء اهعفر بجوت يتلا ينعأ : عرشلاب ةدودحم

 لصألاب بجو امفإو « نظلاب بجي م ام لمعلا نإ نولوقي كلذلو « قفتا
 كلذب لمعلا بجوأ يذلا هب عوطقملا عرشلا كلذب نوديري « هب عوطقملا

 مزح نبدمح يبأ ةقيرط يه « اهانلق يتلا ةقيرطلا هذهو « نظلا نم عونلا
 وهو « يهقفلا مالكلا لهأ لوصأ ىلع ةينبم ةديج ةقيرط يهو « يسلدنألا

 . يعرشلا ليلدلاب تبث ام كشلاب عفتري ال هنأ ىلإ عجار

 ىلع ينبم وهف « ضراعتلا دنع لصألا ىلإ عوجرلا بهذم بهذ نم امأو
 دواد بهذم وهو « مح الك هنأو . همفريو . محلا طقسي كشلا نأ

 نم هنأ عم « لصألا اذه يف مزح نب دمج وبأ هفلاخ هنكلو . يرهاظلا

 . هباحصأ

 لئاسملا نم باتكلا اذه يف هتبثن نأ انيأر يذلا وه اذهف : يضاقلا لاق

 , كلذ رثكأ عرشلا يف اه قطن يتلا يهو « لوصألا ىرجم يرجت اهنأ اننظ يتلا



 نفل

 : بيرقلا نم اًبيرق وأ « اًبيرق اًقلعت امإ « هب قوطنلاب قلعتي اهرثكأ نأ ينعأ
 ايف تلوع ام رثكأو « بابلا اذه يف هانتبثأ سنجلا اذه نم ءيثل انركذت نإو
 تحبأ دق انأو .راكذتسالا باتك وه اهابرأ ىلإ بهاذملا هذه ٍةبسن نم هتلقن

 00 . قفوملاو . نيعملا هللاو .. هحلصي نأ يل مو ىلع كلذ نم عقو نمل



 هلآو دمج انديس ىلع هللا ىلصو ... محرلا نمحرلا هللا مس

 ايلست ملسو هبحصو

 ةالصلا باتك





 فني

 () ةالصلا باتك

 هذه لوصأب طيحلا لوقلاو « بدنو « ضرف ىلإ ةلج ابو ًالوأ مسقنت ةالصلا

 يف : ىلوألا ةلمجلا : لمج عبرأ ينعأ : سانجأ ةعبرأ يف ةلجلاب رصحني ةدابعلا

 اهطورش ةفرعم يف : ةيناشلا ةلمجلاو ء هب قلعتي امو « بوجولا ةفرعم

 . لاككلاو ماقلا طورشو « ةحصلا طورشو « بوجولا طورش ينعأ : ةثالثلا

 . ناكرألا يهو « لاوقأو لاعفأ نم هيلع لّتشت ام ةفرعم يف : ةثلاثلا ةلمجلاو

 « هربجو « للخلا نم اهيف عقي ام حالصإ ةفرعمو « اهئاضق يف : ةعبارلا ةلمجلاو

 ٠ . تاف امل اكاردتسا ناك اذإ ام ءاضق هنأل

 ىلوألا ةلمجلا

 ةلأسملا . بابلا اذه لوصأ ىنعم يف يه « لئاسم عبرأ اهيف ةلملا هذهو

 : ةثلاثلا . اهيف تابجاولا ددع نايب يف : ةيناثلا . ايوجو نايب يف : ىلوألا

 ؟ اًدمعتم اهكرت نم ىلع بجاولا ام : ةعبارلا . بجت نم ىلع نايب يف

 ةرهشو « عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم نيبف « اهوجو امأ ىلوألا ةلأسملا

 . هيف لوقلا فلكت نع ينغت كلذ

 « كلام لوق اههدحأ : نالوق هيفف اهنم بجاولا ددع امأو : ةيناثلا ةلأسملا
 .ريغ ال طقف تاولص سفلا يه بجاولا نأ وهو ء رثكألاو « يعفاشلاو

 )١( ىوونلل عومجملا ) هيلع اهلاتشال ةالص ةيعرشلا ةالصلا تيمسو « ءاعدلا : ةغللا يف ةالصلا ( .

 فسوي وبأ ذخأ هبو « ةنس هنإ لاقو ؛ عجر مث ءرفز ذخأ هبو « ضرف هنأ ةفينح ىلأ نع يور (؟)

 بجاولاو « هب عوطقم ليلدب هبوجو تبث ام هدنع ضرفلاو . بجاو هنأب لاقو عجر مث , دمحو

 تبث هنأل ليبقلا اذه نم رتولاو « سايقلاو « دحاولا ربخ وحن ةهبش هيف ليلدب هبوجو تبث ام
 . ( 69/١" ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . دحاولا ربخبي



 فل

 ةضرامتلا ثيداحألا مهفالتخا

 كلذ يف صن يه لب , طقف سخلا بوجو اهموهفم يتلا ثيداحألا امأ ٠
 : روهشملا ءارسإلا ثيدح يف درو ام كلذ يف اهنيبأ نمو « ةتباثو « ةروهشف

 كتمأ نإبف . كبر ىلإ عجرا : ىبوم هل لاق . سمخ ىلإ ضرفلا غلب امل هنأ »
 َنوُمْسَخ هو ٠ ْسْمَح يه : َلاَقَف . ُهَتْعَجاَرَف : لاق « كلذ قيطت ال
 هيلع ينلا لأس يذلا روهشلا يبارعألا ثيدحو 2« يدل لؤقلآ َلَدَبُي آل

 ةليللاو مْوَيْلا يِف ِتاَوَلَص ْْسَح » : هل لاقف « مالسإلا نع مالسلاو ةالصلا .
 ا( عّوطت نأ الإ ءآل : لاق ؟ اَهُرْيَغ َىَلَع لق : لاق

 بيعش نب ورع ثيدح اهنف ءرتولا بوجو اهموهفم يتلا ثيداحألا امو
 َ َيِهَو « َةَلَص ْمُكَداَر ْدَق هللا نإ » : لاق مي هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع
 ْْيَلَع يّرخ » : لاق ةفاذح نب (9 ةثراح ثيدحو "9 « اَهْيَلَع اًوُظِفاَحَف ٌرْوْلا

 راطوألا لين ) رظنا . هححصو « يذمرتلاو « يئاسنلاو « دمحأ هاورو « نيحيحصلا يف ظفللا اذهب )١(

/ "3 ). 

 ' . (500 / ١ راطوألا لين ) رظنا . كلامو « يئاسنلاو « دواد وبأ هجرخأو « هيلع قفتم (؟)
 يمرزعلاو : ينطقرادلا لاق هدنسم يف دمحأو « هنئس يف ينطقرادلا هاور بيعش نب ورمع ثيدح (؟)

 يف دمحأ هاورو ثيدحلا كورتم هنأ سالفلاو , دمحأو « يئاسنلا نع يزوجلا نبا لقنو ٠ فيعض
 / ١ ةيارلا بصن ) رظنأ . ةقث ريغ جاجحلاو « بيعش نب ورمج نع ةأطرأ نب جاجحلا نع هدنسم

 1٠)(.

 هنأل , ( ةفاذح نب ةجراخ ) باوصلاو ( ةفاذح نب ةثراح ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف (1) ش
 « لاطبألا دحأ يودعلا يشرقلا متاغ نب ةفاذح نبا وه ةجراخو . لوألا ممالاب يلاحص دجوي ال

 ' يذلا وهو « رصمب ورمع ةطرش ىلع ناك ليقو ء رصم حتف دهش «٠ سراف فلأب لدعي هنإ : لاقي

 دارأف « صاعلا نب ورمعو « ةيواعمو « يلع لتقل اوبدتتا نيذلا ةثالثلا جراوخلا دحأ هلتق

 تدرأ : لاق « اًرْمَع هب ءيج اماف «اّررع هدقتعي وهو ء اذه لتقف ءورمع لثق يجراخلا
 . ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) . رصمب فورعم هربقو « ةجراخ هللا دارأو« اًرمع
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 0 ٍةالَصب ْمُكرمأ هلل نإ : لاَقَف « لبو هللآ َلوُسَر

 ثيدح : “٠ «ِرْجَفْلا عولط ىلإ ءاَممْلأ ةالض َنْئَ ايف ُْكَل اََلَعَجَو ' « ٌرثوْلأ يه

 ل يؤم مل نت ّقَح ٌرْثوْلا » : لاق هيي هللا لوسر نأ يماسألا ةديرب

 . 9 «اّنم

 اهب غلبت ةوق ثيداحألا هذه هدنع وقت مو « خسن يه ةدايزلا نأ ىأر نف
 .ثيداحألا كلت حجر ةروهشملا ةتباثلا ثيداحألا كلتل ةخسان نوكت نأ

 ٌلؤَقلآ ُلَدَبُي آل ُهَّنِإ » : ءارسإلا ثيدح يف ىلاعت هلوق نم تبث هنإف اًضيأو
 ناصقتنلا يف وه ناك نإو « اهنم صقني الو اهيف دازت ال هنأ هرهاظو « يَدَل
 . خسنلا هلخدي سيل ربخلاو , رهظأ

 ىلإ سملا ىلع ةدايزلا تضتقا يتلا رابخألا هذه ةوق هدنع تغلب نمو

 ىري نمم ناك نإ اهس ال « ةدايزلا هذه ىلإ ريصملا بجوأ « لمعلا بجوت ةبتر
 . ةفينح يبأ ىأر نم اذه سيل نكل « اًحسن بجوت ال ةدايزلا نأ

 : يذمرتلا لاق يقهيبلاو ٠ ينطقرادلاو « ماحلاو «ةجام نباو ٠ يذمرتلاو ,.دواد وبأ هجرخأ . )١(
 لقنو« يباحصلا نع يعباتلا درفتل هاجرخي مو « دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقوم بيرغ ثيدح
 . ضعب نم ءالؤه ضعب عامم فرعي ال: لاق هنأ : يراخبلا نع

 هنأ ينطقرادلا نع لقنو« دشار نب هللا دبعبو « قحسإ نباب « قيقحتلا » يف يزوجلا نبا هلعأو
 نع هلقت امأو « ءيشب سيلف « قحسإ نباب هفيعضت امأ « حيقنتلا ١» بحاص لاق . هفعض
 دشأر نب هللا دبع فعض افإ ينطقرادلا نأل , طلغف دشار نب هللا دبع َفّمَض هنأ ينطقرادلا
 . (١٠؟ / ١ ةيارلا بصن ) رظنا . يردخلا ديعس يبأ نع يوارلا نافع نب ناثع ىلوم يرصبلا

 هححصو (١١؟/١ هتيشاح عم ةيارلا بصن )رظنا . يقهيبلاو « ماحلاو « دواد وبأ هاور 0
 وه : لوقي يبأ تعمس متاح يبأ نبا لاق . نيعم نبا هقثوو « ةقث بينما وبأ : لاقو « ماحلا
 « نابح نباو ٠ يئاسنلا هيف ملكتو « ءافعضلا يف هلاخدإ يراخبلا ىلع ركتأو « ثيدحلا حلاص
 . (١1؟ / ١ ةيارلا بصن ) رظنا . هب سأب ال يدنع وه : يدع نبا لاقو « يليقعلاو
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 يف فالخ الو « غلابلا ملسملا ىلعف , بجت نم ىلع امأو : ةثلاشلا ةلأسملا

 . كلذ

 نأ ىبأف اهب رمأو « اًدمع اهكرت نم ىلع بجاولا ام امأو : ةعبارلا ةلأسملا

 , ٌرْرَعُي : اولاق اًموقو « لتقي : اولاق اًموق نإف « اهضرفل اًدوحج ال « اهيلصي
 دمحأ بهذم وهو اًرفك هلتق بجوأ نم مهنم لتقي : اولاق نيذلاو ٠ سبحيو

 . © يعفاشلاو كلام وهو « اًدح هبجوأ نم مهنمو 2 كرابملا نباو « قحسإو

 . 9 يلصي ىتح هريزعتو هسبح ىأر نمم رهاظلا لهأو . هباحصأو ةفينح وبأو

 هيلع هنع تبث هنأ كلذو .راثآلا فالتخا فالتخالا اذه يف ببسلاو
 دعب رفك : ثالث ىدحاي الإ سم ئرما مد لحي ال » لاق هنأ مالسلاو ةالصلا

 . (0« سفن ريغب سفن لق وأ ٠ ناصحإ دعب اًنز وأ « ناميإ

 )١( نيماسملا نيب نفدي الو « نفكي الو « لسغي الف « اًرفك لتقي هنأ دمحأ نع ىلوألا ةياورلا هذه «
 ّدحأ هثري الو ١ نسحلا بهذم وهو « اًدخأ ثري الو ٠ ينايتخسلا بويأ يبأو « يبعشلاو ,

 يعازوألاو ٠ نسحلا نب دمجو ؛ قحسإو « ةماس نب دامحو « كرابملا نباو .

 ةالصلا ىلإ ةالص تقو لك يف ىعديو اهيف هيلع قيضيو « مايأ ةئالث سبحي ىتح لتقي الو «
 ىلص نإف لتقلاب فوخيو ٠ اًرفك فيسلاب لتق الإو .

 نصحلا ينازلاك همالساي هيلع محلا عم ادح لتقي ةيناثلا ةياورلاو ٠ نب هللا دبع يبأ رايتخا وهو
 ؟20 / ؟ ىنغملا ) رظنا . رفكي هنإ : لاق نم لوق ركنأو « ةطب ( .

 ءامل اًدحاج اهكرت اذإ امأ . اهب هفارتعاب ًالسك اهكرت افإو ء اهل ادحاج نكي مل اذإ هلك اذهو
 ؟ ينغملا ) رظنا . ءاماعلا نيب هيف فالخ ال اًرفك لتقي هنإف / 585 ( .

 . ( ١/7/5 عومجملا ) رظناو . ةنودملا شماهب ( ١ / ١0 دشر نبا تامدقم ) رظنأ (؟)

 رظنا . هنم مدلا ليسي ىتح برضي ليقو « يلصي ىتح سبحي هنإف « ةفينح يبأ بهذم امأ (0)

 1١7/5(. عومجملا)و (؟١0 / ١ راتحتا ردلا )



 ضني

 يذلا دهعلا » لاق هنأ ةديرب ثيدح نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يورو

 ِهْلْيَم ينلا نع رباج ثيدحو «١ رفك دقف « اهكرت نف « ةالصلا مهنيبو اننيب

 كرت الإ كرشلا » : لاق وأ « رفكلا نيبو ءدبعلا نيب سيل » : لاق هنأ

 . (9 « ةالصلا

 ريسفت هنأك ثيدحلا اذه لعج يقيقحلا رفكلا انهه رفكلا نم مهف نف

 خيبوتلاو ظيلغتلا انهه مهف نمو « ناميإ دعب رفك » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 ينازلا ينزي الو » : لاق اك ءرفاك ةروص يف هنأو « رفاك لاعفأ هلاعفأ نأ يأ

 ري مل "« نمؤم وهو قرسي نيح قراسلا قرسي الو « نمؤم وهو « ٍنزي نيح

 سايق الإ ءهل دنتسم الو فيعضف « اًدح لتقي : لاق نم امأو . اًرفك هلتق

 سأر ةالصلا نوك يف لتقلاب ةالصلا هيبشت وهو ؛ نكمأ نإ فيعض هبش
 . تايهنملا سأر لتقلاو ٠ تارومأملا

 كراتو « بيذكتلا ىلع ةقيقحلاب قلطي امإ رفكلا مساف « ةلجلا ىلعو

 لين ) رظنا . ماحلاو نابح نبأ هاورو « يقارعلاو « يئاسنلا هححصو « ةسخلا هاور ثيدحلا )١(
 جرعألا نب ثراحلا نب هللا دبع نب بيصحلا نب ةديرُب وه ثيدحلا يوارو ( 548 / ١ راطوألا

 نيح مسأ : ناساس وبأ : ليقو « بيصحلا وبأ : ليقو « لهس وبأ : ليقو « هللا دبع وبأ يماسألا

 ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) ةرصبلا لزن مث « قدنخلا لبق ةنيدملا مدق مث , اًرجاهم هيي يبنلا هب رم
 «,رفك دقف « اهكرت نف « ةالصلا مكنيبو اننيب يذلا دهعلا » ثيدحلا ظفلو

 يفو « يئاسنلاو يراخبلا الإ ةعاملا هاور « ةالصلا كرت رفكلا نيبو ٠ لجرلا نيب » ثيدحلا ظفل (0)
 ١/ راطوألا لين ) رظنا . « ةالصلا كرت رفكلاو « كرشلا نيبو « لجرلا نيب ٠» لسم ظفل

31 ). 

 وهو ينازلا ينزي ال » ِهّتِلَي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هيلع قفتم ثيدحلا (5)
 بهتني الو ٠ نموم وهو« اهرشي نيح رملا برشي الو «نمؤم وهو « قراسلا قرسي الو « نمؤم

 وهو « لغي نيح مدحأ لغي الو « نمؤم وهو « اهبهتني نيح مهراصبأ اهيف هيلإ سانلا عفري ةبهت
 ةاكشم) رظنا . « نمؤم وهو ,لتقي نيح لتقي الو » سابع نبا ةياور يفو « مايإ مايإف نمؤم
 . ( ””7 / ١ حيباصملا
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 نذإ نحنف « اذكه اهكرتل اًدقتعم اهكرتي نأ الإ بذكمب سيل هنأ مولعم ةالصلا
 نأ انيلع بجيف « يقيقحلا رفكلا ثيدحلا نم مهفن نأ امإ : نيرمأ دحأ نيب
 دقف 2 اهكرتل اًدقتعم ةالصلا كرت نم .مالسلاو ةالصلا هيلع دارأ هنأ لوأتن

 .رفك

 ىلع كلذو « لوألا هعوضوم ريغ ىلع رفكلا مسا نأ ىلع لمحي نأ امإو
 ماكحأ رئاسو « لتقلا يف ينعأ : رفاكلا كح هىكح ىلع امإ : نيينعم دحأ

 ةهج ىلع رفاك لاعفأ هلاعفأ نأ ىلع امإو « اًيذكم نكي مل نإو «رافكلا
 رفاكلا ناك ذإ « لامفألا يف رفاكلا هبشي اذه لعاف نأ يأ هل عدرلاو « ظيلغتلا

 « نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؟ يلصي ال
 , ليلدب الإ هيلإ ريصملا بجي ال , هماكحأ يف رفاكلا كح هككح نأ ىلع هلمحو

 مل اذإ بجي دقف « هيلإ ريصملا بجي قيرط نم عرشلا يف دعب تبثي مل مح هنال
 2 يزاجملا ىنعملا ىلع لدي نأ بيذكشلا وُ“ يذلا يقيقحلا رفكلا ىلع اندنع لدي

 هنأ وهو ء هدض تبثي لب « عرشلا يف دعب تبثي م اًمكح بجوي ىنعم ىلع ال.
 . اذه لمأتف « عرشلا مهيلع صن نيذلا ثالثلا نع جراخ وه ذإ همد لحي ال

 مالكلا يف ردقن نأ امإ : نيرمأ دحأ انيلع بجي هنأ ينعأ : ملعأ هللاو نيب هنإف

 نأ امإو ء رفكلا مما نم موهفملا يعرشلا ىنعلا ىلع هل اندرأ نإ اًفوذحم
 هماكحأ عيمج يف رفاكلا كح هكح نأ ىلع هلمح امأو « راعتسملا ىنعملا ىلع هلمحن .

 بجي نم قح يف صن ثيدحلا نأ عم « لوصألل قرافم ءيشف « نمؤم هنأ عم
 رْثكُي نم لوقل اًيهاضم لوقلا اذه راص كلذلو . اح وأ « اًرفك هلتق

 . © بونذلاب

 )١( قح فلؤملا هلاق ام ٠ باوصو ٠ لوقعمال برقأو .
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 طوروشلا يف ةيناثلا ةلمجلا

 : يناثلا. تاقوألا ةفرعم يف : لوألا بابلا : باوبأ ةينام اهيف ةلملا هذهو

 ةروعلا رتس يف : عبارلا . ةلبقلا ةفرعم يف : ثلاغلا . ةماقإلاو ناذألا ةفرعم يف

 . ةالصلا يف سجنلا نم ةراهطلا طارتشا يف : سماخلا . ةالصلا يف سابللاو

 . اهيف ىلصي ال يتلا عضاوملا نم اهيف ىلصي يتلا عضاوملا نييعت يف : سداسلا
 يف : نماشثلا . ةالصلا ةحص يف طورش يه يتلا طورشلا ةفرعم يف : عباسلا

 . ةالصلا يف اهطارتشا ةيفيكو ةينلا ةفرعم





 فش

 لوألا بابلا
 تاقوألا ةفرعم يف

 . اهنع يهنملا تاقوألا ةفرعم يف : يناثلا اهب

 لوألا لصفلا

 اهب رومأملا ةفرعم يف

 ةعسوملا تاقوألا يف : لوألا مسقلا : اًضيأ نيمسق ىلإ مسقني لصفلا اذهو
 . ةرورضلا لهأ تاقوأ يف يناثلاو . ةراتخلاو

 ةيناثلا ةلمجلا نم لوألا بابلا نم لوألا لصفلا نم لوألا مسقلا

 نينمؤُملا ىَلَع تَناَك ةآلّصلا نإ 8# : ىلاعت هلوق بابلا اذه يف لصألاو

 . 0 م اَتوُقْؤَم ًاباتك

 ةحص يف طرش يه . اًسمخ اًناقوأ سخلا تاولصلل نأ ىلع نوملسلا قفا

 دودح يف اوفلتخاو 2 ةعسوت تاقوأو 2 ةليضف تاقوأ اهنم نأو 2 ةالصلا

 : لئاسم سمخ هيفو ةليضفلاو ٠ ةعسوتلا تاقوأ

 وه هلبق زوجت ال يذلا رهظلا تقو لوأ نأ ىلع اوقفتا : ىلوألا ةلأسملا

 يف فالخلا نم يور ام الإو ء« سابع نبا نع يور اًذاش افالخ الإ « لاوزلا
 . قأيس ام ىلع ةعمجلا ةالص

 « عسوملا اهتقو يفو « عسوملا اهتقو رخآ يف : نيعضوم يف اهنم اوفلتخاو

 وبأو يعفاشلاو كلام لاقف . عسوملا اهتقو رخآ امأف « هيف بغرملا اهتقو فو

 . 29 هلثم ءيش لك لظ نوكي نأ وه « دوادو روث

 )١( ةيآ ءاسنلا ٠١ .

 )0( ةخسن يف ٠ ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . ( هلثم لك ءيش لظ نوكي نأ ) «ركفلا راد



 فن

 ىدحإ يف هيلثم ءيش لك لظ نوكي نأ تقولا رخآ : ةفينح وبأ لاقو

 تقو رخآ نأ هنع يور دقو ءرصعلا تقو لوأ هدنع وهو « هنع نيتياورلا

 سيل نيلثملاو « لثملا نيب ام نأو « نالثملا رصعلا تقو لوأو « لثملا وه رهظلا
 . © دمحعو فسوي وبأ : هابحاص لاق هبو ء رهظلا ةالصل حلصي

 ةمامإ يف درو هنأ كلذو « ثيداحألا فالتخا كلذ يف فالخلا ببسو

 يفو ٠ سمشلا تلاز نيح لوألا مويلا يف رهظلا لَو ينلاب ىلص هنأ » : ليربج
 "7 « نيذه نيب ام تقولا ؛ لاق مث , هلثم ءيش لك لظ ناك نيح يناثلا مويلا
 ةالص نيب اك « ممألا نم ملبق فلس ايف مؤاقب افإ» : تي لاق هنع ٍقورو
 , راهنلا فصتتا اذإ ىتح اولمعف « ةاروتلا ةاروتلا لهأ يتوأ . سمشلا بورغ ىلإ رصعلا
 ةالص ىلإ اولمعف : ليخنإلا ليجنإلا لهأ يتوأ مث« اًطاريق اًطاريق اوطعأف « اوزجع من
 بورغ ىلإ انلمعف نآرقلا انيتوأ مث ء اًطاريق اًطاريق اوطعأف « اوزجع مث ء رصعلا
 تيطعأ انبر يأ : باتكلا لهأ لاقف « نيطاريق نيطاريق انيطعأف «٠ سيشلا
 هللا لاق ؟ ًالعرثكأ انك نحنو . اًطاريق اًطاريق انتيطعأو « نيطاريق نيطاريق ءالؤه

 نم هيتوأ يلضف وهف : لاق ١ ٠ اولاق ؟ ءيش نم مرجأ نم متاظ له: ىلاعت
 « ءاشأ

 ىلإ ةفينح وبأ بهذو ؛ ليربج ةمامإ ثيدح ىلإ يعفاشلاو كلام بهذف
 لوأ نم رصقأ بورغلا ىلإ رصعلا نم ناك اذإ هنأ وهو . اذه رهاظ موهفم

 « لاوزلا لظ ريغ يعفاشلا بهذم يف ( 7١ / ؟ عومجملا ) رظناو . كلام بهذم يف ( ٠ ص

 يف ( ١١6 / ؟ ىلحلا ) رظناو ( ١ / ١ عبرملا ضورلا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو كلام بهذك

 . رهاظلا لهأ بهذُم

 1 ..( ١ /:١8 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا )1(

 , « يوونلاو ٠ يبهذلاو , ماحلا هححصو ٠ حيحص نسح ثيدح لاقو « يذمرتلاو دواد وبأ هاور (1)
 ١/ حيباصملا ةاكشم ) رظنا . هريغل حيحص « هتاذل نسح هدانسإو : ينابلألا لاق . مهريغو

 .( ١ / 350١ ةيارلا بصن ) رظناو ( 6

 . ( 555 / ؟ حيباصللا ةاكشم )رظنا . اههنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم هحيحص يف يراخبلا هاور (1)



 فو

 رثكأ رصعلا لوأ نوكي نأ بجاوف « ثيدحلا اذه موهفم ىلع رصعلا ىلإ رهظلا

 . رهظلا تقو رخآ وه « اذه نوكي نأو « ةماق نم

 تدجوف ءرمألا تنحتما دقو « اونظ اك سيلو : مزح نب دمح وبأ لاق
 كاشلا انأ : ( يضاقلا ) لاق . رسكو تاعاس عين ل راهنلا نم يهتنت ةماقلا

 : نيتقولا "" لاصتاب لاق نم ةجح 20 [و ] . ثلثو : لاق هنظأو . رسكلا يف
 لال. ملا لما لع ف شمر (9 لصفب ال ٠ ًالاصتا ينعأ

 همم ه

 . تباأث ثيدح وهو (؛ 0 ١) « ىرخأ تقو لخدي ىتح ِةآلَص تقَو

 تقولا لوأ درفنمال هنأ ىلإ كلام بهذف « راتخماو , هيف بغرملا اهتقو امأو
 : يعفاشلا لاقو 7تاعامجلا دجاسم يف اليلق تقولا لوأ اهريخأت بحتسيو
 تلاقو . كلام نع كلذ لثم ىورو ""رحلا ةدش يف الإ لضفأ تقولا لوأ
 . "دربلاو رحلا يف ةعامجلاو درفنملل قالطإب لضفأ تقولا لوأ : ةفئاط

 )١( ةفرعملا راد »و «ركفلا راد » ةخسن نم طقاس نيسوقلا نيب ام « .

 « ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا » ةخسن يفو ( لاصتاب ) « ةفرعملا راد »و «ركفلا راد » ةخسن يف (1)
 ش . ( لاصياب )
 هلعلو ضومغ اهيف ةرابعلاف لك ىلعو ( لصفني ال ) هلعلو ( لصفب ال ) خسنلا عيمج يف اذكه )١(

 . تقولا نم لصاف اهنيب سيل ًالاصتا دصقي
 يبأ نع مسم هجرخأ ام ديري هلعلو ؛ ظقنلا اذه ثيدحلا بتك يف كلذ نم ءيش ىلع فق | (

 لمي ل نم ىلع طيرقتلا انإ « طيرفت مونلا يف سيل نأ امأ » ِهَْكَي هللا لوسر لوق نم ةداتق
 ناك اذإف ء امل هبتني نيح اهلصيلف « كلذ لعف نف ىرخألا ةالصلا تقو ءيجي ىتح ةالصلا
 سيل » ظفلب ةداتق يبأ ثيدح نم دواد وبأ ىورو « مهمون ةصق يف « اهتقو دنع اهلصيلف « دغلا
 هاورو « ىرخألا تقو لخدي ىتح ةالص رخؤت نأ ةظقيلا يف طيرفتلا انإ « طيرفت مونلا يف
 ( 179 / ١ ريبحلا صيخلت ) رظنأ . حيحص نسح ثيدح : لاقو « ظفللا اذهب يذمرتلا

 . كلام بهذم يف ( ١ / ١7 يفاكلا ) رظنا (5)

 « يعفاشلا بهذم وه اك . رهظلاب كلذ ديقي نأ فلؤملاب ىلوألا ناكو ( 48 / ؟ عومجملا ) رظنأ (5)
 . ( 5888 / ١ ينغملا ) رظنأ . هدنع لضفأ ءاشعلا ريخأت كلذكو . دمحأ بهذم وهو

 يخبسلا يلع وبأ ينمو « بطلا يأ يضاقلاو , يمئاشلا باحصأ نم نييناسارخلا نع كلذ يكح (9
 . ( 6 / 5 عومجملا ) رظنا ٠ صيخلتلا حرش يف



 نفر

 نيثيدح كلذ يف نأ كلذو . ثيداحألا فالتخال كلذ يف اوفلتخا امنإو

 نع اودربأف ءرحلا دتشا اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق امههدحأ : نيتباث

 مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأ »: يناثلاو ١" « مهج حيف نمرحلا ةدش نإف « ةالصلا

 ملف« ءاضمرلا رح هيلإ اوكش مهنأ بابخ ثيدح يفو () « ةرجاه اب رهظلا يلصي ناك

  قحسإ يبأل تلق ثيدحللا يوار ريهز لاق « لسم هجرخ . 9 مهكشُي
 . معن لاق ؟ اهليجعت يفأ : تلق « معن : لاق ؟ رهظلا يفأ

 تسيل ذإ ثيداحألا هذه اولوأتو « صن وه ذإ  داربإلا ثيدح موق حجرف

 ةالصلا هيلع هلوق نم يور ام مومعل ثيداحألا هذه اوحجر موقو « صنب
 (« اهتاقيم لوأل ةالصلا : لاق ؟ لضفأ لامعألا يأ : لكس دقو » : مالسلاو

 فلتخم « اهتاقيم لوأل » ينعأ « هيف ةدايزلا هذهو « هيلع قفتم ثيدحلاو

 . اهيف

 نع سيلو « ةالصلاب اودربأف » ثيدحلا صن نكلو « ةريره يبأ نع هيلع قفتم ثيدحلا )١(

 نم همجعم يف يناربطلاو « مهبتك يف ةتسلا ةّمألا هاورو ( ٠١8/١ مالسلا لبس ) رظنا . ةالصلا

 . ( 558 / ١ ةيارلا بصن ) رظنا . ةثراح نب نمحرلا دبع ثيدح

 رظنا . رحلا دادتشا يأ : ةرجاملا ىنعمو هللا دبع نب رباج نع يراخبلا هاور ظفللا اذه (0)

 . ( 685 / ١ ينالطسقلا عم يراخبلا )

 ٠ رظنا . كلذل بجتسي مل يأ : مهكُشُي مف « هانتبثأ ام باوصلاو « نكف » ركفلا ر اد ةخسن يف (؟)

 1 ,( ٠0 / " يوونلا حرش عم يراسلا داشرإ شماهب ماسم )

 وبأ ليقو هللا دبع وبأ ٠ حصأ وهو « يهتتلا ليقو « يعازخلا ترألا نب بابخ ثيدحلا يوارو

 راغأ مأ يلوم ليقو « ةرهز ينب فيلح وه : ليقو « عيبف ؛ ةكمب ةيلهاجا يف يبس هقحل دمج

 . نيقباسلا نم « ةعازخل هؤالو « يبيت وهف « ةرهز ينب ءافلح نم يهو « ةيعازخلا عابس تنب

 . ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت )

 الإ ثيدحلا ىوري ال : يذمرتلا لاقو « ةورف مأ نع دواد وبأو ٠ يذمرتلاو « دمحأ هاور ثيدحلا (4)

 اذه يف هنع اوبرطضاو : لاق « يوقلاب سيل وهو « يرمعلا رمع نب هللا دبع ثيدح نم

 . ( 5١؟ / ١ حيباصملا ةكشم ) رظنا . ينابلألا هححص نكل . ثيدحلا

 يأ» ٠ لِي هللا لوسر تلأس لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع وهف هيلع قفتملا ثيدحلا اننأ

 - : لاق يأ مث تلق « نيدلاولا رب : لاق يأ مث تلق . اهتقو ىلع ةالصلا : لاق . لضفأ لامعألا



 فن

 كارتشا يف امهدحأ : نيعضوم يف رصعلا ةالص نم اوفلتخا : ةيناثلا ةلأسملا

 مهفالتخا امأف « اهتقو رخآ يف يناثلاو . رهظلا ةالص تقو رخآ عم اهتقو لوأ
 تقو لوأ نأ ىلع ةعامجو « دوادو « ىعفاشلاو كلام قفتا هنإف كارتشالا يف

 الإ , هلثم ءيش لك لظ راص اذإ كلذو ©)رهظلا تقو رخآ هنيعب وه رصعلا

 كرتشم تقو وه ء رصعلا تقو لوأو « رهظلا تقو رخآ نأ ىري اًكلام نأ

 .ت ر عبرأ هيف ىلصي ام ردقب ينعأ : اًعم نيتالصلل

 يذلا نآلا وه « مهدنع رهظلا تقو رخآف « دوادو روث وبأو يعفاشلا امأو

 تقو لوأانلقك ةفينح وبأ لاقو . مسقنم ريغ نامز وهو ءرصعلا تقو لوأ وه
 ةفينح يبأ فالتخا ببس مدقت دقو . هيلثم ءيش لك لظ ريصي نأ رصعلا

 . 7 كلذ يف مهعم

 ةضراعف هذه يف هلوقب لاق نمو « يعفاشلا عم كلام فالتخا ببس امأو

 يف ءاج هنأ كلذو : رمع نب هللا دبع ثيدحل ىنعملا اذه يف ليربج ثيدح

 . ( نيحلاصلا ضاير ) رظنا « هللا ليبس يف داهجلا 0
 ثيدحلا يف فالتخالا افإو , اهيف فالتخالاب لاق نم َرأ / فلؤملا اهركذ يتلا ةدايزلا نع امأ
 . لكك لوألا

 مل يذلاو , تاقوألا لضفأ يف ةفينح يبأ لوق ركذن نأ ةلئسملا هذه كرتن نأ لبق نسحتسملا نمو
 ءامسلا تناك نإ امإ : ولخي ال : ءاهقفلا ةفحت » بحاص لاق : لوقنف « فلؤملا هل ضرعتي

 ةالصب رافسإلاو « تقولا رخآ وه بحتسملا رجفلا يفف ةيحصم تناك نإف « ةهغتم وأ « ةيحصم
 نإف «ةفلدزمب جاحلل ةبسنلاب الإ ءاتشو افيص « اًرضحو « اًرفس سيلغتلا نم لضفأ رجفلا
 رصصعلا يفو. ءاتشلا يف هلوأو فيصلا يف تقولا رخآ وه بحتسملا : رهظلا يفو . لضفأ سيلغتلا
 لوأ بحتسملا : برغل يفو . ءامشو اًقيص ءاضيب سمشلا تمادام ءريخأتلا وه بحتسملا
 هركيو « ءامشلا يف ليللا ثلث ىلإ ريخأتلا وه بحتسملا : ءاشعلا يفو . لضفأ هليجعتو « تقولا
 . ( 185 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . لضفأ ليجعتلا فيصلا يفو « كلذ نع هريخأت
 رظنا . دمحأ بهذم وهو ( 7١/5 عومجملا ) رظناو . كلام هقف يف ( ١ / ٠٠١ يفاكلا ) رظنا )١(

 . ( 294/١ ينغلا )

 . ( ١ / ١3/8 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (0)



 فه

 يف يناثلا مويلا يف رهظلا مالسلاو ةالصلا هيلع ينلاب ىلص هنأ ليربج ةمامإ
 لاق هنأ "رمع نبا ثيدح يفو . لوألا مويلا يف رصعلا هيف ىلص يذلا تقولا
 . سم هجرخ « رصعلا :تقو رضحي ملام رهظلا تقو » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 ثيدح حجر نمو « اكرتشم تقولا لعج « ليربج ثيدح حجر نف
 ىلإ فرصي نأ نكمأ ليربج ثيدحو « اكارتشا اهنيب لمجي مل « هللا دبع
 نأ لتحي هنأل , ليربج ثيدح ىلإ هللا دبع ثيدح نم هللا دبع ثيدح

 ليربج ةمامإ ثيدحو . نيتقولا نيب ام برقل كلذ يف زوجت يوارلا نوكي
 . سم هجرخ رمح نبأ ثيدحو يذمرتلا هححص

 : ناتياور كلذ يف كلام نعف ءرصعلا تقو رخآ يف مهفالتخا امأو

 لاق هبو ءهيلثم ءيش لك لظ ريصي نأ اهتقو رخآ نأ : اههادحإ
 . 9 ىعفاشلا

 "7 لبنح نب دمحأ لوق اذهو « سيشلا رفصت هت ملام اهتقو رخآ نأ : ةيناثلاو
 . 9 ةعكرب سمشلا بورغ لبق اهتقو رخآ : رهاظلا لهأ لاقو

 ورم نب هللا دبعوهو « ورمع نبا ثيدح باوصلاو «رمع نبا ثيدح هانيدل يتلا خسنلا عيمج يف )١(
 علطي نأ ىلإ تقو هنإف ٠ « رجفلا متيلص اذإ : لاق هَ هللا ين نأ ٠» ثيدحلا صنو « صاعلا نبا
 ءرضعلا متيلص اذإف « ءرصعلا رضحي نأ ىلإ تقو هنإف « رهظلا متيلص اذإ مث « لوألا سمشلا نرق
 اذاف ٠ قفشلا طقسي نأ ىلإ تقو هنإف « برغملا ميلص اذإف ء سيشلا رفصت نأ ىلإ تقو هنإف

 يراسلا داشرإ سشماه يوونلا حرشب مسم ) رظنا « ليللا فصن ىلإ تقو هنإف « ءاشعلا مميلص
 .(؟هخ/ “6

 . دواد وبأو « يئاسنلاو ء دمحأ كلذك هاور ثيدحلاو . فلؤملا اهركذ يلا ىرخألا ةياورلاو
 . ( ؟هال / ١ راطوألا لين ) رظنا

 ( 7١/١ عومجملا )و ( ١ / ١٠١ يفاكلا ) رظنا (0)

 رظنا . هنع حصأ ىلوألا ةياورلاو « يعفاشلا بهذكك ةيناشلا ةياورلاو « دمحأ نع ةياور هذه (؟)
 1 ( 86/١ ينغملا )

 ( 7٠6 / ؟ ىلحلا ) سمشلا صرق عيمج برغي نأ لبق مهدنع رصعلا ُكَرْدُي (5)



 اففم

 رهاظلا ةضراعتم ثيداحأ ةثالث كلذ يف نأ مهفالتخا يف ببسلاو

 هنإف ءرصعلا متيلص اذإف » : هيفو مسم هجرخ رمع نب هللا دبع ثيدحاهدحأ

 رفصت مل ام رصعلا تقو » هتاياور ضعب يفو ١" « سمشلا رفصت نأ ىلإ تقو

 رصعلا هب ىلص هنأ »: هيفو ليربج ةمامإ يف سابع نبا ثيدح يناثلاو « سيشلا

 ةريره يبأ ثيدح ثلاثلاو « هيلثم ءيش لك لظ ناك نيح يناثلا مويلا يف
 كردأ دقف « سمشلا برغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم » : روهشملا

 كردأ دقف سشلا علطت نأ لبق حبصلا نم ةعكر كردأ نمو « رصعلا

 . () « حبصلا

 راتخنا اهتقو رخأ لعج « ليربج ةمامإ ثيدح حيجرت ىلإ راص نف
 راتخنا اهتقو رخآ لعج ءرمع نبا ثيدح حيجرت ىلإ راص نمو « نيلثملا

 رصعلا تقو : لاق ةريره يبأ ثيدح حيجرت ىلإ راص نمو « سيثلا رارفصا

 . انلق اك رهاظلا لهأ مهو ٠ سمشلا بورغ لبق ةعكر اهنم ىقبي نأ ىلإ

 رمع نباو سابع نبا ثيدحو ةريره يبأ ثيدح يف اوكلسف روهجملا امأو

 نأل « عملا كلسم - ضراعتلا لك امل اًضراعم ناك ذإ - سابع نبا ثيدح عم

 كلام لاق كلذلو اهيف ةروكذملا دودحلا براقتت رمع نباو سابع نبا يثيدح

 اهنم ديعبف ةريره يبأ ثيدح يف يذلا امأو . كلذب ةرمو اذه. ةرم

 . راذعألا لهأ جرخع جرخ امنإ ةريره يبأ ثيذح : اولاقف ٠ توافتمو

 )١( سمثلا ٌرفطت مل ام » تاياورلا عيمج يف « .
 تقو رخآ نأ هدنعف , فلؤملا اهركذي مل يتلاو « ةلئسملا هذه يف ةفينح يبأ بهذمل ةبسنلاب امأ

 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . سمشلا برغت نيح رصعلا ١ / 18١ ( .

 ' نمو « حبصلا كردأ دقف « سمشلا علطت نأ لبق ةعكر حبصلا نم كردأ نم » ثيدحلا ظفل (؟)

 لين ) رظنا . ةعاملا هاور «رصعلا كردأ دقف ؛« سيشلا برغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ

 . ةعكر لدب « ةدجس كردأ اذإ » يراخبلا ةياور يفو ( ؟6 / ؟ راطدألا



 ضي

 برا ربشأ انهو( ةسوم ريغ دحاو اهو نأ ىلإ موق بهذف ؟ ال

 .٠ )0 يعفاشلا نعو كلام

 بورغ ىلإ سمشلا بورغ نيب ام وهو « عسوم اهتقو نأ ىلإ موق بهذو

 نع لوقلا اذه يور دقو « دوادو « روث وبأو دمحأو ةفينح وبأ لاق هبو قفشلا
 . " يعفاشلاو كلام

 ثيدحل كلذ يف ليربج ةمامإ ثيدح ةضراعم كلذ يف مهفالتخأ ببسو

 يف برغملا لص هنأ ليربج ةمامإ ثيدح يف نأ كلذو ء رمع نب هللا دبع
 ملام :برغملا ةالص تقوو » : هللا دبع ثيدح يفو ء دحاو تقو يف نيمويلا

 . اًدحاو اتقو اهل لعج ليربج ةمامإ ثيدح حجر نف « قفشلا بغي

 هللا دبع ثيدحو ء اًعسوم اّنقو اهل لعج هللا دبع ثيدح حجر نمو

 نبا ثيدح : ينعأ ليربج ةمامإ ثيدح ناخيشلا جرخي مو . لسم هجرخ
 ةرسفم تاولص رشع مالسلاو ةالصلا هيلع ينلاب ىلص هنأ هيف يذلا سابع
 نم هللا دبع ثيدح يف يذلاو « نيذه نيب ام تقولا : هل لاق مث « تاقوألا

 لصأ وهو « 9 مسم هجرخ « يماسألا ةديرب ثيدح يف اًضيأ دوجوم وه كلذ

 )١( ؟ عومجملا ) رظناو ( ه٠ ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنأ / 56 ( .
 )١( ءاهقفلا ةفحت ) رظنأ ١ / 18١ ( ينغملا ) رظناو ١ / 58١ ( .

 هلأسف , لجر هتيم ينلا ىأ أ : ةديرب لاق يذمرتلا ظفلو « يذمرتلاو « لسمو « يراخبلا هجرخأ (؟)
 « هرمأ مث ءرجفلا علط نيح ىلصف ٠ « ماقأف « الالب رمأف انعم أ » : لاقف « ةالصلا تيقاوم نع
 « ةعفترم ءاضيب سمشلاو ءرصعلا ىلصف ماقأف « هرمأ مث رهظلا ىلصف سمشلا تلاز نيح ماقأف
 0 ٠ قفشلا باغ نيح لصف ماقأف  ءاشملاب همأ م « سيشلا بجاح عقو نيح برغملاب هرمأ مث
 سمثلاو ماقأف ٠ ء رصعلاب هرمأ مث ؛ دربي نأ معنأو رهظلاب هرمأ مث «رجفلاب رونف ؛ دغلا نم هرمأ
 نيح ماقأف « ءاشعلاب هرمأ مث « قفشلا بيغي نأ ليبق ىلإ برغملا رخأف هرمأ مث ء اهتقو رخأ
 : لاقف « انأ : لجرلا لاق ؟ ةالصلا تيقاوم نع لئاسلا نيأ : لاق مث , ليللا ثلث بهذ

 . ( 5" / ١ ةيارلا بصن ) رظنا . « نيذه نيب ةالصلا تيقاوم



 فضا

 لاؤس دنع ةنيدملاب ناك هنأل ىلوأ ةديرب ثيدحو : اولاق . بابلا اذه يف
 . ةكمب ضرفلا لوأ يف ناك ليربج ثيدحو « تاولصلا تاقوأ نع هل لئاسلا

 يف امهدحأ : نيعضوم يف ةرخآلا ءاشعلا تقو نم اوفلتخا : ةعبارلا ةلأسملا

 هنأ ىلإ ةعامجو يعفاشلاو كلام بهذف « هلوأ امأ . هرخآ يف يناثلاو « هلوأ

 دعب نوكي يذلا ضايبلا بيغم هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو ( ةرملا بيغم

 . (9 ةرملا

 اك هنإف برعلا ناسل يف قفشلا مسا كارتشا ةلأسملا هذه يف مهفالتخا ببسو

 بيغمو « ضيبأو رمحأ : ناقفش قفشلا كلذك « نارجف مهاسل يف رجفلا نأ

 قدتسملا رجفلا دعب امإ « ليللا لوا نم هدعب نوكي نا مزلي ضيبالا قفشلا
 « ريطتسملا ضيبألا رجفلا دعب امإو « بذاكلا رجفلا ينعأ : ليللا رخآ نم

 رجفلاو بذاكلا رجفلا : ةعبرأ نذإ علاوطلاف « ةرما ريظن ةرملا نوكتو
 كلذلو « براوغلا نوكت نأ بجي كلذكو . سيثلاو ءرمحألاو « قداصلا

 « ليللا ىلإ ىقبي هدجوف « ضيبألا قفشلل دصر هنأ نم ليلخلا نع ركذ ام
 ثيدح يف تبث دق هنأ مهنيب فالخ ال هنأ كلذو « ةبرجتلاو سايقلاب بذك

 باغ نيح لوالا مويلا يف ءاشعلا ىلص هنأ ليربج ةمامإ ثيدحو ةديرب

 يلصي ناك ملي هللا لوسر نأ » : تبث امب مهبهذم روهما حجر دقو « قفشلا

 رظنا . دمحأ بهذم وهو ( 50/7 عومجملا ) رظناو ( «٠ ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا )١(
 « يرهزلاو ء ريبج نب ديعسو دهاجمو ءاطعو سابع نبأو ء رمع نبأ بهذم وهو ( 785/١ ينغملا

 . ردصملا سفن رظنا . ىليل يبأ نباو ٠ يروثلاو
 رهظتسا « لابجلاو ناردجلاب قفألا هنع رتتسي ناكم يف ناك نإ : لاقف « ينغملا بحاص لّصف مث
 تبهذ ىتف « قفشلا بيغم هل نيبيو « قفألا هل رهظي ناكم يف ناك نإو « ضايبلا بيغي ىتح
 . ءاشعلا تقو لخد « ةرملا

 ءزيزعلا دبع نب رمعو « ةريره يبأو « سنأ نع كلذ يورو ( ١ 18١7 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (0)

 . ( 585 / ١ ينغملا ) رظنا . رذنملا نباو « يعازوألا لاق هبو



 فر

 امم هبهذم ةفينح وبأ حجرو « 27« ةثلاثلا ةليللا يف رمقلا بيغم دنع ءاشعلا
 « يتمأ ىلع قشأ نأ الول » : هلوقو هريخأت بابحتساو ءاشعلا ريخأت يف درو
 ىلع هيف اوفلتخاف اهتقو رخآ امأو . () « ليللا فصن ىلإ ةالصلا هذه ترخألا
 ىلإ هنإ لوقو « ليللا فصن هنإ لوقو , ليللا ثلث هنإ لوق : لاوقأ ةثالث

 وهو « ةفينح وبأو « يعفاشلا لاق ليللا ثلث ينعأ : لوألابو « رجفلا عولط
 فصن ينعأ : يناثلا لوقلا كلام نع يورو " كلام بهذم نم روهشملا

 . دواد لوقف ثلاثلا امأو « ليللا

 هنأ ليربج ةمامإ ثيدح يفف ءراثآلا ضراعت كلذ يف فالخلا ببسو

 ى / ثيدح يفو 2 ليللا ثلث يناثلا مويلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاب اهالص
 هجرخ « ليللا فصن ىلإ ءاشعلا ةالص ِةّتِلَم ينلا رخأ » : لاق هنأ سنأ

 ينلا نع ةريره يبأو يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم اًضيأ يورو . (9 يراخبلا

 انأ » : لاق ريشب نب ناعنلا ثيدح نم يئاسنلاو ٠ يذمرتلاو« دواد وبأو « دمحأ هاور ثيدحلا )١(
 ةثلاشل رمقلا طوقس اهيلصي عني هللا لوسر ناك : ةرخآلا ءاشعلا ةالص ةالصلا هذه تقوب معأ

 نبا لاق « قفشلا ةبوبيغ لبق ىلصو « حيحص وه : يبرعلا نبا لاق : يناكوشلا لاق . « رهشلا

 بيغي ال ضايبلا نأب براغملاو « علاطملاب مع هل نم لك مع دقو : يذمرتلا حرش يف سانلا ديس
 . ( ١١ / ؟ راطوألا لين ) رظنا .. لوألا ليللا ثلث دنع الإ

 هاور « هفضن وأ ليللا ثلث ىلإ ءاشعلا اورخّوي نأ مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول » ثيدحلا ظفل (5)
 . ( ١١ / ؟ راطوألا لين ) رظنا . هححصو يذمرتلاو « ةجام نباو « دمحأ

 لوأ : ةليضفلاف ء رذعو ءزاوجو «رايتخاو « ةليضف : تاقوأ ةعبرأ ءاشعلل نأ يعفاشلا بهذم (؟)
 رجفلا عولط زاوجلاو « هفصن لوق يفو « حصألا يف ليللا ثلث ىلإ هدعب رايتخالاو « تقولا
 . ( 59 / ؟ عومجملا ) رظنا . رطم وأ رفسب عمج نمل برغملا تقو رذعلاو « يناثلا

 ىلإ ةرورضلا تقوو «رايتخالا تقو وهو « ليللا ثلث ىلإ قفشلا بيغم دعب أدبي دمحأ دنعو

 . ( 585 / ١ ينغملا ) رظنا . يناثلا رجفلا علطي نأ

 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . قداصلا رجفلا علطي نأ ىلإ مالظلا لوخد تقو نم أدبي ةفينح يبأ دنعو

 . كلام بهذم يف ( ١ / 17١ يفاكلا ) رظناو ( ١١/١

 . ( ٠6١ / ؟ راطوألا لين ) رظنا «. هيلع قفتم ثيدحلا (4)



 فرضت

 ىلإ ءاشعلا ترخأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 افإ مونلا يف طيرفتلا سيل » : ةداتق يبأ ثيدح يفو "2 « ليللا فصن

 . (" « ىرخألا تقو لخدي ىتح ةالصلا رخؤت نأ طيرفتلا

 نمو « ليللا ثلث : لاق ليربج ةمامإ ثيدحل حيجرتلا بهذم بهذ نف
 . ليللا رطش : لاق سنأ ثيدحل حيجرتلا بهذم بهذ

 وهو « ماع وه : اولاقو « ةداتق يبأ ثيدح اودتعاف « رهاظلا لهأ امأو

 ناكل ء احسان نكي م ولو ٠ خسان وهف ؛ ليربج ةمامإ ثيدح نع رخأتم'
 عامجإلا لاح باحصتسا ىلإ راصي نأ بجيف « اهكح طقسي راثآلا ضراعت

 انإف لبق اهف اوفلتخاو « رجفلا عولط دعب امل جرخي تقولا نأ ىلع اوقفتا دقو

 نأ بجوف ءرجفلا عولط ىلإ ههنع تقولا نأ سابع نبا نع انيور

 هب نأ بسحأو « هجورخ ىلع قافتالا عقو ثيح الإ « تقولا كح بحصتسي
 . ةفينح وبأ لاق

 « قداصلا رجفلا عولط حبصلا تقو لوأ نأ ىلع اوقفتاو : ةسماخلا ةلأسملا

 باحصأ ضعب نعو « مساقلا نبا نع يور ام الإ سيثلا عولط هرخآو
 بهذف ءراتحنتا اهتقو يف اوفلتخاو . رافسإلا اهتقو رخآ نأ نم يعفاشلا

 اهب رافسإلا نأ ىلإ نييقارعلا رثكأو يروثلاو هباحصأو ةفينح وبأو « نويفوكلا
 ىلإ دوادو روث وبأو لبنح نب دمحأو هباحصأو يعفاشلاو كلام بهذو (9 لضفأ

 0 (9 لضفأ اهب سيلغتلا نأ

 )١( ثيدحلا جيرخت مدقت .

 . ثيدحلا جيرخت مدقت (؟)

 ( ١ / ١85 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 . ( كرا ينغملا ) رظنإو ( 3/“ عومجملا ) رظناو كلام هقف يف ( 3١ يفاكلا ) رظنا (4)



 فش

 . كلذ يف رهاوظلا ةفلتخلا ثيداحألا عمج ةقيرط يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو
 : لاق هنأ جيدخ نب عفار قيرط نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنع درو هنأ كلذو

 ةالصلا هيلع هنع يورو ") «رجألل مظعأ وهف مترفسأ اهاكف « حبصلاب اورفسأ »
 لوأل ةالصلا : لاق » ؟ لضفأ لامعألا يأ لكس دقو لاق هنأ مالسلاو
 « حبصلا يلصي ناك هنأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبثو '« اهتاقيم
 . © « سلغلا نم نفرعي ام نهطورمب تاعفلتم ءاسنلا فرصنتف

 صاخ عفار ثيدح نإ : لاق نف « بلغألا يف هلمع هنأ ثيدحلا رهاظو
 ذإ ماعلا ىلع يضقي صاخلا نأ روهشملاو . ماع « اهتاقيم لوأل ةالصلا » : هلوقو
 ىلع ًالومم ةشئاع ثيدح لعجو « حبصلا ةالص مومعلا اذه نم ىنثتسا وه
 بلاغ كلذ ناك هنأب ال ء هنم كلذ عوقوب رابخإلا نضضت اغإ هنأو «زاوجلا

 مومعلا ثيدح حجر نمو « سيلغتلا نم لضفأ رافسإلا : لاق هِيَ هلاوحأ
 عفار ثيدحو ء رهاظ وأ , كلذ يف صن ال هنألو , هل ةشئاع ثيدح ةقفاوم

 نوكت الف « هققحتو ءرجفلا نيبت كلذب ديري نأ نكمي هنأل لقحم جيدخ نبا
 لضفأ : لاق ضراعت كلذ يف دراولا مومعلا الو ء ةشئاع ثيدح نيبو هنيب
 . هلوأ تقولا

 هنأ كلذ يف ثيدحلا لوأت هنإف « رافسإلا اهتقو رخآ نأ ىلإ بهذ نم امأو

 )١( سنأ ثيدح نمو : لالب ثيدح نمو « جيدخ نب عفار ثيدح نم يور : ىعليزلا لاق «
 ثيدح نمو ةريره يلأ ثيدح نمو « دوعسم نبأ ثيدح نمو « ناعنلا نب ةداتق ثيدح نمو
 ثيدح : يذمرتلا لاقو ةعبرألا ننسلا باحصأ هاورف « عفار ثيدح امأ « ةيراصنألا ءاوح

 . حيحص قيرط ةقيرط : ناطقلا نبأ لاق . حيحص نسح .

 بصن )رظنا . هيف كشي الف ء رجفلا حصي نأ « رافسالا ىنعم :٠ قحسإو دمحأو « يعفاشلا لاق
 . ( ؟ه//١ ةيارلا

 . ثيدحلا جيرخت مدقت (0)

 . ( ؟١/50 ةيارلا بصن ) رظنا . لسمو يراخبلا هاور (؟)



 فغير

 نم ةعكر كردأ نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ينعأ : تارورضلا لهأل

 روهمجلا هلعف امب هيبش اذهو « حبصلا كردأ دقف « سمشلا علطت نأ لبق حبصلا

 كلذلو . رهاظلا لهأ اوقفاوو « اذه يف كلذ نع اولدع مهنأ بجعلاو  رصعلا يف

 . كلذ نيب قرفلاب موبلاطي نأ رهاظلا لهأل

 لوألا بابلا نم لوألا لصفلا نم يناثلا مسقلا

 لهأ اهافنو « راصمألا ءاهقف انلق !؟ اهتبثأف رذعلاو ةرورضلا تاقوأ امأف

 نيدلا ءالؤه فلتخا دقو . كلذ يف مهفالتخا ببس مدقت دقو , رهاظلا

 اهألو تاقوألا هذه دجوت تاولصلا يأل اهدحأ : عضاوم ةثالث يف اهوتبثأ

 نيذلا رذعلا لهأ مه نم يف ثلاثلاو ٠« تاقوألا هذه دودح يف يناثلاو « ؟ ال

 نم ينعأ : كلذ يف مهماكحأ يفو ؟ ال اهبألو « تاقوألا هذه يف مهل صخر

 . اهطوقس نمو « ةالصلا بوجو

 عبرأل وه تقولا اذه نأ ىلع 27 يعفاشلاو كلام قفتا : ىلوألا ةلأسملا

 اوفلتخا انإو . كلذك ءاشعلاو برغملاو « اهنيب اكرتشم رصعلاو رهظلل : تاولص

 اذه نإ : لاقف « ةفينح وبأ مهفلاخو . دعب يتأيس ام ىلع اههكارتشا ةهج يف

 . (9 كرتشم تقو انهه سيل هنإو « طقف رصعلل وه امنإ تقولا

 يف نيتالصلا نيب عملا زاوج يف مهفالتخا وه كلذ يف مهفالتخا ببسو

 ةالص يف دراولا صنلاب كس نف . دعب يتأيس ام ىلع امهادحإ تقو يف رفسلا

 نم ةعكر كردأ نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم تباثلا ينعأ ء رصعلا

 , ةصخرلا اذه نم مهفو «رصعلا كردأ دقف «٠ سيشلا بيغم لبق رصعلا ةالص

 بهذم وهو ( 5١/18/؟ عومجملا ) رظناو . كلام هقف يف ( ه١ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا )١(

 . اهدعب امو ( 777/١ ينغما ) رظنا . دمحأ

 . ( 38/١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا ()



 قران

 ةالص تقو توفي ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل عملا يف كارتشالا زجي ملو

 ججح نم عملا باب يف دعب هركذنس الو « ىرخألا تقو لخدي ىتح
 زاجأ نمو . طقف رصعلا ةالصل الإ تقولا اذه يف نوكي ال هنإ : لاق نيقيرفلا
 اًضيأ رفاسملا نأل ؛ تارورضلا لهأ هيلع ساق ءرفسلا يف عملا يف كارتشالا

 ء«رصعلاو رهظلل اكرتشم تقولا اذه لعجف ءرذعو ةرورض بحاص

 . ءاشعلاو برغملاو

 لاقف « امل كرتشملا تقولارخآ يف يعفاشلاو كلام فلتخا : ةيناشلا ةلأسملا

 ) رضاحلل رهظلل تاعكر عبرأ رادقمب لاوزلا دعب نم رصعلاو رهظلل وه : كلام
 نيتعكر وأ رضاحلل تاعكر عبرأ رادقم راهنلل ىقبي نأ ىلإرفاسملل نيتعكرو
 عبرأ رادقم ©)مإ ءوه امنإ رهظلل صاخلا تقولا لعجو « رفاسملل
 صاخلا تقولا لعجو « رفاسملل ناتعكر امإو « لاو للا دعب رضاحلل تاعكر
 هنأ ينعأ : رفاسمل ناتنث امإو «رضاحلل بيغملا لبق تاعكر عبرأ امإ رصعلاب
 ناك نإ تقولا كلذب ةصاخلا ةالصلا الإ همزلت ل طقف صاخلا تقولا كردأ نم
 كردأ كلذ نم رثكأ كردأ نمو « تقولا كلذ لبق ةالصلا همزلت مل نمم
 رصعلا ةالصل صاخلا تقولا رخآ لعجو تقولا كلذ مح وأ « اًعم نيتالصلا

 نأ الإ « ءاشعلاو برغملا كارتشا يف لعف كلذكو « بورغلا لبق ةعكر رادقم
 نأ لبق تاعكر ثالث رادقم وه : لاقف :برغمال هلعج ةرم صاخلا تقولا
 رادقم وه لاقف ,ءرصعلا يف لعف ا؟ ةريخألا ةالصلل هلعج ةرمو ء رجفلا علطي

 عولط لبق ةعكر رادقم تقولا رخآ لعجو  سايقلا وهو - تاعكر عبرأ
 ()7رجفلا

 : اًدحاو اًدح ةكرتشملا تاقوألا هذه رخاوأ دودح لعجف يعفاشلا امأو

 ةيراجتلا ةبتكملا » ةخسن يفو ( .. رادقم وه امنإ ) « ةفرعملا راد »و «ركفلا راد » ةخسن يف )١(
 . كلذ بلطتي مالكلا قايس نأل باوصلا وهو ( .. رادقمب امإ وه امنإ ) « ىربكلا

 . ( ه١ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؟)



 هه

 رادقمو ؛ اًعم رصعلاو رهظلل كلذو . سمشلا بورغ لبق ةعكر كاردإ وهو
 هنع ليق دقو . اًمم ءاشعلاو برغملل كلذو ء رجفلا عادصنا لبق اًضيأ ةعكر

 هتمزل دقف « سيشلا بورغ لبق ةريبكت كردأ نم هنأ ينعأ : ) ةريبكت رادقمب

 تقو رخآ نأ يف اًكلام قفاوف ةفينح وبأ امأو . اًعم رصعلاو « رهظلا ةالص
 يف قفاوي ملو ٠ بورغلا لبق هدنع تارورضلا لهأل ةعكر رادقم رصعلا
 . صاصتخالاو كارتشالا

 تقولا كارتشاب لوقلا له يعفاشلاو اًملام ينعأ « مهفالتخا ببسو

 مأ « كرتشم تقوو « امه صاخ تقو : نيتقو امل نأ يضتقي اّعم نيتالصلل

 ىلع لد امنإ عملا نأ يعفاشلا ةجحو ؟ طققف اًكرتشم اًنقو امل نأ يضتقي افإ
 يف هدنع كارتشالا ساقف كلام امأو . صاخ تقو ىلع ال ء طقف كارتشالا

 تقول ناك امل هنأ ينعأ : ةعسوتلا تقو يف هدنع كارتشالا ىلع ةرورضلا تقو

 نأ بجو « صاخ تقوو « كرتشم تقو « ناتقو عسوملا رصعلاو رهظلا

 كارتشا ىلع هقفاوي ال يعفاشلاو « ةرورضلا تاقوأ يف كلذك رمألا نوكي

 هللاو  ىنبني امنإ ةلأسملا هذه يف اهفالخف « ةعسوتلا تقو يف رصعلاو رهظلا
 ٠ ملعأ هللاو . نيي هنإف « هلمأتف . ىلوألا كلت يف مهفالتخا ىلع  ملعأ

 اهنأ ىلع اوقفتاف « ةرورضلا تاقوأ ينعأ تاقوألا هذه امأو : ةثلاثلا ةلأسملا

» 
 باحصألا قافتاب ةعكرب ةالصلا بجتف « ديدجلا يف هصن لوألا لوقلا ( 77/؟ عومجملا ) رظنا
)١ 

 عبرأ كاردإب الإ رصعلا عم رهظلا بجت ال ميدقلا يف هلوقو « رهظألا وهو « ةريبكتب بجت يناثلاو
 عومجملا ) رظنا . رصعلا هب بجت ام عم تاعكر 77/9 (

 ىمغملاو « غلبي يبصلاك اهيوجول ًالهأ راص ني مارحإلا ةريبكتب تقولا كرديف « دمحأ بهذم امأ
 يلا ركنا ءاضقلا هيلع بجو لصي مو تقولا هتاف اذإو ؛ « رهطت ضئاحلاو « قيفي هيلع

 « نيققحلا رثكأ هيلعو « ةفينح يبأ بهذم وهو ( 7١7/١ ىهنلا يلوأ بلاطمو ( 0١
 5 ضرفلا هيف ىدؤي ام رادقم تقولا نم يقب اذإ الإ بجي ال :رفز لاقو . يخركلا لوق
 . ( ؟؟١/9 عئانصلا عئادب )



 دف

 مل يهو تاقوألا هذه يف ضيحت وأ « تاقوألا هذه يف رهطت ضئاحلل : عبرأل
 رضضاحلا وأ ءرضاح وهو « تاقوألا هذه يف ةالصلا ركذي رفاسملاو . لصت

 يف اوفلتخاو . مسي رفاكلاو اهيف غلبي يبصلاو ء رفاسم وهو اهيف اهركذي
 تاقوألا هذه لهأ نم ضئاحلاك وه : يعفاشلاو كلام لاقف « هيلع ىمغملا
 يضقي هنأ ةفينح يبأ دنعو " اهتقو بهذ يتلا ةالصلا مدنع يضقي ال هنآل
 ىضق قافأ ام ىتم هئاحغإ نم هدنع قافأ اذإف ء سما نود اهف ةالصلا

 يتلا ةالصلا هتمزل ةرورضلا تاقوأ يف قافأ اذإ هنأ  نيرخآلا دنعو (9 ةالصلا
 هيلع ىمغملا ةلأسم يقأتسو « ةالصلا همزلت مل اهيف قفي مل اذإو « اهتقو يف قافأ

 . دعب اهف

 ةالصلا اهيلع بجت امنإ تاقوألا هذه يف ترهط اذإ ةأرملا نأ ىلع اوقفتاو

 عبرأ راهنلا نم يقب دقو كلام دنع ترهط نإف « اهتقو يف ترهط يتلا
 ت ر سمخ ىقب نإو ء امل ةمزال طقف رصعلاف «٠ سيشلا بورغل تاعكر

 . (9 اًعم ناتالصلاف

 ةريبكت وأ « انلق اك اًعم ناتالصلاف بورغلل ةعكر يقب نإ يعفاشلا دنعو
 هذه يف رضحي يسانلا رفاسملا يف كلام دنع رمألا كلذكو « هل يئاثلا لوقلا ىلع

 )١( يفاكلا ) رظنا ١ ( عومجملا )و كلام بهذم يف 75/9 ( .

 تداز نإو ء اهاضق تاولص سخ هيلع يمغأ نإ : ةفينح وبأ لاقو » : ينغللا يف لاق ةمادق نبأ نكلو ( 500/١ ) رظنا سجلا نود امب (راصبألا ريونت عم راتخلا ردلا ) بحاص هديقي ل (5)
 رظنا « نونجلاك , ءاضقلا طقسأف ءراركتلا يف لخدي كلذ نأل ؛ لكلا يف ءاضقلا ضرف طقس
). 

 سفن ) رظنا . هئامغإ لاح يف تناك يتلا تاولصلا عيمج يضقي هيلع ىمغللاف « ةلبانحلا دنع امأو
 1 ش . ( ةحفصلاو ردصملا

 . كلذ يضتقي مالكلا قايس نأل ( نيرخآلا ) باوصلاو (رخآلا ) انيدل يتلا خسنلا عيمج يف ("
 .٠ ) ةقباسلا رداصملا ) رظنا . ةلئسملا هذه يف مالكلا رم (8)



 فضي

 هنأ ينعأ : : تاقوألا هده ف مسي رفاكلا كلذكو ,رفاسي ضاحلا وأ 3 تاقوألا

 . غلبي يبصلا كلذكو ةالصلا مهمزلت

 يعفاشلا لعجو « تقولا رخآل اًءزج ةمكرلا كلام َلَعَج نأ يف ببسلاو
 نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأ اهنم ةريبكتلا لثم اًدح ةمكرل ءزج
 . «رصعلا كردأ دقف سمشلا برغت نأ لبق رصعلا نم كردأ

 نم يعفاشلا دنعو « رثكألا ىلع لقألاب هيبنتلا باب نم كلام دنع وهو
 رصعلا نم ةدجس كردأ نم » يور امب اذه ديأو لقألا ىلع رثكألاب هيبنتلا باب

 ًءزج انهه ةدجسلا نم مهف هنإف «رصعلا كردأ دقف « سمشلا برغت نأ لبق

 لبق ةريبكت مهنم كردأ نم : هيف لاق يذلا هلوق ىلع كلذو « ةعكرلا نم

 . تقولا كردأ دقف عولطلا وأ بورغلا

 . اهرهط نم غارفلا دعب تقولا اذه دتعت افإ ضئاحلا نأ ىري كلامو
 غارفلا نود مالسإلا تقوب هل دتعيف « مسي رفاكلا امأو . غلبي ىصلا كلذكو

 « تاقوألا هذه يف تضاح اذإ ضئاحلا نأ ىري كلامو . مسي رفاكلاك كلما

 بجاو ءاضقلا نأ ىري يعفاشلاو © اهنع طقاس ءاضقلا نأ دعب ْلَصَت ل يهو

 تضاح اذإ اهنأل « تقولا لوأ لوخدب بجت ةالصلا نأ ىري نمل مزال وهو .  اهيلع

 يف تضاح ولو. رصعلاو « رهظلا تطقس « كارتشالا تقو يف ةأرملا تضاح ول : كلام بهذم )١(

 « اهدحو رصعلا ءاضق اهنع طقس « رصعلا الو « رهظلا لصت مل تناكو ,صعلاب .صاصتخالا تقو

 . كارتشالا تقو ىلإ ضيحلا ىدامت نإو « تطقس ء رهظلاب صاصتخالا تقو يف تضاح ولو

 « رهظلا يف راذعألا رئاس يف كلذ لثمو « تبجو « هلبق عفترا ناف رصعلا تطقس

 / ١ ريغصلا حرشلا )و ( ه؛ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . ءاشعلاو , برغملاو. رصعلاو
 . 0.( اال

 يضاملا ناك نإف « سافنلاو« ضيحلاو « ءامغإلاو , نونجلا وهو ءرذعلا أرط اذإ يعفاشلا بهذم )١(

 . « ءيش بجي ال هنأ روهجلا عطق هبو حيحصلا بهذملا : ناقيرطف ٠ ضرفلا ردق نود تقولا نم
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 ةالصلا اهيلع تبجو دقف « ةالصلا هيف عقت نأ نكمي ام تقولا نم ىضم دقو

 , ةفينح يبأ بهذم وهو تقولا رخآب بجت افإ ةالصلا نإ : لاقي نأ الإ

 () هلوصأ ىلع اًيراج ةفينح يبأ لوقل مزال ىرت اك اذهف « كلام بهذم ال
 . كلام لوق لوصأ ىلع ال

 بجو « ةالصلا كلت عسي ام رذعلا دوجو لبق تقولا نم ىضم دق ناك نإ « ءاضقلا بجي الو -

 . (14 / ” عومجملا ) رظنا . نورثكألا عطق هبو « صوصنملا حيحصلا ىلع ةالصلا كلت ءاضق

 « نج مث ءهب بجت اًردق عملا يتالص نم ىلوألا تقو نم فلكملا كردأ نإف « دمحأ بهذم امأو

 ىدحإ يف ةيناثلا بجت م ء اهتقو دعب رذعلا لاز مث ء تسفن وأ ٠« تضاحف « ةأرما تناك وأ

 . ( 557 / ١ ينغملا ) رظنا . اهؤاضق بجي الو « نيتياورلا

 وأ « نج اذإ لقاعلاو ء تسفن وأ « تقولا رخآ يف تضاح اذإ ةرهاطلا : ةفينح يبأ بهذم )١(

 . دنع ضرفلا مهمزلي ال « ضرفلا عسي ام تقولا نم يقب دقو « دتترا اذإ رفاكلاو « هيلع يمغأ
 / ١ عئاتنصلا عئادب ) رظنا . تقولا رخآ يف مدنع قلعتي بوجولا نأل « ةفينح يبأ باحصأ

 .( 35١



 فرخ

 لوألا بابلا نم يناثلا لصفلا

 اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا يف

 يناثلاو , اهددع يف امهدحأ : نيعضوم يف اهنم ءاماعلا فلتخا تاقوألا هذهو
 . اهيف اهلعف نع يهنلا قلعتي يتلا تاولصلا يف

 ةالصلا نع يهنم تاقوألا نم ةثالث نأ ىلع ءاماعلا قفتا : ىلوألا ةلأسملا

 ةالص يلصت ندل نمو . اهورغ تقوو « سيشلا عولط تقو : يهو اهيف

 . سيثلا علطت ىتح حبصلا

 بهذف ءرصعلا دعب ةالصلا يفو « لاوزلا تقو يف : نيتقو يف اوفلتخاو

 « بورغلاو عولطلا : ةعبرأ يه اهنع يهنملا تاقوألا نأ ىلإ هباحصأو كلام
 . © لاوزلا دنع ةالصلا زاجأو ء رصعلا دعبو حبصلا دعبو

 تقو الإ اهنع يهنم اهلك ةسمخ تاقوألا هذه نأ ىلإ يعفاشلا بهذو

 دعب ةالصلا كلذ نم موق ىنثتساو . © ةالصلا هيف زاجأ هنإف « ةعمجلا موي لاوزلا

 . © رصعلا

 )١( يفاكلا ) رظنا ١ / ١ ( كلام بهذم يف .

 . ( ٠١ / ؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( ١ / ١50 رايخألا ةيافك ) رظنا (0)

 هركي اهنم ةثالث : اّنقو رشع انثا يهف « ةفينح يأ دنع ةالصلا اهيف هركي يتلا تاقوألا امأو

 ىتح ءاوتسالا تقوو « ضيبتو عفترت نأ ىلإ سمشلا عولط دعب.: تقولا يف ىنعمل اهيف ةالصلا

 . 2. برغت ىتح اهرارفصاو « سمثلا رارمحا تقوو « سيشلا لوزت

 ىلصي نأ ىلإ رجفلا عولط دعب : اهنف « تقولا ريغ ىنعمل ةالصلا اهيف هركي يتلا تاقوألا امأو

 سمثلا ريقتت نأ ىلإ رصعلا ةالص دعبو « سمشلا علطت نأ ىلإ رجفلا ةالص دعبو ءرجفلا

 مامإلا جورخ تقو اهنمو « ةعملا موي ةبطخلا تقو اهنمو ٠ بورغلا دعب ام : اهنمو « بورغلل

 نود سانلا ضعبل لفنتلا هيف هركي تقو اهنمو « ةعاملا يف مامإلا عورش دعب اهنمو « ةبطخلل

 ( ١/ ١6١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ديعلا موي ىلصملا رضح نمل نيديعلا ةالص لبق وهو « ضعب

 .اهدعب امو

 نبا كلذب مزجو « اهيف ةهارك ال حبصلا دعب مدنع ةالصلا كلذكو « ةيرهاظلا بهذم وه (؟)

 . ( ٠٠١ / ؟راطوألا لين ) رظنا . ماقلاو « يداها بهذم وهو « مزح
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 ةضراعم امإو « رثأل رثأ ةضراعم امإ : نيئيش دحأ كلذ يف فالخلا ببسو

 نب كلام وهو « ةنيدملا لهأ لمع ينعأ : لمعلا ىعار نم دنع لمعلل رثألا

 , لمع نم الو « لوق نم ال ضراعم كانه نكي ملو يهنلا درو ثيحف ٠ سنأ
 . اوفلتخا ضراعملا درو ثيحو « هيلع اوقفتا

 تبث هنأ كلذو رثألل هيف لمعلا ةضراعملف ٠ لاوزلا تقو يف مهفالتخا امأ
 هللا لوسر ناك تاعاس ثالث » : لاق هنأ ينهجلا رماع نب ةبقع ثيدح نم

 ىتح ةغزاب سمشلا علطت نيح : اناتوم اهيف َرْبَقَت نأو اهيف يلصن نأ اناهني هِيَ
 « بورغلل سمشلا فيضت نيحو ٠ ليمت ىتح ةريهظلا مثاق موقي نيحو « عفترت
 عطقنم هنكلو . هانعم يف يحباضصلا هللا دبع يبأ ثيدحو " مسم هجرخ
 ..ا9 هئطوم يف كلام هجرخ

 نمو اهلك ةثالثلا تاقوألا هذه يف ةالصلا عنم ىلإ بهذ نم سانلا نف

 يف امإو « كلام وهو « قالطإب امإ « لاوزلا تقو كلذ نم ىنثتسا نم سانلا
 امل ةنيدملاب هدنع لمعلا نألف , كلام امأ . يعفاشلا وهو « طقف ةعملا موي

 حابأ « لاوزلا ينعأ : ثلاثلا تقولا ىلع هدجي مو , طقف نيتقولا ىلع هدجو
 لمعلل ري ل نم امأو . لمعلاب خوسنم يهنلا كلذ نأ دقتعاو « هيف ةالصلا
 يف انباتك يف هتوقو لمعلا يف انماكت دقو . عنملا يف هلصأ ىلع يقبف « اًريثأت

 . هقفلا لوصأ ىعدُي يذلا وهو ٠ يهقفلا مالكلا

 كلام يبأ نب ةبلعث نع باهش نبا ىور ام هدنع حص اماف « يعفاشلا امأو

 )١( ثيدحلا ظفل ٠ ؟ راطوألا لين ) رظنا : يراخبلا الإ ةعامجلا هاور ثيدحلاو « نهيف / ٠١4 (

 ًالماع ناك : ينهجلا رماع وبأ وأ . دامح وبأ رماع نبا ( نيعلا مضب ) ةبقع وه : ثيدحلا يوارو
 ٠ يلع عم ناورهنلا موي لتق هنأ ةفيلخ ركذو « نيسمخو نامت ةنس اهب يفوتو ء رصم ىلع ةيواعمل .

 مالسلا لبس ) رظنا . ربلا دبع نبا هطلغو ١ / 1١١١(.

 ١(.انظر ) حيباصملا ةاكشم ١/55 (. .



 "ع

 يس نس كل يس الع لوزا دع فرج نيش نأ يلعب )رع

 جرخ رادجلا لظاهلك ةسفنطلا يشغاذإف « يبرغلا دجسملا رادج ىلإ ح رطت تناك يتلا ةسفنطلا

 نع ىمن ِهَنيَي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع اضيأ هاور ام عم « باطخلا نب رمع

 كلذ نم ىنثتسا "'« ةعما موي الإ سمشلا لوزت ىتح راهنلا فصن ةالصلا

 رثالا ذاك نإو ؛ كلذب رمع مايأ يف لمعلا هدنع رثآلا اذه ىوقو « ةعمجلا موي يهنلا

 يف هلصأ ىلع يقبف . كلذ يف تباثلا رثألا حجر نم امأو . اًفيعض هدنع

 . ىهنلا
 يف ةتباثلا راثألا ضراعت هببسف . رصعلا ةالص دعب ةالصلا يف مهفالتخا امأو

 ةريره يبأ ثيدح امهدحأ : نيضراعتم نيثيدح كلذ يف نأ كلذو « كلذ

 ىتح رصعلا دعب ةالصلا نع ىجم ِهَنْيَي هللا لوسر نأ » : هتحص ىلع قفتملا

 يناثلاو '« سمثلا علطت ىتح حبصلا دعب ةالصلا نعو ٠ مهشلا برغت

 أرس طق يتيب يف نيتالص ٍةَنِلَي هللا لوسر كرت ام » : تلاق ةشئاع ثيدح

 | 7 « رمملا دعب نيتعكرو « رجلا ليت نيتعكر : ةينالع و

 نب قحسإو . ىحب يبأ نب , دمح نب مهاربإ هدانسإ يف: يناكوشلا لاق ( ( 16 /1 مألا ) رظنا(- ١

 . نافيعض امهو« ةورف يبأ نب هللا دبع

 ديعس نع - ةنيدملا لهأ نم خيش - هللا دبع نع رمحألا دلاخ يبأ قيرط نم يقهيبلا هأورو

 / ؟راطوألا لين ) رظنا . كورتم وهو يدقاولا هيف دنسب مرثألا هاورو ٠ ةريره يبأ نع
).. 

 . سيشلا علطت ىتح حبصلا دعب ةالص ال ٠ ظفلب هنع هللا يضر يردخلا ديعس وبأ ه هاور ثيدحلا ( 5(

 رظنا . رجفلا ةالص دعب ةالص ال مسم ظفلو . هيلع قفتم « بيغت ىتح رصعلا دعب ةالص الو

 .( ١/1١ مالسلا لبس )

 ادن اهعدي نكي ل١٠ ظفل يفو « طق يدنع رصعلادعب نيتدجسلا كرت ام ٠ ثيدحلا ظفلو (؟)

 نع بيجأ دق : يناعنصلا لاق ( 1١١/١ مالسلا لبس ) رظنا . يراخبلا هاور .« ةينالع الو
 لمع اذإ ناك هنأل « اهيلع رقسا مث هتتاف امل رهظلا ةلفانل ءاضق امهالص هِي هنأب ثيدحلا اذه
 يف لفنلا زاوج هصئاصخ نم هنأبو « ةهاركلا تقو يف ةتئافلا ءاضق ىلع لدف . هتبثأ . الم
 , اهنع ىهنيو « رصعلا دعب يلصي ناك هنأ ٠ ةشئاع نع دواد يبأ ثيدح هل لد ؟ . تقولا كلذ

 . « لاصولا نع ىهنيو . لصاوي ناكو



 نفح

 وأ « ةشئاع ثيدح حجر نمو « عنملاب لاق ةريره يبأ ثيدح حجر نف
 . زاوجلاب لاق هلم هيلع تام يذلا لمعلا هنأل ؛ اخسان هآر

 هللا لوسر تأر اهنأ » : هيفو « ةشئاع .ثيدح ضراعي ةماس مأ ثيدحو

 نم سان يفاتأ هنإ : لاقف « كلذ نع هتلأسف ء رصعلا دعب نيتعكر يلصي هَل

 . © « ناتاه اهو « رهظلا دعب نيتللا نيتعكرلا نع ينولغشف سيقلا دبع

 . تاقوألا هذه يف زوجت ال يتلا ةالصلا يف ءاماعلا فلتخا : ةيناثلا ةلأسملا

 « قالطإب ةالص تاقوألا هذه يف زوجت ال امنأ ىلإ هباحصأو ةفينح وبأ بهذف

 نأ زوجي هنإف : اولاق ء هموي رصع الإ ةلفان الو « ةنس الو ٠ ةيضقم ةضيرف ال
 يضقي هنأ يعفاشلاو كلام قفتاو . © هيسن اذإ سمشلا بورغ دنع هيضقي
 يتلا تاولصلا نأ ىلإ يعفاشلا بهذو ." تاقوألا هذه يف ةضورفملا تاولصلا

 نأو « ببس ريغل لعفت يتلا طقف لفاونلا يه , تاقوألا هذه يف زوجت ال
 دعب كلذ يف كلام هقفاوو . (© تاقوألا هذه يف زوجت ةزانجلا ةالص لثم ننسلا

 لثم ببسل لعفت يتلا يف هفلاخو « ننسلا يف ينعأ : حبصلا دعبو « رصعلا
 « حبصلا دعبو ء رصعلا دعب نيتعكرلا نيتاه زيجي يعفاشلا نإف . دجسملا يتعكر
 . عولطلا دنع ننسلا زاوج يف كلام لوق فلتخاو « كلام كلذ زيجي الو

 يه تاقوألا هذه يف زوجت ال يتلا تاولصلا يف يروثلا لاقو . بورغلاو

 لوق : لاوقأ ةثالث كلذ يف لصحتيف ٠ لفن نم ةنس قرفي مو ٠ ضرفلا ادع ام
 وأ « ةنس تناكأ ءاوس « ضورفملا ادع ام اهنإ لوقو . قالطإب تاولصلا يه

 ةالص اهيف كلام عنم يتلا ةياورلا ىلعو . ننسلا نود لفنلا اهنإ : لوقو . الفن

 )١( ؟ راطوألا لين ) رظنا . يئاسنلاو . سمو « يراخبلا هجرخأ / 5 ( .

 .( ١ / /الما3  1١88 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 . ( ؟56 ١/ رايخألا ةيافك ) رظناو ( "ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (5)
 1 . قباسلا ردصملا سفن رظنا (8)



 فقر

 .ءرصعلاو حبصلا دعب طقفق لفنلا اهنأ وهو « عبار لوق بورغلا دنع زئانجلا

 . بورغلاو عولطلا دنع اًعم ننسلاو « لفنلاو

 يف ةضراعتملا تامومعلا نيب عملا يف مهفالتخا : كلذ يف فالخلا ببسو

 هيلع هلوق مومعع نأ كلذو ؟ ياب صخي ياو ٠ ةنسلا يف ةدراولا ينعأ : كلذ

 يضتقي 7« اهركذ اذإ اهلصيلف « ةالصلا مدحأ يسن اذإ » : مالسلاو ةالصلا

 ىهن » تاقوألا هذه يف يهنلا ثيداحأ يف هلوقو تاقوألا عيمج قارغتسا

 تاولصلا سانجأ مومع اًضيأ يضتقي « اهيف ةالصلا نع ني هللا لوسر

 , كلذ يف مومعلا ىلع نيثيدحلا انلمح ىتف « لفاونلاو « ننسلاو ؛ تاضورفملا

 « صاخل او « ماعلا نيب عقي يذلا ضراغتلا سنج نم وه « ضراعت اههنيب عقو

 . ةالصلا مسا يف امإو « نامزلا يف امإ

 عنم « ماعلا نم صاخلا ءانثتسا ينعأ : نامزلا يف ءانثتسالا ىلإ بهذ نف

 ةضورفملا ةالصلا ءانثتسا ىلإ بهذ نمو « تاعاسلا كلت يف قالطاي تاولصلا

 ضرفلا ادع ام عنم « اهنع يهنملا ةالصلا مسا مومع نم ءاضقلاب اهيلع صوصنملا

 . تاقوألا كلت يف

 . ظفل مومع نم ةضورفملا تاولصلا ءانثتسا نم هبهذم كلام حجر دقو

 رصصعلا نم ةعكر كردأ نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم درو امب ةالصلا

 رصع نويفوكلا ىنثتسا كلذلو 0 « رصعلا كردأ دقف « سمشلا برغت نأ لبق

 كلذ نم اونثتسي نأ مهيلع بجي ناك دق نكل « ةضورفملا تاولصلا نم مويلا

 كرذملا نأ نم مهأرب كلذ اودري الو اهيف دراولا صنلل اًضيأ حبصلا ةالص

 . هيلع قفتم « كلذ الإ اهل ةرافك ال « اهركذ اذإ « اهلصيلف « ةالص ىسن نم » ثيدحلا صن )١(

 . اذإ , اهلصيلف « ةالص يسن نم » هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو « هنع هللا يضر سنأ نع يور
 . يذمرتلاو يراخبلا الإ ةعاملا هاور . «( يركذل ةالصلا ٍقأ ) لوقي ىلاعت هللا نإف « اهركذ

 .رم دقو 2 ةعاما"ةاؤر )3



"442 

 جرخي بورغلا لبق ةعكرل كردملاو . روظحللا تقولل جرخي عولطلا لبق ةعكرل
 . حابملا تقولل

 ىلع لدي سيل ثيدحلااذه نإ : اولوقي نأ مهلف نويفوكلا امأو.
 , مايألا كلت يف اهب يهنلا قلعت يتلا ةالصلا مسأ مومع نم ةضورفملا تاولصلا ءانثتسا

 اولوقي نأ مهل ناك كلذكو « ةضورفملا تاولصلا رئاس ىنعم يف سيل مويلا رصع نأل
 ليآ مهنيب فالخلا اذإف . هنع يهنملا تقولا يف ضقي هنأ اوماس ول - حبصلا يف

 هب ديرأ « صاخلا باب نموه له ظفللا هب درو يذلا ىنثتسملا نأ ىلإ
 موهفملا نأ ىأر نم نأ كلذو ؟ ماعلا هب ديرأ « صاخلا باب نم وأ ؟ صاخلا
 نم هدنع وهف « اهيلع صوصنملا طقف حبصلاو ء رصعلا ةالص يه كلذ نم

 باب نم هدنع وهف . ةضورفملا ةالصلا عيمج لب « حبصلا الو . طقف رصعلا

 ىلع عطاق ليلد انهه سيلف , كلذك كلذ ناك اذإو « ماعلا هب ديرأ صاخلا
 انهه سيل هنأ !؟ « ةتئافلا ةالصلا مسأ .نم ةانثتسملا يه ةضورفملا تاولصلا نأ
 يف دراولا صاخلا نامزلا ءانثتسا ىلع عطاق ريغ الو « عطاق ال ٠ ًالصأ ليلد
 ةالصلا ءانثتسا نود رمألا ثيداحأ يف دراولا ماعلا نامزلا نم يبنلا ثيداحأ
 ثيداحأ يف اهب قوطنملا ةماعلا ةالصلا نم رمألا ثياحأ يف اهب قوطنملا ةصاخلا

 . يهنلا

 ماع نم اذه صاخ ءانثتسا ينعأ : ليلدب الإ اهدحأ بيلغت ىلإ راصي نأ بجي

 . 0١ ملعأ هللاو . نب كلذو , اذه ماع نم كان ساخو كان

 ةممألا دنع فلتخي يهنلا نأ ميركلا ئراقلل نيبن نأ ةلئسملا هذه كرتن نأ لبق نسحتسملا نم
 : تاقوألا هذه يف لفنلا مرحي : كلام مامإلا بهذم يفف : 8

 دنعو « ةعملا ةبطخ تقوو « اهورغ تقوو « سمثلا عولط تقوو ٠ ضرف ةالص ةماقإ لاح
 ضرف ةالصض ركذ دنعو « ضرفل يرورض وأ ٠ يرايتخا تقو دنعو « ةبطخلل مامإلا هجوت
 . ةتئاف



 ا اا ااا ااا ا ا ا ا اال ا اا ا اا ا ا ا ااا ا ل

 ضرف ءادأ دعبو «رجفلا عولط دعب لفنتلا هركيو . مرحت الف ءروذنملاو « ةزانجلا ةالص امأ -

 رظنا . حمر ردق سمشلا عفترت نأ ىلإ حبصلا ةالص دعب كلذكو « سيشلا بورغ ىلإ رصعلا

 .(1545/ 54١/١ ريغصلا حرشلا )

 ةثالثف ءاّنقو رشع انثا مدنع ةهوركملا تاقوألاو « ةهاركلل اهيف يهنلا نإف : ةيفنحلا دنع امأ

 ش . تقولا ريغ يف ىنعمل يقابلاو « تقولا يف ىنعمل اهنم
 عفترت نأ ىلإ سمشلا عولط دعب اف « تقولاب لصتي ىنعمل اهيف ةالصلا هركت يتلا ةثالثلا امأف

 . برغت ىتح اهرارفصاو سيثلا رارمحا تقوو « لوزت ىتح سيثلا ءاوتسا تقوو « ضيبتو

 هيف ٌعَرَش ولف ةنكمألاو ةنمزألا عيمج يف هل ببس ال يذلا عوطتلا هركي تاقوألا هذه يفف

 . بيس هل يذلا عوطتلا هلثمو « ةهاركلا عم زاج ىلص نإ نكلو « عطقي نأ لضفألاف

 . هركيو
 تايجاولا ءادأ هركي كلذكو « ةهاركلا عم زاج اهيف ضرفلا ىدأ ولو « اهيف ضرفلا ءادأ كلذك

 . تاقوألا هذه يف اهؤادأ ةزانجلا ةالص يف لضفألاو « ةهاركلا عم زوجيو « اهيف

 لبق يأ « بورغلا دعبو ءرجفلا ةالص دعبو ءرجفلا عولط دعب : ىهف « ىرخألا تاقوألا امأ

 « ةبطخلل مامإلا جورخ تقوو « ةعملا ةبطخ تقوو « ليللا فصن دعب امو « برغملا ةالص

 ةالصلاف . ديعلا موي ىلصملا رضح نمل نيديعلا ةالص لبقو « ةعاملا يف مامإلا عورش دعبو
 .( ١5١ ىلإ ملال / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ةهوركم

 ةهارك وأ « ميرحت ةهارك له نكلو « ةهاركلل ةسمخلا تاقوألا يف يهنلا نإف : ةيعفاشلا دنع امأ

 . (7 / ؟ عومجملا ) رظنا . ميرحتلل هنأ اهحصأ : ناهجو هيف ؟ هيزنت

 « يهنلا مومعل ميرحتلاو « تقولل ًالهاج ولو « دقعنت الو« ميرحتلل يهنلا نأ ةلبانحلا دنعو

 . 1١717/١( ليبسلا رانم ) رظنا . داسفلا يضتقي تادابعلا يف يهنلا نألو





 انذي

 ةماقإلاو ناذألا ةفرعم يف - يناثلا بابلا

 . ةماقإلا يف : يناثلاو . ناذألا يف : لوألا : نيلصف ىلإ اًضيأ مسقني بابلا اذه-

 لوألا لصفلا

 . ماسقأ ةسمخ يف هيف مالكلا رصحني لصفلا اذه

 يف : عبارلاو « هتقو يف : ثلاثلاو ٠ هكح يف : يناثلاو « هتفص يف : لوألا

 لوألا لصفلا نم لوألا مسقلا

 ناذألا ةفص يف : يناثلا بابلا نم

 ةينثت اهادحإ ؛ ةروهشم تافص عبرأ ىلع " ناذألا يف ءاماعلا فلتخا

 ةنيدملا لهأ بهذم وهو « ىنثم هيقابو « نيتداهشلا عيبرتو « هيف ريبكتلا
 .ينثي نأ وهو عيجرتلا كلام باحصأ نم نيرخأتملا راتخاو 2 هريغو « كلام

 ةيناثلا ةفصلاو . )7 توصلا عوفرم ةيناث ةرم اهينثي مث « اًيفخ ًالوأ نيتداهشلا

 نيتداهشلاو لوألا ريبكتلا عيبرت وهو « يعفاشلا لاق هبو « نييكملا ناذأ

 ريبكتلا عيبرت وهو « نييفوكلا ناذأ ةثلاثلا ةفصلاو . (9 ناذألا يقاب ةينثتو

 : اًعرشو « ةغل هفيرعت )١(
 لين ) رظنا . ةصوصخم ظافلأب ةالصلا تقوب مالعإلا : اًعرشو « مالعإلا وهف : ةغل هفيرعت امأ

 . ( ؟0 / ؟ راطوألا

 نذأ : لاقي يرهزألا لاق : لاقو « نيذأتلاو « نيذألاو ٠ ناذألا هيف : لاقي : يوونلا لاق

 هلصأو : لاق ءردصلا عضوم ممالا عضويف ةالصلا تقوب سانلا معأ يأ , اناذأو اًئيذأت نذؤملا

 ( 7/٠ عومجملا ) رظنا . ةالصلا ىلإ موعدي ام هتوصب سانلا ناذآ يف يقلي هنأك : نذألا نم

 ( 2555 / ١ ليصحتلاو نايبلا ) رظنا (؟)

 ,ةروذحم يبأ ثيدح يف ةدايز تءاج اهنأو« كلام وق هنأ ركذ ( دجلا) دشر نبا نكل (؟)

 ( ؛55 / ١ ليصحتلاو نايبلا ) رظنا . ةلوبقم ةدايزلاو

 ( 504 / ١ ينغملا ) رظنا . عيجرتلا نسي ال هنأ الإ دمحأ بهذم وهو ( ؟؟ / ؟ عومجملا )رظنأ (5)
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 ناذأ ةعبارلا ةفصلاو . ) ةفينح وبأ لاق هبو . ناذألا قاب ةينثتو « لوألا

 « ةالصلا ىلع يحو نيتداهشلا ثيلثتو ٠ لوألا ريبكتلا عيبرت وهو « نييرصبلا

 ىلع يح ىلإ لصي ىتح هللا الإ هلإ الأ دهشأب أدبي « حالفلا ىلع يحو

 نهديعي مث « اًمبت تاماك عبرألا ينعأ : ةيناث ةرم كلذك ديعي مث « حالفلا

 . 9 نيريس نباو « يرصبلا نسحلا لاق هبو « ةثلاث

 يف راثآلا فالتخا قرف « عبرألا ءالؤه نم دحاو لك فالتخا يف ببسلاو

 نييندملا نأ كلذو « مهنم دحاو لك دنع لمعلا لاصتا فالتخاو , كلذ

 اضيأ كلذك نويكملاو « ةنيدملا يف كلذب لصتملا لمعلاب مهبهذمل نوجتحي

 لكلو « نويرصبلاو نويفوكلا كلذكو « كلذب ممدنع لصتملا لمعلاب نوجتحي
 . هلوقل دهشت راثآ مهنم دحاو

 قرط نم يورف « زاجحلا لهأ بهذم ىلع هلوأ يف ريبكتلا ةينثت امأ

 يبأ نع اًضيأ هعيبرتو « يراصنألا ديز نب هللا دبعو « ةروذحم يبأ نع حاحص

 يهو : يعفاشلا لاق . ( ديز نب هللا دبع نعو «رخأ قرط نم ةروذحم

 )١( عئانصلا عئادب ) رظنا ١ / 08 ( .

 . هلئاق ىلإ لوقلا اذه بسن نم دجأ مل (0)

 برضي نأ تم هللا لوسر عمجأ امل » : لاق هنإف هبر دبع نب ديز نب هللا دبع ثيدح امأ (5)
 هيلع لجر : متان انأو فئاط ليللا نم يب فاض « ىراصنلا هتقفاومل هراك هل وهو ٠ سوقانلاب
 : لاق ؟ سوقانلا عيبتأ هللا دبع اي : تلقف : لاق « هلمحي سوقان هدي يفو ٠ نارضخأ « نابوث
 ؟ كلذ نم ريخ ىلع كلدأ الفأ : لاق . ةالصلا ىلإ هب وعدن : تلق : لاق ؟ هب عنصت امو

 الإ هلإ ال نأ دهشأ « ربكأ هللا , ربكأ هللا  ربكأ هللا ءربكأ هللا » : لوقت: لاق « ىلب : تلقف

 ىلع يح « هللا لوسر ادم نأ دهشأ « هللا لوسر ادم نأ دهشأ « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ء هللا
 هلإ ال ءربكأ هللا ءربكأ هللا « حالفلا ىلع يح ٠ حالفلا ىلع يح « ةالصلا ىلع يح « ةالصلا

 دبع ةصق يف تاياورلا لثمأ هذه : لاقو « ماحلاو  يذمرتلاو , دواد وبأو « دمحأ هاور « هللا الإ
 «رمعمو « سنوي هاورو « ديز نب هللا دبع نم عمس دق بيسللا نب ديعس نأل ء ديز نب هللا

 لاتحا عفرت يرهزلا نع قحسإ نب دمحم ءالؤه ةعباتمو يرهزلا نع قحسإ نبأو « بيعشو
 . قحسإ نبا ةنعنع هلمحت يذلا سيلدتلا
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 نباو « يقهيبلاو ٠ اهيحيحص يف نابح نباو « ةيزخ نبا ةيناثلا ةقيرطلا نم اًضيأ هجرخأو
 . ( 22 / ؟ راطوألا لين ) رظنا . ةجام

 « ةبقعلا دهش « يجرزخلا يراصنألا هبر دبع نب ديز نب هللا دبع دمع وبأ وه ثيدحلا يوارو
 ١ /١١8(. مالسلا لبس ) رظنا . نيثالثو نيتنثا ةنس ةنيدملاب تام « اهدعب دهاشملاو « اًردبو

 ىلع اهرادف , ةماقإلاو ناذألا ةينثت يف ينعي : ةصقلا هذه يف ةفوكلا رابخأ امأو : ماحلا لاق

 « لبج نب ذاعم نع : لاق نم مهنف ء« هيف هيلع فلتخاو « ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ثيدح

 / ؟ راطوألا لين ) رظنا . كلذ ريغ لاق نم مهنمو « ديز نب هللا دبع نع لاق نم مهنمو
 .(ع١

 نأ دهشأ ء ربكأ هللا «ربكأ هللا » ناذألا هماع متي هلل لوسر نأ هنعف « ةروذحم يبأ ثيدح امأ

 مث « هللا لوسر ادم نأ دهشأ « هللا لوسر اًدمع نأ دهشأ « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ « هللا الإ هلإ ال

 ةالصلا ىلع يح « نيترم هللا لوسر ادم نأ دهشأ « نيترم هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لوقيف دوعي

 « يئاسنلاو « سم هاورع هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا « ربكأ هللا « نيترم حالفلا ىلع يح « نيترم

 . اًعبرأ هلوأ يف ريبكتلا ركذو

 ةرشع عبس ةماقإلاو « ةماك ةرشع عست ناذألا هماع َتلَط ىبنلا نأ » ةروذحم يبأ نع ةسمخللو

 ْ . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق « ةملك

 لاقو« نابح نباو « ةجام نباو ؛ دواد وبأو ٠ يعفاشلا هلوأ يف ريبكتلا عيبرتب اًضيأ اهجرخأو

 يف ؟ « ةماك ةرشع عست ناذألا نوك حصي هبو« ريبكتلا عيبرت اذه يف حيحصلا : ناطقلا نبا

 دقو : ناطقلا نبا نع اًيكاح ظفاحلا لاق « عيجرتلا ريبكتلا عيبرت ىلإ اًموضضم ةيناثلا ةياورلا

 لين ) رظنا . حيحصلا يف دعي نأ يغبني يتلا يهو« ريبكتلا عيبرتب لسم تاياور ضعب يف عقو

 ىلع همسا يف فلتخا دق , ثيدحلا يوارو . 71١+11( مالسلا لبس )و ( ؛5 / ؟ راطوألا

 دبع نبا لاقو ( ءايلا حتفو « نيعلا نوكسو « ملا رسكب ) نّيْعِم نب ةرمس هنأ اهحصأ : لاوقأ
 . سوأ ةروذحم يبأ ممأ نأ شيرق باسنأ قيرطب نوملاعلا قفتا هنإ : ربلا

 ةنس تام : ةالصلل اهب نذؤي تام نأ ىلإ ةكمب ماقأو « حتفلا ماع علل يبنلا نذؤم ةروذحم وبأو

 وبأو « يعفاشلا ذخأ لوألا ريبكتلا عيبرتبو ( ١ / ٠١ مالسلا لبس ) رظنا « نيسخو عست

 ىلإ فسوي وبأو كلام بهذو « يوونلا نع يناكوشلا لقن ا؟ ءاماعلا روهمجو « دمحأو « ةفينح

 . ( 59 / ؟ راطوألا لين ) رظنا . لوألا ريبكتلا ةينثت

 : ةماك ةرشع سمخ نايفسو ةفينح يبأ بهذمو « عيجرتلا عم ةملك ةرشع عست هنأ يعفاشلا بهذف

 عيجرتلا تابثإ : قحسإو ء دمحأ لاقو . يعفاشلا بهذك اًعبرأ ريبكتلا العجو « عيجرتلا اطقسأ

 ينغملا ) رظناو ( 51 / * عومجملا ) رظنا . عجري ال هنأ هنع قرخلا ىكحو « ةنس امهالك هفذحو

 ١ . ةءك ةرشع سمخ وهو « كلذك ينغلا بحاص رايتخا عيجرتلا نودبو ( ه6 / ١



 اانا

 هراتخا يذلا عيجرتلا امأو . ةكمب كلذب لمعلا لاصتا عم اهلوبق بجي تادايز

 وبأو : رمع وبأ لاق . ةمادق يبأ قرط نم يورف ٠ كلام باحصأ نم نورخأتللا

 . فيعض مهدنع ةمادق

 يف ىأر ديز نب هللا دبع نأ » هيفو « ىليل يبأ ثيدحبف نويفوكلا امأو

 ماقأو « ىنثم نذأف « لالب ماقف ٍهَتَِي هللا لوسر كلذب ربخأ هنأو « ىنثم

 طقف سنأ ثيدح نم وه امنإ بابلا اذه يف يراخبلا هجرخ يذلاو «١ ىنثم
 . 1 ع ع

 تماق دق الإ . ةماقإلا رتويو « ناذالا عفشي نآّرمأ الالب نأ » : وهو

 يبنلا ىلإ ءاج يراصنألا ديز نب هللا دبع نأ هظظفل نكلو ( طئاح مرخ ىلع ) هلوق دجأ مل )١(

 يقهيبلا هجرخأو , هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاور « ىنثم ىنثم ماقأو « ىنثم ىنثم نذأف « طئاح

 . هب عيكو نع هننس يف
 « ةباحصلا ةلادع يف ةعاملا بهذم ىلع لصتم وهو « حيحصلا لاجر اذهو « مامإلا » يف لاق
 باتك يف يقهيبلا لاقو ( 587/١ ةيارلا بصن ) رظنا . رضت ال مهئاممأ ةلاهج نأو
 نب هللا ديع نع هنع يورف « هيف فلتخا دق ىليل يأ نب نمحرلا دبع ثيدح : « ةفرعملا »
 . - عُليَم - دمع باحصأ انثدح لاق : هنع يورو لبج نب ذاعم نع هنع يورو « ديز

 لاقو« ديز نب هللا دبع نم الو ءذاعم نم عمسي م ىليل يبأ نب نمحرلا دبع : ةيزخ نبا لاق
 ينامث ةنس ساومع نوعاط يف يفوت اًذاعم نإف « لالب نم الو « اهنم عبسي م : قحسإ نب دمج
 ءرمع ةفالخ نم نيقب تسل دلو نمحرلا دبعو « نيرشع ةنس قشمدب يفوت لالبو « ةرشع
 . ( 7007/١ ةيارلا بصن )رظنا . يدقاولا هلاق كلذكو

 . (557/ ١ ةيارلا بصن ) رظنا . دواد وبأ اهاور لالبل هنيقلت ةياورو
 سيلو « ناذألا يف يعفاشلا فلاخي ةفينح ابأ نأ يحوي هللا همحر فلؤملا مالك قايس ( هيبنت )
 مث ٠ نيتوصب تارم عبرأ ريبكتلا ًالوأ لوقي هنوك يف يعفاشلا لوقب لوقي هنإف ء كلذك رمألا
 وهف « عيجرتلا يف فلاخي هنكلو « حالفلا ىلع يحو « ةالصلا ىلع يح ينثي مث « نيتداهشلا ينثي

 . عيجرتلاب لوقي ال

 لمأتف . ناذألا سيلو « ةماقإلا وه : ثيدحلا اذهب ةفينح يبأل فلؤملا هب دهشتسا ام لعلو .
 . ( 150/١ ءاهقفلا ةفحت ) و ( 205/500/١ عئانصلا عئادب ) رظنا . كلذ
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 ناذأ ةفص ىلع ةروذحم يبأ نع سم جرخو 7« اهينثي هنإف « ةالصلا

 . نييزاجحلا

 نأ دوادو لبنح نب دمحأ ىأر « ناذألا يف درو يذلا ضراعتلا اذه ناكلو

 نأو « هنم ةدحاو باجيإ ىلع ال « رييختلا ىلع تدرو امنإ ةفلتخنلا تافصلا هذه

 ريخ ةالصلا : حبصلا ةالص يف نذؤملا لوق يف اوفلتخاو .  اهيف ريخم ناسنإلا
 "7 اهيف كلذ لاقي هنأ ىلإ روهجلا بهذف ؟ ال مأ اهيف لاقي له مونلا نم
 لاق هبو « نونسملا ناذألا نم سيل هنأل لاقي ال هنإ : نورخآ لاقو

 ١ . (9 يمفاشلا

 افإ وأ ؟ هيي ينلا نامز يف كلذ ليق له مهفالتخا مهفالتخا ببسو

 ؟ رمع نامز يف ليق

 رظنا . «ةماقإلا الإ » ةجام نباو « يذمرتلاو « يئاسنلل هيف سيلو « ةعاملا هاور ثيدحلا )١(
 . ( 608 / ؟ راطوألا لين )

 ( 5+ /؟ عومجلا ) رظنا . ناذألا ظافلأ يف سيلو « عيجرتلا يف رييختلا دمحأ نع يوونلا لقن (0)
 . لضفأ ةدايزلاب ذخألا نوكيو « ناذألا ظافلأ نم درو امل رييختلاب نولوقيف ةيرهاظلا امأو
 .(؟١٠/؟ ىلحلا ) رظنا

 « هنع هللا يضر باطخلا نب رمع كلذب لاق نميو ءراتخلا وهو « ةنس ميدقلا يف يعفاشلا بهذم (؟)

 ءدمحأو « يروشلاو , كلامو « يرهزلاو « نيريس نباو « يرصبلا نسحلاو ٠ سنأو « هنباو
 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ةفينح وبأو ( ؟؟ / ” عومجملا ) رظنا . دوادو ء روث وبأو « قحسإو
195 ). 

 لماشلا بحاصو « بيطلا وبأ يضاقلا لفت نكل : يوونلا لاق , ديدجلا يف يمفاشلا لوق وه (4)
 رظنا . ديدجللاو . ميدقلا يف اًضوصنم نوكيف ٠ يطيوبلا يف يعفاشلا صن نع بيوثتلا
 5١/5(.. عومجنلا )



 نكن

 لوألا لصفلا نم يناثلا مسقلا

 يناثلا بابلا نم

 ناك نإو ؟ ةدكؤم ةنس وأ ٠ بجاو وه له ناذألا كح يف ءاماعلا فلتخا

 نع ليقف ؟ ةيافكلا ضورف نم وأ « نايعألا ضورف نم وه لهف اّبجاو
 مو « ةدكؤم ةنس ليقو « تاعامجلا دجاسم ىلع ضرف وه ناذألا نإ : كلام

 بجاو وه رهاظلا لهأ ضعب لاقو () ةنس الو , اًضرف ال « درفنملا ىلع هري

 ءرضح يف وأ «رفس يف تناك « ةعاجم لا ىلع : مهضعب لاقو () نايعألا ىلع

 . )رفسلا يف : مهضعب لاقو

 دكأ هن هنأ الإ « ةعاملاو « درفنمال ةنس هنأ ىلع ةفينح وبأو « يعفاشلا ق قفتاو

 ضرف وأ ٠ ةدكؤم ةنس هنأ ىلع لكلا قفتاو : :رمع وبأ لاق . (9 ةعاملا قح يف

 اذإو «* رعي مل ءادنلا عمس اذإ ناك م هللا لوسر نأ » تبث امل « يرْشملا ىلع

 . « راغأ ةهعمسب 0

 )١( ه6 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ( .

 .(1767 5 ىلا ) رظنا (0)

 ةنس هنأ ةياور : ناتياور دمحأ بهذم يفو « يعازوألاو ء دهاجيو « ءاطع بوجولاب لاق (0)

 هوبجوأو ؛ دمحأ باحصأ رثكأ هيلع و « ةيافك ضرف هنأ ةياورو « يقرخلا كلذ راتخاو « ةدكؤم

 . ( 418 / ١ ينغملا ) رظنا . نيرفاسملا نم رصملا ريغ لهأ ىلع بجي الو ء رصملا لهأ ىلع

 « ةيافك ضرف : يفاشلاو « ةنس ةماقإلاو ناذألا نأ اههحصأ : هجوأ ةثالث يمفاشلا بهذم يف (4)

 ةفينح يِبأ بهذم يفو ( 74 / * عومجا ) رظنا . اهريغ يف ةنس ةعمجلا يف ةيافك ضرف : ثلاثلاو

 رثكأ هيلعو « ةنس ةماقإلاو ناذألا نأ لوقو « دم نع يورم وهو « بوجولاب لوق : نالوق

 . ( 1006 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . فسوي يبأ نع يورم وهو « هباحصأ

 ثيدحلاو « يازلاب «زغي مل » : باوصلاو . ءارلاب «رغي مل » اذكه انيدل يتلا خسنلا عيجج يف (ه)

 انب وزغي نكي مل ءاّموق انب ازغ اذإ ناك قلع ينلا نإ » لاق هريغو سنأ نع يراخبلا هاور

 رظنا « مهيلع راغأ . انأذأ عمسي مل نإو « مهنع فك « اناذأ عمس نإف ءرظنيو « حبصي ىتح

 . ( 58 / ؟راطوألا لين )
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 هنأ كلذو ءراثآلا رهاوظل كلذ نم موهفملا ةضراعم مهفالتخا يف ببسلاو

 يف اتنك اذإ » : هبحاصلو « ثريوحلا نب كلامل لاق تلي هللا لوسر نأ تبث

 . 0) « اكربكأ اكمؤيلو « اهقأو « انذأف ءرفس

 ىلع وأ « نايعألا ىلع ضرف هنإ : لاق « اقلطم بوجولا اذه نم مهف نف

 ىلإ ءاعدلا هنم مهف نمو « دواد نع سلفملا نبا هاكح يذلا وهو ٠ ةعامملا

 عتجي يتلا عضاوملا يف ضرف وأ ء دجاسملا يف ةنس هنإ : لاق « ةالصلل عاتجالا
 . ةعاملا اهيلإ

 ةصتخملا ةالصلا ليواقأ نم ًالوق نوكي نأ نيب هددرت وه فالخلا ببسف

 . عاتجالا وه هب دوصقملا نوكي وأ « اهب

 ثلاثلا مسقلا

 هتقو يف : لوألا لصفلا نم

 ء اهتقو لبق ةالصلل نذؤي ال هنأ ىلع عيملا قفتاف « ناذألا تقو امأو

 نأ زوجي هنأ ىلإ يعفاشلاو « كلام بهذف « اهيف اوفلتخا مهناف « حبصلا ادع ام

 اذإ حبصلل دبال : موق لاقو (9 ةفينح وبأ كلذ عنمو 7 رجفلا لبق اهل نذؤي

 قفتم ثيدحلاو « مربكأ كمؤيلو « عدحأ مل نذؤيلف « ةالصلا ترضح اذإ » ثيدحلا ظفل )١(
 . (1897 1١/ مالسلا لبس ) رظنا . ةعبسلا هجرخأ لب ( 57 / ؟ راطوألا لين ) رظنا . هيلع

 دفو يثيللا ثريوحلا نب كلام ناهلس نبا وه « ريغصتلاب ثريوحلا نب كلام وه ثيدحلا يوأرو
 . اهب نيعستو عبرأ ةنس تامو « ةرصبلا نكسو « ةليل نيرشع هدنع ماقأو « ِهّنَْ ينلا ىلع
 . ( ١2971١ مالسلا لبس ) رظنا

 )١( ؟ عومجملا عم بذهملا ) رظناو ( 50 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا / 20 (.

 . ( ؟١ا/ / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا ()



 "ع

 دعب ناذألا وه مهدنع بجاولا نأل ء رجفلا دعب ناذأ نم رجفلا لبق امل نذأ

 نذأ نإو « تقولا دعب ناذأ نم امل دبال : مزح نب دمج وبأ لاقو . رجفلا

 دعصيو « لوألا طبه ام ردق ريسي نامز اهنيب ناك اذإ زاج تقولا لبق

 . يناثلا

 امهددحأ : ناضراعتم ناثيدح كلذ يف درو هنأ مهفالتخا يف ببسلاو

 يداني الالب نإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « تباثلا روهشملا ثيدحلا

 موتكم مأ نبا ناكو «١ موتكم مأ نبا يداني ىتح اوبرشاو « اولكف ليلب
 . تحبصأ تحبصأ : هل لاقي ىتح يداني ال ىمعأ ًالجر

 عولط لبق نذأ الالب نأ » : اههنع هللا يضر رمع نبأ نع يور ام يناثلاو

 ()«مان دق دبعلا نإ الأ : يدانيف « عجري نأ ِةََِر ينلا هرمأف ء رجفلا

 . دواد وبأ هجرخ اًضيأ نييفوكلا ثيدحو « تبثأ نييزاجحلا ثيدحو

 ,بهذم امإ « نيثيدحلا نيذه يف سانلا بهذف . معلا لهأ نم ريثك هححصو

 « تبثألالب ثيدح : اولاق مهنإف« نويزاجحلاف« حيجرتلا بهذم بهذ نمامأف

 مهنأ كلذو « نويفوكلاف « عملا بهذم بهذ نم امأو . بجوأ هيلإ ريصملاو
 هنأل ء رجفلا عولط يف هيف كشي تقو يف لالب ءادن نوكي نأ لتحي : اولاق

 عولط هيف نقيتي تقو يف موتكم مأ نبا ءادن نوكيو ,« فعض هرصب يف ناك

 ىتح اوبرشاو اولكف « ليلب نذؤي ألالب نإ » اههنع هللا يضر رمع نباو ةشئاع نع ثيدحلا ظفل ()

 . ( ه1/ ؟ راطوألا لين ) رظنا . هيلع قفتم « موتكم نبا نذؤي

 لاقو « ةماس نب دامح الإ بويأ نع هوري ل ثيدح اذه : لاق هنإف . هفعضو « دواد وبأ هاور (0)

 : ةماس نب دامح ثيدح: ينيدملا نب يلع لاقو « ظوفحم ريغ ثيدح اذه : يذمرتلا لاق : يرذنملا

 ..( ١ / 1١5 مالسلا لبس ) رظنا . دامح هيف أطخأو « ظوفحم ريغ
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 اهيناذأ نيب نكي مل : تلاق اهنأ ةشئاع نع يور ام كلذ ىلع لديو « رجفلا

 ينعأ : اههنيب عمجي هنإ لاق نم امأو «  اذه دعصيو « اذه طبه ام ردقب الإ

 حبصلا ةالص يف كلذ نم يور ام رهاظ ىلعف « هدعبو  رجفلا لبق نذؤي نأ

 نباو « لالب : نانذؤم هتيم هللا لوسر دهع يف امل نذؤي ناك هنأ ينعأ « ةصاخ
 . موتكم مأ

 عببارلامسقلا

 طوروثلا يف : لوالا لصفلا نم

 نوكي نأ نذأ نم طورش نم له اهادحإ : ةينامث لئاسم مسقلا اذه يفو
 مأ هئانثأ يف ملكتي الأ ناذألا طورش نم له ةيناثلاو ؟ ال مأ يقي يذلا وه

 | ؟ ال مأ ةراهط ىلع نوكي نأ هطرش نم له ةثلاثلاو ؟ ال

 له ةسماخلاو ؟ ال مأ ةلبقلا ىلإ اًهجوتم نوكي نأ هطرش نم له ةعبارلاو
 سيل مأ بكارلا ناذأ هركي له ةسداسلاو ؟ ال مأ اًّئاق نوكي نأ هطرش نم

 الأ هطرش نم له ةنماثلاو ؟ ال مأ غولبلا هطرش نم له ةعباسلاو ؟ هركي

 ؟ ذخأي نأ هل زوجي مأ اًرجأ ناذألا ىلع ذخأي

 ءاهقف رثكأف ءرخآلا ميقيو ءامهدحأ نذؤي نيلجرلا يف مهفالتخا امأف

 يف ببسلاو . "زوجي ال كلذ نأ ىلإ مهضعب بهذو « كلذ ةزاجإ ىلع راصمألا
 : لاق يئادصلا ثيدح امهدحأ : ناضراعتم ناثيدح اذه يف درو هنأ كلذ

 )١( مالسلا لبس ) رظنا . مدقتملا ةشئاعو ء رمع نبا ثيدح نم يواحطلا دنع ةدايزلا هذه ١ /

 ا (.

 . راطوألا لين ) رظنا . زئاج كلذ نأ هريغ مقيو « نذؤي لجرلا يف ءاماعلا قافتا يناكوشلا لقن (1)

 ىلوتي نأ تببحأ « لجرلا نذأ اذإ : يعفاشلا لاق « كلذب ىلوأ نيف فالخلا افإو ( 1/5

 . ( 1267/5 عومجملا ) رظنا . مقي وهف ٠ نذأ نم نأ ىوري ءيشل ةماقإلا
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 ىلإ ماق مث « تنذأف « ينرمأ حبصلا ناوأ ناك املف « ِهَّتِلَم هللا لوسر تيتأ »

 نمو « َنّذَأ ءادص اخأ نإ : هَ هللا لوسر لاقف ٠ عقيل لالب ءاجف « ةالصلا

 . 2« ميقي وهف « نذأ

 رمأ « ناذألا يرَأ نيح ديز نب هللا دبع نأ يور ام يناثلا ثيدحلاو

 8 ف5 ماقأف ٠ هللا دبع رمأ مث » نذأف « الالب ا هللا لوسر

 ءمدقتم ديز نب هللا دبع ثيدح : لاق ء خسنلا بهذم بهذ نف

 ثيدح : لاق )2 حيجرتلا بهذم بهذ نمو .رخأتم يئادصلا ثيدحو

 كلذو « تنذأف لاق « نذأ ءادُص اخأ اي » م هللا لوسر لاق : لاق يئاسنلا الإ ةسملا هاور )١(

 لاقف « ميقي نأ لالب دارأف « ةالصلا ىلإ ماق مي هللا لوسر أضوت اهلف : لاق « رجفلا ءاضأ نيح

 لين ) رظنا . دمحأل هظفلو « مقي وهف « نذأ نم نإف « ءادُص وخأ مقي ٠ ِهَتِيَي هللا لوسر

 . ( ٠9/١ صيخلتلا ) رظناو ( 7؟ / ؟ راطوألا

 نع يمرضحلا يعن نب دايز نع يقيرفإلا معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع هدانسإ يف ثيدحلاو

 دنع فيعض وهو « يقيرفإلا ثيذح نم هفرعن افإ : يذمرتلا لاق « يئادصلا ثراحلا نب دايز

 ثيدح بتكأ ال : دمحأ لاسقو . هريغو ء ناطقلا دعس نب ىحي هفعض : ثيدحلا لهأ

 . ( 5؟ / ؟ راطوألا لين ) رظنا . ىقيرفإلا

 ءادّص ىلإ بوسنم ( لادلا فيفختو « داصلا مضب ) يئادصلا برح نب ديزي وه ثيدحلا يوارو

 . ةليبقلا هذه وبأ وهو « فرصت الو« فرصت ( هلوأ مضب )

 . ( 727/5 عومجملا ) رظنا . نيلا نم يح ءادص : هخيرات يف يراخبلا لاق

 وهو « يرصبلا يراصنألا يفقاولا ورمع نب دم هدانسإ يف ثيدحلاو « دواد وبأو « دمحأ هاور )١(

 ديع نب دمح نع ليقف « هيف هيلع فلتخاو نيعم نب ىحيو« ريغ نباو « ناطقلا هفعض . فيعض

 لانقو . يقيرفإلا ثيدح نم نسحأ هدانسإ :ربلا دبع نبا لاق . دمع نب هللا دبع ليقو « هللا

 ( 01/١ صيخلتلا ) رظنا . دعب يئادصلا ةصق نأل ءافلاختي مل « اّحَص نإ : يقهيبلا

 . (راطوألا لين )و



 هاب

 دايز نب نمحرلا دبع هب درفنا يئادصلا ثيدح نأل تبثأ « ديز نب هللا دبع

 . مهدنع ةجحب سيلو « يقيرفإلا

 ربخلا حيحصت يف مهفالتخا ناكماف « ناذألا ىلع ةرجألا يف مهفالتخا امأو

 رخآ نم نإ » : لاق هنأ صاعلا يبأ نب نافع ثيدح ينعأ : كلذ يف دراولا

 . 2!« اًرجأ هناذأ ىلع ذخأي ال , انذؤم ذختأ نأ ٍوَِلَم هللا لوسر ّيلإ دهع ام

 . ةالصلا ىلع كلذ يف ناذألا ساق « هعنم نمو

 ىلع اهسايق وه « اهيف فالخلا ببسف « "رخألا طورشلا رئاس امأو
 . ةالصلا يف ةدوجوملا طورشلا كلت بجوأ . ةالصلا ىلع اهساق نف « ةالصلا

 يبأ نع انيور دق :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق . كلذ بجوي مل ء اهسقي مل نمو

 , متاق وهو الإ نذؤي ال نأ ةنونسم .ةنسو «.قح : لاق « رجح نب لئاو
 ةنس هلوقو « ةباحصلا نم وه لئاو وبأو : لاق « ٍرْهْط ىلع الإ نذؤي الو

 . سايقلا نم ىلوأ وهو « دنسملا يف لخدي

 دبع وبأ « يفقثلا صاعلا يبأ نب نافع وه ثيدحلا يوارو « ماحلا هححصو « ةسمخلا هاور ثيدحلا )١(
 . ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) رظنا . 5١ ةنس يفوت ٠ فئاطلا ىلع هت هللا لوسر هلمعتسا هلل
 « لاما تيب لام نم مامإلل زوجي : اهحصأ : هجوأ ةثالث ناذألا ىلع راجئتسالا زاوج يف : يوونلا لاق

 وهو ٠ نورخآو « يعفارلاو : يللازغلا هب عطقو « مهريغ نمو « ةلحلا لهأ نم سانلا داحألو هسفن لام نمو

 . دوادو « كلام بهذم

 . رذنملا نباو ء دمحأو « ةفينح وبأو ٠ يعازوألا لاق هبو . دحأل راجئتسالا زوجي ال يناثلاو
 رظناو ( ١١١ / ؟ عومجملا ) رظنا . رهاظ عملا ليلدو « سانلا داحأ نود مامإلل زوجي : ثلاثلاو

 كلذ حجرو « ةرجألا ذخأ زوجي هنأ دمحأ نع ىرخألا ةياورلاو ( 415 / ١ ةمادق نبال ينغملا) .

 رظنا . هيلإ ةجاح نيماسملاب نأل « هيلع قزرلا ذخأ يف افالخ ملعن ال : لاقو « ينغمل بحاص

 .(عة3ة/ك)

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( رخآلا ) « ركفلا راد » ةخسن يف .
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 , ةالصلا هيلع هنأ ةرب ره يبأ :نع يذمرتلا جرخ دقو : يضاقلا لاق

 000 ءىضوتم الإ نذؤي ال م : لاق مالسلاو

 لوقي هنأ ىلإ موق بهذف « نذؤمال غماسلا هلوقي اهف ءاماعلا فلتخا

 () لوقي هنأ ىلإ نورخأ بهذو 7 ءادنلا رخآ ىلإ ةماكب ةماك نذؤملا لوقي ام

 هنإف « حالفلا ىلع يح « ةالصلا ىلع يح : لاق اذإ الإ نذؤملا لوقي ام لثم

 . هللاب الإ ةوق الو « لوح ال : لوقي

 نم يور دق هنأ كلذو ءراثآلا ضراعت كلذ يف فالتخالا يف ببسلاو

 : نذؤملا متعمس اذإ » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 ثيدحو 0 باطخلا نب رمح قيرط نم ءاجو 2 لوقي ام لثم اولوقف

 الإ ةوق الو « لوحال : حالفلا ىلع يح دتع لوقي عماسلا نأ ةيواعم

 )0( 20 هللاب

 يبأ نم عمسي مل يرهزلاو : يذمرتلا لاق . عاطقتالاب فعض دقف . هفعضو ٠ يذمرتلا هاور )١(

 افوقوم يرهزلا نع سنوي ةياور نم يذمرتلا ةياورو ٠ فيعض يرهزلا نع يوارلاو « ةريره

 رظناو .( 778/١ مالسلا لبس ) رظنا . حصأ اذهو « يداني.» ظفلب افوقوم ةريره يبأ نع

 ( 5١١/1١ صيخلتلا ) رظناو ( 555 / ١ ةيارلا بصن )

 ( 567 ١ رصتخللا عم ينغملا ) رظنا . ةلبانحلا نم يقرخلا لوق (؟)

 ( 1١١/5 عومجملا ) رظناو ( 55 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ..ةعبرألا ةّمألا بهذم وهو (؟)
 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . كلذ بجوي ةفينح ابأ نأ الإ ( 597 / ١ ينغملا ) رظناو . بذهملا عم

 :"بحتسم مهدنع .نوقابلاو « (

 , (١؟6/ ١ مالسلا لبس“) رظنا «.. ءادنلا معمس اذإ » ظفلب نكلو . هيلع قفتم ثيدحلا (؟4)

 .٠ ( 1؟6 / ١ مالسلا لبس ) رظنا . سم هاور (5)



 نانا

 نب كلام بهذم وهو « نيثيدحلا نيب عمج « صاخلا ىلع كلذ يف ماعلا ىنب
 ملل سنأ

 )١( ةعبرألا ةّألا بهذم هنأ انيب دق .



 نضل

 يناثلا بابلا نم يناثلا لصفلا

 .ةماقإلا يف : ةيناثلا ةلمجلا نم

 اهنإفء اهكحامأ. اهتفص يفو « اهكح يف : نيعضوم يف ةماقإلا يفاوفلتخا
 نم رثكأ ةدكوم ةنس تاعامجلاو « نايعألا قح يف راصمألا ءاهقف دنع

 مهدنع ضرف يه له يردأ الو ") ضرف رهاظلا لهأ دنع يهو ٠ 2 ناذألا

 لوألا لوقلا ىلع نأ اههنيب قرفلاو ؟ ةالصلا ضورف نم ضرف وأ قالطإلا ىلع
 باحصأ نم ةنانك نبا لاقو . لطبت يناثلا ىلعو . اهكرتب ةالصلا لطبت ال

 . هتالص تلطب اًدماع اهكرت نم : كلام

 انايب تدرو يتلا لاعفألا نم يه له مهفالتخا فالتخالا اذه ببسو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل بوجولا ىلع لمحيف « ةالصلاب رمألا لمجم
 ؟ بدنلا ىلع لمحت يتلا لاعفألا نم يه مأ 7« يلصأ ينوتتيأر ؟ اولص »

 اهنأ ةفّينح يبأ باحصأ ضعب نع يور ام الإ ء ةنس ةماقإلاو ناذألا ةعبرألا ةألا بهذم )١(

 . ( ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . نابجاو

 نودب ىلص نف « ةالصلا طورش نم يهو « ةبجاو ةماقإلاو ناذألا نأ رهاظلا لهأ بهذم (؟)

 ىلحلا ) رظنا « اًرضحو « اًرفس ةتئافلاو « ةعامجلاو « درفنمل ةلطاب هتالص نإف « ةماقإو « ناذأ

 1 .(ت5/

 يف تناكأ ءاوس « ةماقإو « ناذأب الإ اًدعاصف نينثا  ةعامج يف ةضيرف ةالص ئزجت الو : مزح نبا لاق

 « كلذ يف ءاوس رضحلاو ء رفسلا يف تيضق ىتم نايسنل مأ « اهنع مونل ةيضقم تناك مأ « اهتقو

 « ةفرعب رصعلاو « رهظلا اشاج ء مل ةالص الف ةماقإ الو « ناذأ الب كلذ نم اًئيش ىلص نإف

 . كلذ يف رثألل اًمم نيتالصلل ةماقإو « ةالص لكل ناذأب ناعمجي اهنإف « ةفلدزمب ءاشعلاو برغملاو

 . ةالص لكل ةماقإو « دحاو ناذأب ناعمجي : باوصلا لعلو . ( 127/٠ ) رظنا

 ( 157/١ صيخلتلا ) رظناو ( 150 / ؟ راطوألا لين ) رظنا . لسمو « يراخبلاو , دمحأ هاور (1)

 . ثريوحلا نب كلام ثيدح نم



 ك1

 . ةعامجلا يف امإ ء اضرف انوك بجوي ثريوحلا نب كلام ثيدح رهاظو

 . درفنملا ىلع امإو

 يف يذلا ريبكتلا امأ : يعفاشلاو « كلام دنع اهنإف « ةماقإلا ةفص امأو

 اهنإف « ةالصلا تماق دق : هلوق الإ ةدحاو ةرف « كلذ دعب امأو . ىنثف اهوأ

 . ) نيترم يعفاشلا دنعو ( ةدحاو ةرم كلام دنع

 نيب لبنح نب دمحأ ٌريخو 9 ىنثم ىنثم مهدنع ةماقإلا نإف « ةيفنحلا امأو

 ضراعت فالتخالا ببسو . (9 ءادنلا يف رييختلا يف هيأر ىلع ةينثتلاو « دارفإلا

 ثيدح يف نأ كلذو « مدقتملا ىليل يبأ ثيدحو « ىنعملا اذه يف سنأ ثيدح

 تماق دق الإ ةماقإلا درفيو « ناذألا عفشي نأ لالب رمأ « تباثلا سنأ

 . ىنثم ماقأو « ىنثم نذأف « الالب رمأ َعئِلَم هنأ ىليل يبأ ثيدح يفو « ةالصلا

 « نقأ نإ : كلام لاقو . ةماقإ الو « ناذأ ءاسنلا ىلع سيل هنأ روهملاو

 نهيلع نإ : قحسإ لاقو « نسحف « نقأو ّنذَأ نإ : يعفاشلا لاقو « نسحف
 نبا هركذ اهف  ميقتو ٠ نذؤت تناك اهنأ ةشئاع نع يورو . ةماقإلاو ناذألا

 يف اهأ لصألا ليقو ؟ مؤت ال وأ « ةأرملا مؤت له ىلإ ليآ فالخلاو : رذنللا
 . اهضعب يف مأ « اهصيصخت ىلع ليلد موقي نأ الإ « ةدابع لك يف لجرلا ىنعم
 . ليلدلا بلطي اهضعب يفو « كلذك يه

 )١( ه0 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنأ ( .

 . ( 05/١ ينغملا ) رظنأ . دمحأ بهذم وهو ( ٠١ / ؟ عومجملا ) رظنا (0)

 . ( 5057/١ عئانصلا عئادب ) رظنا (؟)

 دق » ةدايز عم « نيتداهشلا دارفإو ٠ املوأ يف ريبكتلا ةينثت دمحأ مامإلا بهذم نم فورعملا (4)
 ىنغملا )رظنا . يعفاشلا بهذكك « هللا الإ هلإ ال دارفإ مث نيترم ريبكتلا مث « نيترم « ةالصلا تماق

 ْ ْ . فلؤملا ركذ اماثم رييخت كانه سيلو ( 0





 فلي

 ثلاثلا بابلا

 ةلبقلا يف : ةيناثلا ةلمجلا نم

 ةالصلا ةحص طورش نم طرش تيبلا وحن هجوتلا نأ ىلع نوماسملا قفت

 ") © مارحلا دجنمملا َرْطَش َكَهْجَو لَوق تْجَرَخ ثْيَح نمو 3 : ىلاعت هلوقل
 فالخ الو « تيبلا نيع ىلإ هجوتلا وه ممدنع ضرفلاف ٠ « تيبلا رصبأ اذإ امأ
 يف كلذ نم اوفلتخاف ءراصبألا نع ةبعكلا تباغ اذإ امأو . كلذ يف

 هضرف له يناثلاو ؟ ةهجلا وأ « نيعلا وه ضرفلا له امهدحأ : نيعضوم
 : نيعلا بجوأ نم دنع نيعلا وأ , ةهجلا ةباصإ ىنعأ : داهتجالا وأ ةباصإلا

 . ةهجلا هنأ ىلإ نورخآ بهذو . نيعلا وه ضرفلا نأ ىلإ موق بهذف

 دجسملا َرْطَتق َكَهْجَو ّلَوَق ١ : ىلاعت هلوق يف له مهفالتخا يف ببسلاو
 كهجو لوف تجرخ ثيح نمو : هريدقت نوكي ىتح « فوذحم 4 مارحلا
 ىلع مالكلا نأو « ًالصأ فوذحم انهه سيل مأ « مارحلا دجسملا رطش () [ ةهج ]
 كلانه ردقي مل نمو « ةهجلا ضرفلا : لاق « افوذحم كلانه ردق نف ؟ هتقيقح
 لدي ىتح ةقيقحلا ىلع مالكلا لمح بجاولاو . نيعلا ضرفلا : لاق افوذحم
 فوذحلا اذه ريدقت ىلع ليلدلا نإ : لاقي دقو . زاجلا ىلع هلمح ىلع ليلدلا
 وحن هجوت اذإ « ةلبق برغلاو « قرشلل نيب ب ام » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 , © « تيبلا

 ضرفلا نأ ىلع لدي « ةبعكلا جيراخ ليوطلا فصلا ىلع نيماسملا قافتاو : اولاق

 )١( ةيآ ةرقبلا ةروس ١49 .

 . نيسوقلا نيب ام طقس « ةفرعملا راد »و «ركفلا راد » ةخسن يف (1)
 ابأ هيف نأل , فيمض ثيدحلاو , ينطقرادلاو « ماحلاو ٠ ةجام نباو ٠ يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا ()

 . ( ١44 / ؟ راطوألا لين ) رظنا . يوقب سيل : يئاسنلاو دمحأ لاق «رشعم



 ناك ول هنإ : هلوقأ يذلاو « ةرصبم ةبعكلا نكت مل اذإ ينعأ « نيعلا وه سيل
 يف ْمُكّيَلَع َلَعَج اَمَو ١ : ىلاعت لاق دقو « اًجرح ناكل « نيعلا دصق اًبجاو
 حماستو بيرقتب الإ كردي ال ءيش نيعلا ةباصإ نإف " 4 جّرَح نم نيّدلا

 قرط نم كلذ ريغب فيكف ٠ كلذ يف داصرألا لامعتساو « ةسدنهلا قيرطب

 داصرألا ىلع ينبملا ةسدنهلا قيرطب هيف داهتجالا فلكن م نحنو « داهتجالا

 . اهضرعو « دالبلا لوط اهنم طبنتسملا

 وأ « ةباصإلا ةلبقلا يف دهتجلا ضرف له يهف : ةيناثلا ةلأسملا امأو

 . ًأطخأ هنأ هل نيبت ىتم ؛ ةباصإلا هضرف نإ انلق اذإ ؟ نوكي ىتح طقف داهتجالا

 هل نيبت اذإ « ديعي نأ بجي مل « داهتجالا هضرف نإ : انلق ىتمو « ةالصلا داعأ

 0 . هداهتجا لبق ىلص ناك دقو . أطخلا

 داعأ « ًاطخأ هنأ هل نيبت اذإ هنأو « ةباصإلا هضرف نأ عزف « يعفاشلا امأ

 ريغب ىلص وأ دمعتي ملام هتالص تضم دقو « ديعي ال : موق لاقو 2" اَدبأ

 يف ةداعإلا هل بحتسا اًكلام نأ الإ . ) ةفينح وبأو كلام لاق هبو « داهتجا

 ظ | م تقولا

 يف اًضيأ فالتخالا عم سايقلل رثألا ةضراعم كلذ يف فالخلا ببسو

 . كلذ يف دراولا رثألا حيحصت

 مهنأ كلذو « ةالصلا تقوب ينعأ : تقولاب ةهجلا هيبشت وهف « سايقلا امأ

 ىلص هنأ فلكمل فشكنا نإ هنأو ٠ ةباصإلا وه . هيف ضرفلا نأ ىلع اوعمجأ

 )١( ةيأ جحلا ةروس 8/ .

 . دجأ نع ةياورو ( 187 / ؟ عومجملا )و ( ١ / ٠١ مألا ) رظنا ()

 ةفحت ) رظناو ( 177 / ١ يفاكلا ) رظنا . يعفاشلا نع ينزملا هلقن امرهاظ وهو « دمحأ لوق وهو (؟)

 . ( 255 / ١ ينغملا ) رظناو ( ١ / ٠١5 ءاهقفلا :
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 «٠ يبعشلا نعو سابع نبا نع كلذ يف اًذاش اًفالخ الإ اَدبأ داعأ ٠ تقولا لبق

 ةبوبيغ لبق ءاشعلا ىلصف « لهج اذإ رفاسملا نأ نم كلام نع يور امو
 « هتالص تضم دق هنأ قفشلا ةبوبيغ لبق اهالص هنأ هل فشكتا مث « قفشلا

 . ةهج تاقيم اذهو « تقو تاقيم اذه نأ اههنيب هبشلا هجوو

 يف عَنِّي هللا لوسر عم انك » : لاق ةعيبر نب رماع ثيدحف رثألا امأو
 "7 هجو ىلإ انم دحاو لك ىلصف « ةلبقلا انيلع تّيفخف ءرفس يف ءاماظ ةليل
 هللا لوسر انلأسف « ةلبقلا ريغ ىلإ انيلص دق نحن اذإف « انحبصأ املف ءانمّلَعَو
 انيأف « ُبرُملاو قرشملا هلو > : تلزنو ,.كتالص تضم : لاقف « هني
 ءةكحم ةيآلا هذه نوكتف ءاذه ىلعو "4 هللا هْجَو مق اوُلَوُك

 ةخوسنم اهنأ ىلع روهم لاو ةلبقلا ريغل ىلص هنأ هل فشكناف « ىلص نيف نوكتو
 نف ©« مارحلا دجْملا َرْطَش َكَهْجَو لوقف تْجَرَخ ُثْيَح نمو » : ىلاعت هلوقب
 بهذ نمو « نامزلا ثاقيم ىلع ةهجلا تاقيم ساق رثألا اذه هدنع حصي م
 . هتالص لطبت م ءرثألا بهذم

 ةليل يف هلع ينلا عم انك : لاق » ثيدحلا صنو ء فيحصت هلعلو « انيدل يتلا خسنلا يف اذكه )١(

 « ةلبقلا ريغ ىلإ انيلص نحن اذإ سشلا تعلط اماف انيلصف « ةلبقلا انيلع تلكشأف « ةماظم

 ديعس نب ثعشأ هيف نأل « هفعضو « يذمرتلا هجرخأ 4 هللا هْجَو ٌمَقق اوُلَوُت انيأف > تلزنف

 ةيارلا بصن ) رظنا . ينطقرادلاو ء هل ظفللاو ةجام نبا هجرخأو « فيعض وهو نامسلا
 . ( 7١2/١ مالسلا لبس )و ( "0

 ( نونلا نوكسو « نيعلا حتفب ) يزنعلا كلام نب ةعيبر نب رماع هللا دبع وبأ وه ثيدحلا يوارو

 رجاهو « اًيدق مسأ . يودعلا : هل لاقيو ٠ لئاو نب زنع ىلإ ةبسن « يازلاو ءاهحتفب ليقو
 لبس ) رظنا . نيثالثو ء٠ سمخ وأ ٠ ثالث وأ « نيتنثا ةنس تام . اهلك دهاشملا دهشو « نيترجملا

 م: (١5١؟ 1١/ مالسلا

 )١( ةيأ ةرقبلا 7١6 .
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 . ةبعكلا لخاد يف ةالصلا زاوج يهو « ةروهشم ةلئسم بابلا اذه يفو
 ىلع هزاجأ نم مهنمو « قالطإلا ىلع هعنم نم مهنف ٠ كلذ يف اوفلتخا دقو
 . ضرفلاو ٠ كلذ يف لفنلا نيب قرف نم مهنمو « قالطإلا

 لبقتسا نمل قرطتملا لاتحالاو , كلذ يف راثآلا ضراعت مهفالتخا ببسو

 هلبقتسا نم ىمسي !؟ « تيبلل ًالبقتسم ىمسي له « لخاد نم اهناطيح دحأ
 ؟ ال مأ جراخ نم

 امههدحأ: تباث امهالك « ناضراعتم ناثيدح كلذ يف درو هنإف ءرثألا امأ
 هيحاون يف اعد تيبلا هِيَ هللا لوسر لخد امل» : لاق سابع. نبا ثيدح

 : لاقو ؛ ةبعكلا لبق يف نيتعكر عكر جرخ انلف ء جرخ تح لي مو « اهلك
 . 0 « ةلبقلا هذه

 وه , ةبعكلا لخد هني هللا لوسر نأ :٠+ : رمع نب هللا دبع ثيدح يناثلاو
 ثكمو « هيلع اهقلغأف ٠ حابر نب لالبو « ةحلط نب ناثعو « ديز نب. ةماسأو
 لمعج : لانقف ؟ هيَ هللا لوسر عنص اذام جرخ نيح الالب تلأسف ٠ ءاهيف
 . () « ىلص مث هءارو ةدمعأ ةثالثو هنيمي نع اًدومع

 نإ اًقلطم ةالصلا عنمب امإ : لاق خسنلا وأ « حيجرتلا بهذم بهذ نف

 )١( ؟ راطوألا لين ) رظنا . ديز نب ةماسأ ثيدح نم يراخبلا هاور / ١24 ( .

 «لالبو ءديز نب ةماسأو وه تيبلا عُِيَم هللا لوسر لخد » هصنو « هيلع قفتم ثيدحلا (؟)
 ,ًالالب تيقلف ؛ جلو نم لوأ تنك اوحتف اماف « بابلا مهيلع اوقلغأف ٠ ةحلط نب ناثعو

 راطوألا لين ) رظنا « نيينايلا نيدومعلا نيب معن : لاق ؟ هيي هللا لوسر هيف ىلص له : هتلأسف

.))5 



 اضن

 ءرمع نبا ثيدح حجر نإ اًقلطم اهتزاجإب امإو « سابع نبا ثيدح حجر
 « ضرفلا ىلع سابع نبا ثيدح لم « اهنيب عملا بهذم بهذ نمو

 نيتللا نيتعكرلا نإف ءرسع هيف اهنيب عمجلاو « لفنلا ىلع رمع نبا ثيدحو
 يه « ةلبق هذه » : لاقو « ةبعكلا جراخ مالسلاو ةالصلا هيلع اهالص

 . لفت
 .لوقي نمم ناك .نإف « ضراعتلا دنع رثآلا طوقس بهذم بهذ نمو

 نإو « ًالصأ تيبلا لخاد ةالصلا زجي مل « قافتالاو « عاججإلا كح باحصتساب
 لبقتسملا مسا قالطنا يف'رظنلا داع . عامجإلا مكح باحصتسا ىري ال نم ناك

 مل نمو « ةالصلا زاجأ « هزوج نف « ةبعكلا لخاد ىلص نم ىلع تيبلل
 . تيبلا يف ةالصلا زجي م ء رهظألا وهو « هزوجي

 ىلص اذإ « ةلبقلاو « ىلصملا نيب ةرتسلا بابحتسا ىلع مهعجأب ءاماعلا قفتاو
 مدحأ عضو اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل كلذو « اًمامإ وأ ناك اًدرفنم

 دجي مل اذإ ء طخلا يف اوفلتخاو «١ لصيلف . لْحّرلا ةرخؤم لثم هيدي نيب

 طخي : لبنح نب دمحأ : لاقو . طخي نأ هيلع سيل : روهجلا لاقف « ةرتس
 | 7 هيدي نيب اطخ

 هاور رثألاو « طخلا يف دراولا رثألا حيحصت يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو

 ءاقلت لعجيلف « مدحأ ىلص اذإ » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : ةريره وبأ

 خيباصملا ةكشم ) رظنا « كلذ ءارو رم نم لابي الو » هماقو هللا ديبع نب ةحلط نع ملسم هاور )١(

 . ةرخؤملا : اهل لاقيو « بكارلا اهيلإ دنتسي يتلا ةبشخلا يه « لحرلا ةرخوؤم »و ( 55 ١

 وبأ ٠ يهتلا مت نب دعس نب بعك نب ورمع نب ناثع نب هللا ديبع نب ةحلط وه ثيدحلا يوارو

 .. ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) . ةرشعلا نم ءدمح

 . ًالوط ال « هدنع لاللك طخلاو ( ١ / 47١ عورفلا ) رظنا . )١(
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 طخيلف اضع هعم نكت مل نإف « اّصع بصنيلف « نكي مل نإف « اًئيش ههجو

 ٠ 2 دواد وبأ هجرخ « هيدي نيب رم نم هرضي الو « اًطَخ
 هنأ » : يور دقو « هححصي ال يعفاشلاو « هححصي لبنح نب دمحأ ناكو

 . 29 ةزنعلا هل جرخي ناك هنأ تباث ثيدحلاو ")0 ةرتس ريغل ىلص ِهْيَع

 . لئاسم عبرأ يهو « بابلا اذه دعاوق ةلمج هذهف

 اي ذبح زي

 بارطضا هيف فيعض ثيدحلا دانسإو : ينابلألا لاق ء ةجام نباو « دواد وبأ هاور ثيدحلا )١(

 حيباصملا ةاكشم ) رظنا . دمحأ مامإلا مهنمو « ةّكألا نم ةعامج هفعض كلذل « نالوهجيو « ديدش

 .(؟؟؟/ذ١

 . ( ١ / ١56 حيباصملا ةاكشم ) رظنأ . ضايع نب لضفلا نع فيعض دانساي دواد وبأ هاور (9)

 « لمحت هيدي نيب ةَرْنَعلو , ىلصملا ىلإ ودغي علي يبنلا ناك » ظفلب رمع نبا نع يراخبلا هاور (5)

 اهيفو ٠ حمرلا نم رصقأو« اصعلا نم لوطأ : ٌةرََعلاو « اهيلإ يلصيف « هيدي نيب ىلصملاب بصنتو
 . ( ؟١8 / ١ حيباصملا ةكشم ) رظنا . حمرلا نانسك. نائس



 ف

 عبارلا بابلا
 ةيناثلا ةلمجلا نم

 اهف : يناثلاو ٠ ةروعلا رتس يف : اههدحأ : نيلصف ىلإ مسقني بابلا اذهو

 . ةالصلا يف سابللا نم ٌىئرجحي

 لوألا لصفلا

 طرش وه له اوفلتخاو « قالطإب ضرف ةروعلا رتس نأ ىلع ءاماعلا قفتا
 لجرلا نم ةروعلا دح يف اوفلتخا كلذكو ؟ ال مأ ةالصلا ةحص طورش نم

 . ةفينح وبأ بهذو «) ةالصلا ننس نم اهنأ كلام بهذم رهاظو « ةأرملاو

 ٠ 29 ةالصلا ضورف نم اهنأ ىلإ يعفاشلاو
 : ىلاعت هلوق موهفم يف مهفالتخاو «راثآلا ضراعت كلذ يف فالخلا ببسو

 ىلع وأ ٠ بوجولا ىلع كلذب رمألا له " «ِدِجْمَم َّلُك دنع ْهُكَتَتيِز اوُدَخ )
 كلذل جتحاو . ةروعلا رتس هب دارملا : لاق بوجولا ىلع هلمح نف ؟ بدنلا

 : لوقتو ةنايرع تيبلاب فوطت تناك ةأرملا نأ ناك ةيآلا هذه لوزن ببس نأب

  كرشم ماعلا دعب جحي الأ » ني هللا لوسر رمأو « ةيآلا هذه تلزنف

 ىلا نايرع تيبلاب فوطي الو

 )١( ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا ) رظنا . ةالصلا طورش نم طرش ةروعلا رتس نأ بهذملا نكلو ١ /

 5 ( ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق )و 3١ ( .

 )١( ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . مهبتك يف حرصملا وه اك ةالصلا طورش نم : لوقي نأ ىلوألاو ١/1١7 (

 عومجملا ) رظناو * / ٠67 ( ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ١ /  ) 0/8يف دمحأ هيلع صنو

 ةعامج ةياور .

 )١( ةيآ فارعألا 5 .

 . ( 5١١ / ؟ يناكوشلل ريدقلا حتف ) رظنا . ةبيش يبأ نباو « يئاسنلاو « لسم هاور ثيدحلا (؛)



 افي

 ريغو ءادرلا نم ةرهاظلا ةنيزلا كلذب دارملا : لاق بدنلا ىلع هلمح نمو

 هنأ نم ثيدحلا يف ءاج امب كلذل جتحاو « ةنيز يه يتلا سبالملا نم كلذ

 , نايبصلا ةئيهك مهقانعأ ىلع ْمهرْزَأ يدقاع َنَِِي ينلا عم نولصي لاجر ناك
 : اولانق ” « اًسولج لاجرلا يوتسي ىتح نكسوءر نعفرت ال : ءاسنلل لاقيو

 نيف فلتخاو « يلصي هنأ يف فلتخي ل « هتروع رتسي هب ام دجي م نم كلذلو
 ؟ ال مأ يلصي له ةراهطلا مدع

 كلام بهذف « لجرلا نم ةروعلا دح () يهو : ةيناشلا ةلأسملا امأو
 وبأ لاق كلذكو « ةبكرلا ىلإ ةرسلا نيب ام هنم ةروعلا دح نأ ىلإ يعفاشلاو

 . 9 لجرلا نم طقف ناتأوسلا امه ةروعلا : موق لاقو " ةفينح

 ثيدح امهدحأ : تباث اهالك , ناضراعتم نارثأ كلذ يف فالخلا ببسو

 نأ غ0 سنأ ثيدح يناثلاو 00« ةروع ذخفلا «0 لاق ِةنْيَع ينلا نأ دهرج

 . (0 « هباحصأ عم سلاج وهو « هذخف نع رسح ُْنِيَم يلا

 لاق دقو طوحأ " دهرج ثيدحو « دنسأ سنأ ثيدحو : يراخبلا لاق

 )١( راطوألا لين ) رظنا . يئاسنلاو « دواذ وبأو لسمو يراخبلا هاور ١ / 7 ( .

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( وهو ) « ةفرعملا راد » ةخسن يف (1)
 . ةقباسلا رداصملا رظنا . كلذك دمحأو (0)

 / ١ ينغملا ) رظنا . دوادو « بئذ يبأ نبا لوق وهو « كلام نع ةياورو « دمحأ نع ةياور يه (؛)
0 )2 

 راطوألا لين ) رظنأ . يماسألا دهرج نع يذمرتلاو « دواد وبأو « دمحأو « أطوملا يف كلام هاور (5)
 .(ا/ ١

 | ينإ ىتح ؛ هذخف نع رازإلا رسح ربيخ موي ِهَِيَي ينلا نأ » هنع هللا يضر سنأ نع ثيدحلا صن (1)

 . (7؟ / ؟ راطوألا لين ) رظنا . يراخبلاو « دمحأ هاور « هذخف ضايب ىلإ رظنأل
 دهش « ةفّصلا لهأ نم : نمحرلا دبع وبأ يماسألا يدع نب حازر نبا ليقو ٠ دليوخ نب دهرج ()

 . ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) ةروع اهنإف «, كذخف طغ هَل ينلا هل لاق « ةيبيدحلا



 ففز

 . دخفلاو ٠ جرفلاو « ربدلا : ةروعلا : مهضعب

 اهندب نأ ىلع ءاماعلا رثكأف : ةأرملا نم ةروعلا دح يهو : ةغلاشلا ةلأسملا امأو

 تسيل اهمدق نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو . نيفكلاو ٠ هجولا الخ ام « ةروع هلك
 0 ةروع اهلك ةأرملا نأ ىلإ دمحأو « نمحرلا دبع نب ركب وبأ بهذو . ةروعب
 الإ نهتَنيِز َنيِدْبُي الو » : ىلاعت هلوق لاتحا كلذ يف فالخلا ببسو

 انإ مأ « ةدودحم ءاضعأ هنم دوصقملا ىنثتسملا اذه له 7 4 اهئم َرَهظ ام
 ؟ هروهظ كلمي الام هب دوصقملا

 : لاق.ةكرحلا دنع هروهظ كلمي الام كلذ نم دوصقملا نأ ىلإ بهذ نف

 ينلا اهُيَأأي :3٠# ىلاعت هلوق مومعب كلذل جتحاو « اههجو ىتح ةروع هلك اهندب

 . ةيالا "4 نينمؤملا ءاسنو كتانّبو كجاوزأل لق

 وهو رتسي ال هنأب ةداعلا هب ترج ام كلذ نم دوصقملا نأ ىأر نمو
 تسيل ةأرملا نأب كلذل جتحاو « ةروعب اسيل اهنأ ىلإ بهذ « نافكلاو  هجولا

 ش . جحلا يف اههجو رتست

 ىفو , اهيفكو اههجو فشك امل زوجي هنأ ةمثألا قافتابف « ةالصلا يف امأ . ةالصلا ريغ يف اذه )١(
 ْ . 50١/١( ىنغملا ) رظنا . دمحأل ناتياور نيفكلا

 ش 5١ . ١ ةيآرونلا )١(

 . هو ةيآ بازحألا قف



 ففي

 عبارلا بابلا نم يناثلا لصفلا
 ةالصلا يف سابللا يف ىئزجي اهف

  دجسم لك دنع متنيز اوذخ )ل: قامت هلوق هيف لصألاف مبلل ام
 ايف اوقفتا مهأ كلذو ؛ ةالصلا يف سبالملا ضعب تائيه نع دراولا يهنلاو
 : لثم اهيف ةالصلا نع يمن يتلا سابللا نم تائيهلا نأ ىلع بسحأ

 أيش هقتاع ىلع سيل « دحاو بوث يف لجرلا يبتحي نأ وهو « ماتا

 . ءيش هنم هجرف ىلع سيل دحاو بوث يف لجرلا يتحي

 ؛ هقروع فشكتت الأ ةميرذ دس هلك كلذ نأ كلذ نم درو امرئاسو 0١

 فشكنت مل نإ تائيملا هذه ىدحإ ىلع ةالص زوجت ال : لاق اًدحأ نأ معأ الو

 . " كلذ بجي رهاظلا لهأ لوصأ ىلع ناك دقو « هتروع

 لوقل ء دحاولا بوثلا ةالصلا يف سابللا نم لجرلا ئزجي هنأ ىلع اوقفتاو

 هنأل « كلذ نع :ىهن : يوونلا لاق . هدي هعم جرخي ال هدسج ىلع بوثلا ةرادإ : ءاصلا لاتشا )١(

 . هتروع تفشكنا « هدي جرخأ اذإ هنألو « ةعرسب هدي جارخإ هنكمي لل « هاقوتي ام هاتأ اذإ

 وأ « هوحن وأ « بوثب اهيلع يوتحيو هيقاس بصنيو « هيتيلأ ىلع ناسنإلا دعقي نأ ءابتحالاو
 . هديب

 ىلع سيل « دحاولا بوثلا يف مدحأ نيلصي ال » ماللاو ةالصلا هيلع هلوق يف يهنلا درو كلذك

 هاور « ءيش نم ولخي ال ىتح ًالبح حرط هقتاع ىلع هحرطي اًيوث دجي مل نإف « ءيش هنم هقتاع

 . لسمو يراخبلا
 عم هتالص تحص نيقتاعلا فوشكم ىلص ولف « ميرحت ال « هيزنت ةهارك يه : يوونلا لاق
 . دمحأ لاقو . فلخلاو « فلسلا روهمجو ةفينح يبأو « كلام بهذمو « انيهذم اذه . ةهاركلا

 نع هتالص ةحص يفف هكرت نإف ٠ ثيدحلا رهاظل « هقتاع ىلع ءيش عضو بجي : ةليلق ةفئاطو

 نع يمنلا امأو ( 1717 ؟ عومجملا ) رظنا . ضرفلا ةالصب دمحأ كلذ صخو « ناتياور دمحأ

 نع ىجبن هدم هللا لوسر نأ » يردخلا ديعس وبأ ثيدحلا ىور دقف « ءابتحالاو « ءاصلا لاتشا

 يراخبلا هاور « ءيش هنم هجرف ىلع تسيل دحاو بوش يف لجرلا يبتحي نأو « ءاصلا لاتشا
 ٠ . ( 155 / ؟ قباسلا ردصملا ) رظنا . لسمو



 اففزا

 وأ : لاقف ؟ دحاولا بوشلا يف لجرلا يلصيأ : لئس دقو :  ِهَتَِم ينلا
 ةرفلا رار

 , 00« ك؟ نايت مكلكل

 زاوج ىلع روهملاف « نطبلاو رهظلا فوشكم يلصي لجرلا يف اوفلتخاو

 : اولاقف « موق ذشو « ةروعب اسيل لجرلا نم نطبلاو « رهظلا نوكل « هتالص

 هقتاع ىلع سيل دحاولا بوثلا يف لجرلا يلصي نأ تلي هيهنل هتالص زوجت ال

 . ©« دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ 9 : ىلاعت هلوق بوجوب كسمتو « 7"2ءيبش هنم

 ءرامخو ٌعُردوه « ةالصلا يف ةأرمال ئزجلا سابللا نأ ىلع روهملا قفتاو

 : لاقف ؟ ةأرملا هيف يلصت اذام هن هللا لوسر تلأس اهنأ »: ةماس مأ نع يور امل

 نع اًضيأ يور املو 7« اهيمدق روهظ تبيغ اذإ « غباسلا عردلاو راما يف

 وهو «9 «راخب الإ ضئاح ةالص هللا لبقي ال » : لاق هنأ ٍوَقِلَع يبنلا نع ةشئاع

 ءالؤه لكو « كلذب نوتفي اوناك مهنأ ةماس مأو « ةنوهمو « ةشئاع نع يورم

 هنإف « اكلام الإ « هدعبو « تقولا يف تداعأ ةفوشكم تلص نإ اهنإ : نولوقي

 )١( ؟ راطوألا لين ) رظنا . يذمرتلا الإ هنع هللا يضر ةريره يبَأ نع ةعامجلا هاور ثيدحلا / 86 ( .

 يهنلا روهجلا لمحو . قباسلا ردصملا سفن رظنا . ةريره يبأ نع مسمو « يراخبلا هاور ثيدحلا (؟)
 . هيزاتلا ىلع

 اهيلع سيلو «رامخو « عرد يف ةأرملا يلصتأ » : ِةَقِيَي ينلا تلأس اهنأ ةماس مأ نع » ثيدحلا ظفل (؟)

 دبع هلعأو . ماحلاو , دواد وبأ هاور « اهيمدق روهظ يطغي اًعباس عردلا ناك اذإ : لاق ؟ رازإ

 . اًقوقوم هوور هريغو اًكلام نأل « قحلا

 رظنا . يراخبلا طرش ىلع حيحص هعفر نإ : مالا لاق دق نكلو ٠ باوصلا وهو : ظفاحلا لاق
 .( ١ / 782١ صيخلتلا ) رظناو ( 7/07 / ١ راطوألا لين )

 انه « ضئاحلا هو ةشئاع ثيدح نم ماحلاو ةميزخ نباو يئاسنلا الإ ةسخخلا هاور .ثيدحلا (؛)

 نم ةعونمم اهنأل ضيحلل ةسبالم يه نم ال « ضيحلاو « دشرلا نس تغلب نم اهب دوصقملا .
 اجلا هلعأو , هبشأ هفقو نإ : لاقو فقولاب ينطقرادلا هلعأو : ظفاحلا لاق . ةالصلا

 نم هللا لبقي ال » ظفلب ةداتق يبأ ثيدح نم طسوألاو ء ريغصلا يف يناربطلا هاورو « لاسرإلاب
 / ١ ضيخلتلا ) رظنا « رقخت ىتح ضيحملا تغلب ةيراج نم الو « اهتنيز يراوت ىتح ةالص ةأرما

 .( ال9
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 ىلصت نأ امل " مداخلا نأ ىلع روهمجلاو . طقف تقولا يف ديعت اهنإ : لاق

 ءراجلا اهيلع بجوي يرصبلا نسحلا ناكو (' نيمدقلاو « سأرلا ةفوشكم
 , 9 ءاطع هبحتساو

 رارحألا لوانتي له دحاولا سنجلا ىلإ هجوملا باطخلا فالخلا ببسو '
 يف لجرلا ةالص يف اوفلتخاو . ؟ ديبعلا نود طقف رارحألا مأ  اًمم ديبعلاو
 موقو “زوجت ال : موق لاقو 0 هيف هتالص زوجت : موق لاقف «ريرحلا بوثلا
 . تقولا يف ةداعإلا هل اوبحتسا

 يف طرش هبانتجا اًقلطم هنع يهنملا ءيشلا له كلذ يف مهفالتخا ببسو
 ءهب زوجت ال ةالصلا نإ : لاق « طرش هنأ ىلإ بهذ نف ؟ ال مأ ةالصلا ةحص
 اًطرش سيل : لاق « ةزئاج ةالصلاو « اًموثأم هسابلب نوكي هنأ ىلإ بهذ نمو
 . طرش يه يتلا ةراهطلاك « ةالصلا ةحص يف

 اهيف فالخلاو « ةبوصغملا رادلا يف ةالصلا .نم عون يه ةلئسملا هذهو

 . روهسم

 دوصقملاو . ليلق ةطوبرملا ءاتلاب ةمداخلاو . ريثكلا وهو « ثنؤملاو « ركذملا هيف يوتسي « مداخلا » )١(

 . ةكولمملا ةمألا انه اهب

 .( ”٠6١6/٠ عومجملا ) رظنا (9)

 يرصبلا نسحلا نع هلوق رذنملا نبا نع ًالقان يوونلا هديق نكلو ( ٠٠١ / ؟ عومجملا ) رظنا (؟)
 مأ نأ نيريس نبا نع يلوتملا ىحو « اهسأر رتس اهمزل ء اهديس اهارست وأ « تجوز اذإ اهنأ »
 . ١16٠١( /؟ عومجملا ) رظنا . ةالصلا يف اهسأر رتس اهمزلي دلولا

 . ( 3١ / ؟ عومجملا ) رظنا . ءاماعلا روهمج هيلعو « يعفاشلا بهذم وه (؛)

 وهو ( 588/١ ينغملا )و ( 17١ / * عومجملا ) رظنا . هنع نيتياورلا حصأ يف دمحأ بهذم وه (4)

 . ناتياور هيف . بوصفملاك 1



 افون

 : لوقي نأ دعبيف « ةدكؤم ةنس اهنإ : لاق نف « سجنلا نم ةراهطلا امأو

 « قالطإب ضرف اهنإ : لاق نمو . اهتحص طورش نم يأ « ةالصلا يف ضرف اهنإ
 دبع ىكحو . كلذ لوقي الأ زوجيو . ةالصلا يف ضرف اهنإ : لوقي نأ زوجيف
 يف طرش ةساجنلا ةلازإ نأ اهد>' : نيلوق كلذ يف " بهذملا نع باهولا
 اًطرش تسيل اهنإ : رخآلا لوقلاو «ركذلاو « ةردقلا لاح يف ةالصلا ةحص

 لسغ نأ نم بهذملا روهشم ىلع جرختي ال طرش اهنأ نم هاكح يذلاو
 ةردقلاو « ركذلا عم ضرف اهنأب لوقلا ىلع جرختي افإو « ةدكؤم ةنس ةساجنلا
 فالخلا بابسأ كانه فرعو « ةراهطلا باتك يف ةلئسملا هذه تضم دقو

 امم قلطم ضرف وه ام له كلذ نم مالكلا انهه هب قلعتي يذلا امإو « اهيف
 ؟ ال مأ ةالصلا يف اًضرف نوكي نأ بجي « ةالصلا يف عقي

 يف اًطرش نوكي نأ بجي ال « قالطإلا ىلع هب رومأملا ءيشلا نأ قحلاو
 يف رمألا كلذكو ءرخآ رمأب الإ هيف عقو نإو - هب رومأم رخآ ام ءيش ةحص
 ءيش ةحص يف اطرش نوكي نأ بجي ال « قالطإلا ىلع هنع يهننا ءيشلا

 . رخآ رمأب الإ ام

 )١( ياما بهذملا .





 فذ

 سداسلا بابلا

 لك يف ةالصلا زاجأ نم « سانلا نم نإف « اهيف ىلصي يتلا عضاوملا امأو

 : عضاوم ةعبس كلذ نم ىنثتسا نم مهنمو ' ةساجن هيف نوكت ال عضوم

 قوفو « لبإلا نطاعمو « ماملاو « قيرطلا ةعراقو « ةربقملاو « ةرزجملاو « ةلبزملا
 ىنثتسا نم مهنمو 7 طقف ةربقملا كلذ نم ىنثتسا نم مهنمو (" هللا تيب رهظ

 لو ء اهنع يهنملا عضاوملا هذه يف ةالصلا هرك نم مهنمو مامملاو ةربقملا

 ةياور هذهو ء زاوجلا هنع يور دقو « كلام نع يور ام دحأ وهو (© اهلطبي

 . مساقلا نبا

 انهه نأ كلذو « بابلا اذه يف راثآلا رهاوظ ضراعت مهفالتخا ببسو

 هلوقف اهيلع قفتملا امأف « اهيف فلتخم نيثيدحو « اههتحص ىلع قفتم نيثيدح
 : اهيف ركذو « يلبق دحأ نهطعي مل اًسخ تيطعأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 . ©« تيلص ةالصلا ينتكردأ انيأف « اًروهطو « ادجسم ضرألا يل ْتَلعُجَو
 , متويب يف متالص نم اولعجا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 هيلع هنأ » : يور ام امهدحأف « اهيلع قفتملا ريغ امأو ١( « اًروبق اهوذختت الو

 « ةرزجملاو « ةلبزملا يف : نطاوم ةعبس يف ىلصي نأ ىهن مالسلاو ةالصلا

 . ( 30 / ؟ ينغملا ) رظنا . يعفاشلاو « ةفينح يبأو ء كلام بهذم وهو دمحأ نع ةياور ()

 .. ( قباسلا ردصملا ) رظنا . ةالصلا ديعي وهف « ىلص اذإف « كلذك دمأ نع ةياور «0)

 اوهرك مهنكل رذنملا نباو « يعخنلاو , ءاطعو ء رمح نباو « سابع نباو « ىلع نع يورم وهو ()

 . ١6١( / ” عومجملا )و ( 57 / * ينغملا ) رظنا . ممدنع ةزئاج ةالصلاو « كلذ

 بهذم وهو رذنملا نباو « يعخنلاو  ءاطعو رمع نباو « سابع نباو « يلع نع يورم وهو (؛)

 . ( 7377/5 ينفملا )و ( 157 / ؟ عومجملا ) رظنا . يعفاشلا

 0 . ثيدحلا جيرخت مدقت (5)

 . ( ١/ ٠١ يطويسلل ريغصلا عماجلا ) رظنا . دمحأو « دواد وبأو « سمو يراخبلا هاور ثيدحلا ()
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 تيب رهظ قوفو « لبإلا نطاعم يفو « مامملا يفو . قيرطلا ةعراقو « ةربقملاو
 . 2 يذمرتلا هجرخ « هللا

 « غلا ضبارم يف اولص » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ يور ام يناثلاو
 (” « لبإلا ناطعأ يف اولصت الو

 « حيجرتلا بهذم اهدحأ : بهاذم ةثالث ثيداحألا هذه يف سانلا بهذف

 بهذم ثلاثلاو « ماعلا ىلع صاخلا ءانب ينعأ : ءانبلا بهذم يناثلاو ٠ خسنلاو

 ,روهشملا ثيدحلاب ذخأف .خسنلاو حيجرتلا بهذم بهذ نم امأف . عملا

 : لاقو « اًروهطو اًدجسم ضرألا يل تلعج ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو

 امم كلذو « مالسلاو ةالصلا هيلع هل لئاضف يه هذه نآلو « هريغل خسان اذه

 . هخسن زوجي ال

 ماع ةحابإلا ثيدح : لاقف « ماعلا ىلع صاخلا ءانب بهذم بهذ نم امأو

 نم ءالؤه نف « ماعلا ىلع صاخلا ىني نأ بجيف « صاخ يبنلا ثيدحي

 وه اذه : لاقو 0 ةربقملاو 03 مالا ىنثتس ىثتسا نم مهنمو . ا" عضاوم ةعبسلا قثتسا

 . نُيدرفم امهنع يهنلا اًضيأ يور دق هنآل « مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تباثلا

 كاذب هدانسإ سيل ثيدح اذه : يذمرتلا لاق . رمع نبا نع ةجام نباو « يذمرتلا هجرخأ )١(

 . هظفح يف ريبج نب ديز يف َمْلَكَت دقو « يوقلا
 لاقو « ثيدحلا ركنم : يراخبلا لاقف ء هفعض ىلع سانلا قفتا ريبج نب ديزو : يعليزلا لاق
 نم ةجام نبا هاورو . دج ثيدحلا ركنم : يدزألاو « متاح أ ل ا قب نسل يناس
 هنإف ء حلاص نب ب هللا دبع همساو , دعس نب ثيللا بتاك حلاص وبأ . كلذك رع قيرط
 .( ١١6/١ مالسلا لبس )و ( 0 ) رظنا ٠ هيف َمْلَكَت

 . ملسم دنع ةرمس نب رباج نعو « ةجام نباو « ةريره يبأ نع هححصو « يذمرتلاو « دحأ ه هأور (؟)

 لبإلا ناطعأ يف ةالصلا حصت ال : لاقف دمحأ بهذ كلذ ىلإو ( 135 / ؟ راطوألا لين ) رظنا
 . لاحب

 فاضملا نأل « عضاوملا ةعبسلا » باوصلاو « عضاوم ةعبسلا » انيديأ نيب يتلا خسنلا يف اذكه (؟)
 . ةعبسلا نم ًالدب عضاوملا ةىاك نوكتل ىلوأ هانركذ امو « ماللاو فلألا هيلع لخدي ال



"0 

 « عملا بهذم بهذ نم امأو . مدقتملا ثيدحلل طقف ةربقملا ىنثتسا نم مهنمو
 , ةهاركلا ىلع ةلومع يهنلا ثيداحأ : لاقف « ماع نم اًصاخ نثتسي ملو

 . زاوجلا ىلع لوألاو

 ©) موق اهزاجأو « موق اههركف ٠ سئانكلاو « عّيبلا يف ةالصلا يف اوفلتخاو
 (7 سابع نبا بهذم وهو : نوكي ال وأ ءروص اهيف نوكي نأ نيب موق قرفو
 نم ال :اههرك نيف ةلعلاو « ليثاتلا لجأ نم مهسئانك لخدن ال : رم لوقل
 . ةساجنلا ىلع اهلمح 2 ريواصتلا لجأ

 (© سفانطلا ىلع ةالصلا يف اوفلتخاو « ضرألا ىلع ةالصلا ىلع اوقفتاو

 , ريصحلا ىلع دوجسلا ةحابإ ىلع روهملاو ٠ ضرألا ىلع هيلع دعقي ام كلذريغو
 نب كلام بهذم وهو « كلذ دعب ةيهاركلاو « ضرألا هتبنت امم ههبشي امو
 . © سنأ

 ,زيزعلا دبع نب ديعسو « يعازوألاو ٠ يبعشلاو ءزيزعلا دبع نب رمتو « نسحلا اهزاجأ نم )١(
 . ( 7 / ؟ ةمادق نبال ينغملا ) رظنا . ىسوم يبأو « اضيأ رمع نع يورو

 )١( كلام نع ةهاركلا ىورو ءريواصت اهيف ناك اذإ « هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هنع ةهاركلا ىور «

 ىربكلا ةنودملا ) رظنا . اهيف نولخدي امو مهمادقأل ةساجنلاو ء روصلا كلذ يف ةلعلاو ١/ ١؛ (
 يفاكلا ) رظناو ١/٠١١6 ( .

0( 
 عال درع دشيام امل اىلوألا ةميطلا ىف عكو دقو ةحبحس ةرابعلا

 ةغل يفو , تيكسلا نبا مهنم « ةعامج اهيلع رصتقاو « ةيلاعلا ةغللا يف نيترسكب : ةسفنط : عمج (؟)
 رظنا . ريعبلا يفتك ىلع لحرلا تحت لعجي ام : ليقو « قيقر لمخ هل طاسب يهو « نيتحتفب
 . (رينملا حابصملا )

 . هريغو ٠ نطقلاو « شئاشحلا نم ضرألا هتبنت امم عنصي امم ريصحلاك (5)
 « دولجلاك ضرألا هتبنت ام ريغ ىلع ةالصلا عني اًكلام نأ ديفي « كلذ دعب ةيهاركلاو » هلوقو

 . ضرألا هتبنت ال امم كلذ ريغو ء رعشلاو ٠« فوصلاو
 - دولج ىتح ءيش لك ىلع ةالصلا زوجت هنأ ةنودملا يف هنع حرص هنإف , كلذك رمألا سيلو
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 عباسلا بابلا

 ةالبصلا ةحص يف طورش يه يتلا طورشلا ةفرعم يف

 . ًالوق اهنم نأ ىلع نوماسملا قفتاف « ةالصلا يف ةطرتشملا كورتلا امأو

 لاعفأ نم تسيل يتلا ةحابملا لاعفألا عيمجف : لاعفألا امأف « ًالعف اهنمو

 ةضراعمل كلذ ىف اوفلتخا مهنإف « ةالصلا يف ةيحلاو « برقعلا لتق الإ ةالصلا

 . فيفخلا لعفلا زاوج ىلع بسحأ ايف اوقفتاو 7 سايقلل كلذ يف رثألا

 هذهو « ةالصلا ليوافأ نم تسيل يتلا لاوقألا اًضيأ يهف « لاوقألا امأو

 هلل اوموُقو »> : ىلاعت هلوقل ادع ةالصلا دسفت اهنأ اوفلتخي مل اًضيأ

 هرمأ يف ْتدْحُي هللا نإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم درو املو 4 نيتناق

 « دوعسم نيأ ثيدحو « 0 ةالصلا يف اومّلَكَت ال نأ ثدحأاممو 3 ءاشي ام

 « ةتيم مأ ةيح اهنم ذخأ ءاوس « اهراعشأو . اهرابوأو ةتيملا فاوصأ ىلع ىلصي كلذكو ء عابسلا -
 / ١ ةنودلا ) رظنا . راملا دلج كلذكو ٠ تغبد نإو « ةتيملا دولج ىلع ةالصلا هرك هنكلو

5). 

 زوجت ال ةالصلا نأ ةعيشلا نع لقنو « مدقت ام ىلع ةالصلا هيزنت ةهارك هنع يوونلا لقت نكلو

 نأ يعفاشلا بهذم وهو « ءاماعلا ريهامج نع لقنو ضرألا نم ابان سيل هنأل فوصلا ىلع
 عومجلا ) رظنا . ةعتمألا عيمجو « سفانطلاو « طّسّبلاو . دوبللاو « فوصلا ىلع هركت ال ةالصلا

 لثم هتبنت ام ىلعو ضرألا ىلع ةالصلا هريغو ٠ كلام بحتسا : ريلا دبع نبا لاقو ( * / ١650

 . ( ١5/١ يفاكلا ) رظنا . عضاوتلا ىلإ برقأ هنأل , اههبشو « افلحلاو « يدربلا

 ةعبرألا هجرخأ يذلا ثيدحلا مهتجحو « ءاماعلا نم ةعامج بهذ اذه ىلإو : يناعنصلا لاق )١(

 : ةالصلا يف نيدوسألا اولتقا » عقم هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع نابح نبأ هححصو

 دسفي كلذ نأ ةيوداهلا تبهذو . برقعلاو ةيحلا ىلع قلطي مسأ نادوسالاو « برقعلاو ةيحلا

 71١ 1١64١(. مالسلا لبس ) رظنا . ةالصلا

 . 7١8 ةرقبلا (؟)

 نأل « هانححص ام باوصلاو « « ءاشي ام هرمأ يف » هلوق دنع سوقلا لفق انيديأ نيب يتلا خسنلا يف (؟)

 « دواد وبأو « يئاسنلاو ء دمحأ هاور « ةالصلا يف ملكتن ال نأ » ةياور يفو « ثيدحلا نم ةيقبلا
 . ( ؟0ا / ؟ راطوالا لين ) رظنا . نابح نباو



 انو

 اوموقو 7> تلزن ىتح ةالصلا يف ملكتن انك ١ : لاق هنأ مقرأ نب ديز ثيدح وهو
 نب ةيواعم ثيدحو «  مالكلا نع انيهّتو ٠ توكسلاب انْرِمأَف 4 نيتناق هلل
 ءيش اهيف حلصي ال انتالص نإ » : لوقي ِهَتِيَي هللا لوبر تعمس : يماسلا محلا

 (9 « نآرقلا ةءارقو « ديمحتلاو ليلهتلاو ٠ حيبستلا وه افإ « سانلا مالك نم
 اذإ رخآلاو , اًيهاس ملكت اذإ امهدحأ : نيعضوم يف كلذ نم اوفلتخا مهنأ الإ
 ءايحإل ةالصلا يف ملكت نم : لاقف ىعازوالا ذشو 34 ةالصلا حالصإل اًدماع لكت

 ادع ملكتلا نأ كلام بهذم نم روهشملاو . ىنبي هنإف ءريبك رمأل وأ « سفن
 ناك فيك ملكتلا اهدسفي : يعفاشلا لاقو « ") اهدسفي ال حالصإلا ةهج ىلع
 . © ناك فيك مكتلا اهدسفي ةفينح وبأ لاقو . (9 نايسنلا عم الإ

 نأ كلذو ؛ كلذ يف ثيداحألا رهاوظ ضراعت مهفالتخا يف ببسلاو
 ةريره يبأ ثيدحو « مومعلا ىلع مالكلا ميرحت يضتقت ةمدقتملا ثيداحألا
 ترصقأ : نيديلا وذ هل لاقف «نيتنثا نم فرصنا ٍمَِلَم هللا لوسر نأ ١ : روهشملا
 ؟ نيديلا وذ قدصأ : هو هللا لوسر لاقف ؟ هللا لوسراي تيسن مأ ةالصلا
 . 0 « لس مث , نييرخأ نيتعكر ىلصف « هِيَ هللا لوسر ماقف « معن : اولاقف

 )١( ؟ راطوألا لين ) رظنا . ةجام نبا الإ « ةعامجلا هاور ثيدحلا / 506 ( .

 ( ,ه/ / ؟راطوألا لين ) رظنا . يقهيبلاو نابح نباو دواد وبأو يئاسنلاو مسمو دمحأ هاور (0)
 . زاجحلا لهأ يف هدادعو « ةنيدملا لزني ناك « يماسلا محلا نب ةيواعم وه : ثيدحلا يوارو
 . ( 3١97/5 مالسلا لبس ) رظنا

 هنإ : ليق دقو . كلام باحصأ دنع اهنأشو « ةالصلا حالصإ يف ناك اذإ يفاكلا بحاص ديق (؟)
 . ( 007/1١ ) رظنا . اهأش ريغ يفو ةالصلا نأش يف هريثكو « ادماع مالكلا ليلق : اهدسفي

 / ؛ عومجلا ) رظنا ءاهقفلا روهمج لاق هبو . ةياور يف دمحأ لاق هبو ( ٠6 / ؛ عومجملا )رظنأ (؟)
 امم ءيشب ملكت اذإ هنأ : هباحصأ نم ةعامج ةياور يف دمحأ نع صوصنلاو( 507 ؟ ينغلا )و ( ١
 . ( 8/ / ؟ ينغلا ) رظنا . دسفت ال اهنأ . ةالصلا نأش نم ءيش وأ « ةالصلا هب لكت

 . ( هالال / ؟ عئانصلا عئادب ) رظنأ (5)

 . ( 7١7/١ مالسلا لبس ) رظنا . ممريغو دمحأو لسمو يراخبلا هاور ثيدحلا (8)
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 لو , لكتلا دعب اونب مهنأو « هعم سانلاو « ملكت ٍةَْيَي ينلا نأ هرهاظ

 . متالص مكتلا كلذ عطقي

 ؛ ةالصلا حالصإل مالكلا صخي ءيش اذه نأ ىأرو « رهاظلا اذه ذخأ نف
 ىلإ بهذ نمو . سنأ نب كلام بهذم وهو « مومعلا كلذ نم اذه ىنثتسا

 مهنم رهظي افإو « ةالصلا يف ادم اوبلكت مهنأ ىلع ليلد ثيدحلا يف سيل هنأ

 ةالصلا هيلع يبلا ملكتو « ترصق دق ةالصلا نأ نونظي مهو « اوماكت مجأ

 اوماكت دق سانلا نأ هدنع حصي مو « تمت دق ةالصلا نأ نظي وهو « مالسلاو

 موهفملا نإ : لاق « تيسن امو « ةالصلا ترصق ام » : ٍهَْيَي هللا لوسر لوق دعب

 . دماعلا ريغل مالكلا ةزاجإ وه افإ  ثيدحلا نم

 كلذ يف اًضيأ دقعا يعفاشلا نأ عم « ثيدحلا اذه موهفم يف مهفالتخا وه
 ًاطخلا يتمأ نع عفر ٠ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « اًماع ًالصأ
 . (©) « نايسنلاو

 ةخسان اهنأ ىأرو « اهمومع ىلع يمنلا ثيداحأ لمحف « ةفينح وبأ امأو
 . اهيلع مدقتم هنأو ٠ نيديلا يذ ثيدحل

 بقل « ءارلا نوكسو ءاخلا رسكب «ورمع نب قابرخلا هل لاقي لجر ةياور يفو » : يناعنصلا لاق -
 يذ ريغ وه « نيلامثلا وذ هل لاقي « رخآ لجر ةباحصلا يفو « هيدي يف ناك لوطل « نيديلااذ

 رظنا . همهو ءاماعلا نيب دقو . اًدبحاو نيلامثلا اذو « نيديلا اذ لعجف ٠ يرهزلا موو « نيديلا
 . (200/1 مالسلا لبس )

 هنوركذي ال مهلك ءاهقفلا ناك نإو . ظفللا اذهب دجوي ال اذهو : ىلاعت هللا همر يعليزلا لاق )١(
 يدع نبأ هاور « .. اًنالث ةمألا هذه نع هللا عفر » : ظفلب هاندجو ام برقاو ٠ ظفللا اذهب الإ

 نع يتمأل زواجت هللا نإ » ظفلب ىوري ام رثكأو « ةركب يبأ ثيدح نم « لماكلا » يف
 نباو « ءادردلا يأو « نابوثو ءرذ يبأو ٠ سابع نبا ثيدح نم يور اذكه « نايسنلاو« أطخلا

 . ةركب يبأو « رمع
 « نابيسنلاو. ًاطخلا يتمأ نع عضو هللا نإ » ظفلب ةجام نبا هجرخأ سابع نبا نعف
 - رذ يبأ نع ةجام نبا هاورو « سابع نبا نع اًعوفرم مكاحلا هاورو « هيلع اوهركتسا امو



 اماما ا ا اا ااا ااا ا يبي 200 ا ا

 , اطخلا : ةثالث يتمأ نع زواجت هللا نإ » ظفلب نابوث نع همجعم يف يناربطلا هاورو « اًعوفرم
 نع يتمأل زواجت هللا نإ » ظفلب ءادردلا يبأ نع يناربطلا هاورو « هيلع اوهركأ امو « نايسنلاو
 ىتمأ نع عضو هللا نإ » لاق رمح نبا نع ةيلحلا يف معن وبأ هاورو « هيلع اوهركأ امو « نايسنلا
 يفصم نبا هب درفت ؛ كلام ثيدح نم بيرغ لاقو « هيلع اوهركتسا امو « نايسنلاو أطخل
 . ديلولا نع

 « لماكلا » يف يدع نبا هاورو . دمحأ هفعضو « ىفصملا نباب هلعأو  هباتك يف يليقعلا هجرخأو
 نوهركي رمألاو« « نايسنلاو . أطخلا : اًنالث ةمألا هذه نع هللا عفر » ظفلب ةركب يبأ نع
 . ( 50 / ؟ ةيارلا بصن ) رظنا . رفعج تاركنم نم يدع نبا هدعو « هيلع
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 نماثلا بابلا

 ةالصلا يف اهطارتشا ةيفيكو « ةينلا ةفرعم يف

 نوكل ؛ ةالصلا ةحص يف اًطرش اهنوك ىلع ءاماعلا قفتاف « ةينلا امأو

 ىنعأ : ةلوقعم ةحلصم ريغل عرشلا يف تدرو يلا تادابعلا سأر يه ة ةالصلا

 يفو ةالصلا نييعت يف مامإلا ةين قفاوي نأ مومأملا طرش نم له اوفلتخاو
 نأزوجي الو ؟ اّرْصَع يلصي مامإب اًرهظ موماملا يلصي نأزوجي ال ىتح بوجولا

 ؟ اًضرف مومأملا قح يفو « ًالفن هقح يف نوكي اًوهظ مامإلا يلصي

 ةين مومأملا ةين قفاوت نأ بجي هنأ ىلإ : ةفينح وبأو كلام بهذف
 (') مامإلا

 . 9 بجي سيل هنأ ىلإ يعفاشلا بهذو

 مامإلا مومأملا ةين قفاوت مل اذإ ةفينح يأ بهذم يفو ( 7/ ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا )١(
 لوق فلتخا دقف « تقولا ضرف ىون الو « مامإلا ةالص نيعي ملو « مامإلاب ءادتقالا ىون نأب

 « ةعباتملا نع ةرابع ءادتقالا نأل « هيزجي : مهضعب لاقو « هيزجي ال : مهضعب لاق : هيف خياشملا

 وني ملو « مامإلا ةالص ىون ولو ( ١ / 5١064 عئانصلا عئادب ) رظنا . ةاواملا يضتقيف « ةكرشلاو

 , هدعب ربك مث « مامإلا ةريبكت رظتنا اذإ : لاق نم مهنمو « هب ءادتقالا حصي مل « هب ءادتقالا

 سفن ) رظنا . ةينلا رسفي وهو « هب ءادتقالاب هنم َدصق راظتتالا نأل « ءادتقالا ةين نع هافك

 . (ردصملا

 هيفف « لفنتملا فلخ ضرتفم ىلص وأ ء رصعلا يلصي نم فلخ رهظلا ىلص اذإ دمحأ بهذم يفو
 ضرتفملا ةالص يف لبنحو ثراحلا يبأ ةياور يف دمحأ هيلع صن حصي ال هنأ ةياور : ناتياور
 يف هلثمو « دعس نب ليعامسإ اهلقن « زوجي ةيناثلاو «٠ باحصألا رثكأ اهراتخاو « لفنتملا فلخ
 / ١ ىنغملا ) رظنا . ضرتفملا ءارو لفنلا ةالص ةحص يف بهذملا فلتخي الو . رصعلاو « رهظلا

 ا ,.( 106

 يحاص لاق « دواد وبأو ء دعس نب ليعامسإ هنع اهلقن دمحأ مامإلا نع ةيناثلا ةياورلا ىهو (1)
 (6 /6 عومجملا )و ( 707 ١/ ينغملا ) رظنا . ذاعم ثيدحل حصأ يهو : ينغلا
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 امإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم ةضراعم مهفالتخا يف ببسلاو
 ينلا عم يلصي ناك هنأ نم ذاعم ثيدح يف ءاج امل « هب متؤيل ٌمامإلا َلعَج

 . " هموقب يلصي من « يَ
 لعج افإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومع نأو ذاعمل اًضاخ كلذ ىأر نف

 نمو . مومأمال مامإلا ةين ةقفاوم طرتشا « ةينلا لوانتي ) « هب متؤيل مامإلا
  لصألا وهو  نيفلكملا رئاس نم هريغل ةحابإ يه « كلذ يف ذاعمل ةحابإلا نأ ىأر

 كلذ نوكي نأ امإ : نيرمأ دحأ نم يناثلا ثيدحلا كلذ يف رمألا ولخي ال : لاق
 نوكي الف « لامفألا يف وه افإ هرهاظ نأل ةينلا لوانتي ال هيف يذلا مومعلا

 ثيدح نوكيف « اهلوانتي نوكي نأ امإو « ذاعم ثيدحل اًضراعم هجولا اذهب
 . مومعلا كلذ يف صصخ دق ذاعم

 ذإ « اهكرت انيأر عرشلا نم هب قوطنملاب قلعت امل سيل لئاسم ةينلا يفو
 هب قوطنملاب قلعتت يتلا لئاسملا يف مالكلا وه امنإ لوألا دصقلا ىلع اهضرع ناك

 . عرشلا نم

 ةالصلا باتك نم ةثلاثلا ةلمجلا

 . ناكرألا يهو « لامفألاو «لاوقألا نم هيلع لمشت ام ةفرعم وهو

 لّبق نم امإ « ناصقتلاو « ةدايزلاب نيذه يف فلتخت ةضورفملا تاولصلاو
 « مايألا رئاس رهظل ةعمجلا رهظ ةفلاخم لثم « نامزلا لبق نم امإو ةعامجلاو دارفنالا

 ةحصلا لبق نم امإو « فوخلاو نمألا لبق نم امإو « رفسلاو رضحلا لبق نم امإو

 « ماظن ىلع اًيراجو « اًيعانص هذه يف لوقلا نوكي نأ ديرأ اذإف . ضرملاو

 ىلإ عجري مث « ةرخآلا ءاشعلا ِعَقَِم هللا لوسر عم ىلصي ناك » هظفلو « هيلغ قفتم ذاعم ثيدح )١(
 | /6 عومجما ) رظنا . دنسلاو مالا يف ىعفاشلا هانعم يف ىورو « ةالصلا كلت مهب يف « هموق

69 ). 

 . ( 16/6 عومجا )رظنا . لسمو ىراخبلا هاور ()



 "ما

 9 ةدحاو صخي ايف : لاقي مث « اهلك هذه هيف كرتشت اهف : ًالوأ : لاقي نأ بجيف
 اذه ناك نإو , لهسألا وهو « اهنمةدحاو ةدحاو يف لاقي وأ « اهنم ةدحاو

 نحنو « ءاهقفلا هكلس يذلا وهو ءام راركت هنم ضرعي ميلعتلا نم عونلا
 : لوألا بابلا . باوبأ ةتس ىلإ ةمسقتم ةلمجلا هذه لعجنف كلذ يف مهعبتن

 « ةعامجلا ةالص يف : يناثلا بابلا . حيحصلا نمآلا رضاحلا درفنملا ةالص يف

 ةالص يف : ثلاثلا بابلا . ةالصلا يف مومأملاو . مامإلا ماكحأ يف ينعأ
 ةالص يف : سماخلا بابلا . رفسلا ةالص يف : عبارلا بايلا . ةعمجلا

 . ضيرملا ةالص يف : سداسلا بابلا . فوخلا





 نمل

 حيحصلا نمآلا رضاحلا درفنملا ةالص يف لوألا بابلا

 لصفلاو . ةالصلا لاوقأ يف : لوألا لصفلا : نالصف هيف بابلا اذهو

 . ةالصلا لاعفأ يف : يناثلا

 ةالصلا لاوقأ يف لوألا لصفلا

 موقف 2 بهاذم ةنالث ىلع ريبكتلا 5 ءاماعلا فلتخا : ىلوألا ةلئسملا

 : اولاق

 « بجاوب سيل هلك هنإ : اولاق موقو 9 ةالصلا يف بجاو هلك ريبكتلا نإ

 . "روهملا مهو . طقف مارحإلا ةريبكت اوبجوأ موقو . ذاش وهو

 طقف مارحإلا ةريبكت هنم بجوأ نمو « هلك هبجوأ نم فالتخا ببسو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف نم لقن امل هلوق نم لقن ام ةضراعم

 ةالصلا هيلع ىنلا نأ روهشملا ةريره يبأ ثيدحف هلوق نم لقن ام امأف

 . ءوضولا غبسأف « ةالصلا تدرأ اذإ » : ةالصلا هماع يذلا لجرلل لاق مالسلاو

 . 9 «أرقا مث ربك مث « ةلبقلا لبقتسا مث

 ادع ام ناك ولو « طقف ضرفلا يه « ىلوألا ةريبكتلا نأ وه اذه موهفف

 عيمجو وهسلا دوجسي ربجت الو « نكر مارحإلا ةريبكت نأ ىري ثيح ءدمحأ بهذم وهو )١(

 . ( 27/١ ليبسلا رانم ) رظنا . وهسلا دوجسب ربجتو « ةبجاو تاريبكتلا

 وه ام لكب هدنع حصي ةفينح ابأ نأ الإ ٠ ىعقاشلاو ٠ كلامو « ةفينح وبأ : ةثالثلا ةمنألا مهنمو )١(

 نمحرلا »وحن ةفصلا عم ركذ مسمأ لك كلذكو « مظعأ هللاك » هيظعت هب دارم صلاخ ءانثو « ركذ

 وأ «ريبكتلا نسحي ناك ءاوس « هللا ناحبس » « هلل دحملا » لوقي وأ « لجأ ميحرلا » « مظعأ

 «ربكأ هللا » ريغ زوجي الف ء كلامو ىعفاشلا دنع امأ ( ١/ 5١050 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . نسحي ال

 . ( 38 ١/ ليبسلا رانم )و ( 7/8 عومجما ) رظنا . كلذك دمحأ دنعو

 ثيدح نم ءزج وهو « ربكف ةلبقلا لبقتسا مث « ءوضولا غبسأف « ةالصلا ىلإ تمق اذإف » سم. ظفل )١(

 « ىذمرتلا دنع عفار نب ةعافر نعو « ةريره ىبأ نع ملسمو ىراخبلا هاور ثيدحلاو هتالصل ءيسملا

 . ( 556 / ؟ راطوألا لين ) رظنا . ىئاسنلاو « دواد ىبأو



 الخ

 . ةالصلا ضورف رئاس ركذ !؟ « هل هركذل اضرف ريبكتلا نم كلذ

 ربكيف « ىلصي ناك هنأ » ةريره يبأ ثيدح اهنف « هلعف نم لقن ام امأو
 ١( « هلم هللا لوسر ةالصب ةالص مكهبشأل ينإ : لوقي مث « عفرو ء ضفخ اماك

 نب نارمعو انأ تيلص.» : لاق ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم ثيدح هنمو
 اذإو «ربك دجس اذإ ناكف « هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع فلخ نيصحلا
 « هديب نارمع ذخأ « انفرصناو « هتالص ىضق اماف ء ربك عوكرلا نم 0

 . © , ِمَئِلَم دمع ةالص اذه نَرَكْذَأ :

 : اولاقو ثيداحألا هذه يف لوقنملا لمعلا اذهب اوكسق « هباجيإب نولئاقلاف

 ا « بوجولا ىلع ةلومع بجاول اًنايب تتأ ىتلا هلاعفأ لك نوكت نأ لصألا
 "7 « ككسانم ينع اوذخو » . « ىلصأ ينوتيأر 5 اولص » : مَنِ لاق

 دنع لمعلا نأ ىلع لدي راثآلا هذه يف ام : ىلوألا ةقرفلا تلاتقو

 ينإ : لوقي ةريره وبأ ناك كلذلو « ريبكتلا ماقإ ىلع ناك افنإ « ةباحصلا

 ةالص هتالصب اذه ينَرَكْذَأ : نارمع لاقو . وّتِي هللا لوسر ةالصب ةالص مهبشأل

 ٠ . عئيَم دمع

 راكذألا رئاس ىلع هساق هلعلو « فيغضف « الفن هلك ريبكتلا لعج نم امأو

 رئاس ىلع مارحإلا ةريبكت ساق ذإ « بجاوب تسيل امم ةالصلا يف يتلا

 يوارو . هنع هللا ضر ةريره ىبأ نع ( 700/١ ةيارلا بصن ) رظنا لسمو ىراخبلا هاور )١(
 نم وحن ىلع هيبا مماو همسا يف فلتخاو «رثكملا ظفاحلا ليلجلا ىباحصلا ةريرهوبأ وه ثيدحلا

 دمح لاق هبو « رخص نب نمحرلا دبع هنأ سفنلا هيلإ نكست  ىذلا : ربلا دبغ نبا لاق « نيثالث
 ثيدح فالآ ةسمخ دلخم نب يقب دنسم يف ةريره ىبأل ركذ : كاحلا لاقو « قحسإ نبا

 ء عست ةنس ةنيدملا يف تام « اثيدح ةباحصلا رثكأ وهو اثيدح نوعبسو ةعبرأو « ةئامالثو

 ديلولا هيلع ىلصو « قيقعلاب تام ليقو « عيقبلاب نفدو ؛ ةنس نيعبسو نام نبأ وهو « نيسمخو
 .(١؟/ ١ مالسلا لبس ) )رظنا ٠ نايفس يبأ نب ةبقع نبا

 . « ىنركذأ » لدب « لَ دمع ةالص اذه ىركذ » : لاقو « مسمو ىراخبلا هاور (9)

 . ( ١١97/١ ريبحخلا صيخلت ) رظنا . ىراخبلا هاور (؟)
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 ةبعش هاور امروهجلا بهذم ديؤي امو : ربلا دبع نب رمعوبأ لاق . تاريبكتلا

 نع ىزبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع نارمع نب نسحلا نع جاجحلا نبا

 دبع نب رمع عم تيلصو ريبكتلا متي ملف هِيَ ينلا عم تيلص : لاق هيبأ
 . "”ريبكتلا متي مف ءزيزعلا

 ىلص اذإ ربكي ال ناك هنأ » هنع هللا يضر رمع نع لبنح نب دمحأ هاور امو
 نيمومأملل مامإلا راغشإ (" ناكمل وه اغإ ريبكتلا نأ اوأر ءالؤه نأكو « هدحو

 م هس

 . الفن هلك هآر نم بهذ اذه ىلإ نوكي نأ هبشيو هدوعقو « همايقب

 9 ربكأ هللا الإ ريبكتلا ظفل نم يزجي ال : كلام لاق : ةيناثلا ةلئسملا

 وبأ لاقو (© .يزجي امهالك ناظفللا « ربكألا هللاو « ربكأ هللا : يعفاشلا لاقو

 . © ّلَجألا هللاو مظعألا هللا لثم هانعم يف ظفل لك ريبكتلا ظفل نم ئزجي : ةفينح

 اذإ ربكي ال ناكف » ةياور يفو « عفرو « ضفخ اذإ» دمحأل ظفل فو ٠ دواد وبأو ءدجأ هاور )١(
 : ةعرز وبأ لاق « نارع نب نسحلا هدانسإ فو : ىفناكوشلا لاق « نيتدجسلا نيب ىنعي « ضفخ
 اذهو ؛ لطاب ىدنع اذه : لاق هنأ يلايطلا دواد ىبأ نع يكحو « نابح نبا هقثوو « خيش

 ةدايزلا ىلع ةلئقشمو « ةتبثم اهنوكو « اهتحصو « اهترثكل بابلا ثيداحأ ةضراعم ىلع ىوقي ال
 « عفرو « ضفخ لك يف ريبكتلا ةينس ىلع ةلالدلا اهاوحأ لقأ بابلا اذه يف ةدراولا ثيداحألاو

  هتوص فعضو « ربك نيح ناثع ريبكتلا كرت نم لوأ ن نأ نيصح نب نارمع نع دمحأ ىور دقو
 ةيواعم ريبكتلا كرت نم لوأ نأ ةريره ىلأ نع ىناربطلا ىورو « رهجلا كرت هنأ لقحي اذهو
 كرتب هكرت دايز نأل ةيفانتم ريغ تاياورلا هذهو . دايز هكرت نم لوأ نأ ديبع وبأ ىورو

 . نافع كرتب هكرت ةيواعم ناكو « ةيواعم

 يوارو . ( 718/7 راطوألا لين ) رظنا . ءافخإلا ىلع ملعلا لهأ نم ةعامج كلذ لمح دقو
 ىلع يلع هلمعتسا ثراحلا دبع نب عفان ىلوم ىعازخلا ىزبأ نب نمرلا دبع وه ثيدحلا
 « هلع يبنلا نع ىور ءورمح نمز ةكم ىلع هالوم هفلختسا « اًلاع اًيِضَرف اًبراق ناكو « ناسارخ

 . ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) رامعو ٠ رمعو « نأ نعو

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( ناكملا وه امإ ) «ركفلا راد » ةخسن يف (1)
 6/١( ليبسلارانم ) رظنا . دحأ بعذم وعو ( 71 ص ةيعرشلا مكحألا نينو ) ) رظنا (0)
 ( 5/6 عومجملا ) رظنا (9)

 ( ١/ 5١6 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (5)



 اهني

 دقو ؟ ىنعملا وأ ,« حانتفالا يف هب دهعتملا وه ظفللا له مهفالتخا ببسو

 ةالصلا حاتفم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب نويعفاشلاو .« نويكلاملا لدتسا

 انهه ماللاو فلألاو : اولاق ("« ميلستلا اهليلحتو ءريبكتلا اهميرحتو : روهطلا

 « هريغب زوجي ال هنأو هب قوطنملاب صاخ محلا نأ ىلع لدي. رصحلاو « رصحلل
 باب نم هدنع وه موهفملا اذه نإف « لصألا اذه ىلع ةقينح وبأ مهقفاوي سيلو

 ليلدو « هب قوطنملا كح دضب هنع توكسلل محي نأ وهو « باطخلا ليلد

 : هب لومعم ريغ ةفينح يبأ دنع « باطخلا

 نأ وهو « بجاو ةالصلا يف هيجوتلا نأ ىلإ موق بهذ : ةغلاشلا ةلئسملا

 وهو ( ضرألاو تاومسلا رطف يذلل يهجو تهجو ) امإ : ريبكتلا دعب لوقي
 عمجي نأ امإو لل ةفينح يبأ بهذم وهو حيبسي نأ امإو (" يعفاشلا بهذم

 ثيدحلا اذه : ىذمرتلا لاق . بلاط ىبأ نب يلع نع ةجام ن نباو « ىذمرتلاو « دواد وبأ هاور )١(
 ضعب هيف ملكت دقو ؛ قودص ليقع نب دمع نب هللا دبعو ٠ نسحأو « بابلا اذه يف ءيش حصأ
 « قحسإو ؛:لبنح نب دمحأ ناك : لوقي ليعاممإ نب دمحم تعمسو ء هظفح لّيق نم ملعلا لهأ
 . هثيدحب نوجتحي ىديملاو
 يورو « ةبيش ىبأ نباو ء دمحأ هاور : ىعليزلا لاق . ىهتنا . ثيدحلا براقم وهو : دمح لاق
 بصن ) رظنا ٠ نابع نيا ثيدح نمو « ديز نب هللا دبع ثيدح نمو « يردخلا ثيدح نم

 . ( ١/ 5٠١9 ةيارلا

 راطوألا لين ) رظنا . ىعفاشلاو « نابح ن نباو « دحأ هاورو « ىراخبلا الإ ةعاملا هاور ثيدحلا )١(
 . ههجو هللا مرك يلع نع ( 7١١ /؟

 اهقلخ أدتبا ىأ : (رطف ) . يهجوب تلبقأ : ليقو ٠ يتدابعب تدصق « يهجو تهجو » ىنعمو

 يتالص نإ ) قحلا ىلإ لئاملا : فينحلا ليقو « اًهقتسم يأ ( اًفينح ) قباس لاشم ريغ ىلع
 «دهشتلاو ءاعدلاو . دوجسلاو عوكرلاو « ةءارقلاو ريبكتلل عماح مسا ةالصلا ( ينو
 ةرقنلا يهو « ةكيسنلا نم هلصأو « ىلاعت هلل هتدابع صلخي يذلا كسانلاو .« ةدابعلا ( كسنلاو )

 بزلا ىنعم يف ( نيملاعلا بر ) . نابرقلا اضيأ ةكيسنلاو « طلخ لك نم ةافصملا ةباذملا ةصلاخلا

 عومجملا ) رظنا . تاقولخلا عيمل مسا : لاعلاو « يبرملاو «ربدملاو « ديسلاو « كلاملا لاوقأ ةعبرأ

)0 

 ( ٠6١ /؟ عومجملا ) رظنا . ابجاو سيلو « ةنس حاتفتسالا ءاعد نأ ىعفاشلا بهذمو

 -هاور ثيدحلا اذهو « كريغ هلإ الو ء كدج ىلاعتو ء كمسا كرابتو « مهللا كناحبس »وهو (؟)



 فلي

 يف بجاوب هيجوتلا سيل : كلام لاقو . هبحاص فسوي يبأ بهذم وهو اهنيب
 . 2 ةنسب الو « ةالصلا

 وأ « كلام دنع لمعلل هيجوتلاب ةدراولا راثآلا ةضراعم فالتخالا ببسو

 . كلذب ةدراولا راثآلا ةحص يف فالتخالا

 نيم هللا لوسر نأ » ةريره يبأ نع نيحيحصلا يف تبث دق : يضاقلا لاق
 هللا لوسراي : تلقف : لاق « ةتاكسإ ةءارقلاو « ريبكتلا نيب تكسي ناك
 دعاب مهللا » : لاق ؟ لوقت ام ةءارقلاو « ريبكتلا نيب كتاكسإ يمأو تنأ يبأب

 نم ينقن مهللا ٠ برغملاو قرشملا نيب تدعاب ا « ياياطخ نيبو « ينيب
 ءاملاب ياياطخ لسغا مهللا « سندلا نم ضيبألا بوثلا ىقني م اياطخلا

 . (" دَرَبلاو « جلثلاو

 ءربكي نيح اهنم « ةالصلا يف ةريثك تاتكس ناسحتسا ىلإ موق بهذ دقو

 . عوكرلا لبق ةءارقلا نم غرف اذإو « نآرقلا مأ ةءارق نم غرفي نيح اهنمو

 يعازوألاو . روث وبأو « يعفاشلا لوقلا اذهب لاق نمو

 هاورو ..: مهللا كناحبس : لوقي مث ء ربك ةالصلا حتتفا اذإ » : لاق سنأ نع هننس يف ينطقرادلا <
 كناحبس » لوقي مث« ءربك ليللا نم ماق اذإ هنأ » ىردخلا ديعس ىبأ نع ةعبرألا ناسلا باحصأ

 نب ىحي ناك  هداسإ يف ملكت دقو « بابلا يف ثيدح رهشأ اذه : ىذمرتلا لاق « .. مهللا

 يف افوقوم مسم ه هاورر . ثيدحلا اذه حصي ال : دمحأ لاقو « يلع نب يلع يف مكتي ديعس
 لاق « .. هللا كناحبس » تاماكلا ءالؤي رهجي ناك باطخلا نب رع نأ » ةدبع نع هحيحص
 بحاص لاق . هللا دبع هنبا نم عمس اففإو « «رمع نم عامس هل فرعي ال ةدبعو : ىرذنملا
 ( 8*9 ١/ ةيارلا بصن ) رظنا . هريغ عم هعمس هنأل , هحيحص يف سم هجرخأ افإو : حيقنتلا
 ءاعدلا اذهب ذخأ دقو ( ١/ 758١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ةنس ةفينح ىبأ دنع حاتفتسالا ءاعدو.

 . ( 970/١ ينغلا ) درو امم هريغب زوجيو , دمحأ

 )١( ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) ) رظنا 38 ( .

 . ( 156/١ مالسلا لبس ) رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا (؟)
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 . هباحصأو « ةفينح وبأو « ةباحصأو كلام كلذ ركنأو

 :لاق هنأ ةريره يبأ ثيدح حيحصت يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو

 ةحتاف أرقي نيحو « ةالصلا يف تاتكس مالسلاو ةالصلا هيلع هل تناك »

 0 عوكرلا لبق ةءارقلا نم نم غرف اذإو 5 باتكلا

 ةءارقلا حاتتفا يف محرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق يف اوفلتخا : ةعبارلا ةلئسملا

 يف ال « اّرس وأ تناك اًرهج ةبوتكلا ةالصلا يف كلام كلذ عنف « ةالصلا يف

 لاقو (9 ةلفانلا يف كلذ زاجأو ء روسلا نم اهريغ يف الو « نآرقلا مأ حاتفتسا

 لاقو «' اًرس ةعكر لك يف نآرقلا مأ عم اهؤرقي دمحأو « يروثلاو « ةفينح وبأ

 نم ةيآ هدنع يهو « اًرس رسلا يفو « اًرهج رهجلا يف دبالو « اهؤرقي : يعفاشلا

 لوق فلتخاو . (ديبع وبأو ء روث وبأو دمحأ لاق هبو (باتكلا ةحتاف

 . ( 7007/١ راطوألا لين ) رظنا . نيتتكس ةرمس ىورو ىئاسنلاو « دواد وبأ هاور . )١(
 دنع ةبحتسم يهو حاتفتسالا ءاعد دعب ةذاعتسالا ةيعورشم يف ءاماعلا لاوقأ فلؤملا ركذي م

 . كلام اهعنمو « ةلبانحلاو « ةيعفاشلاو « ةيفنحلا
 هللاب ذوعأ » لاق هني ينلا نأ هننس يف دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا اهتيعورشم ىلع ليلدلاو
 ظفللا اذه بيرغ ثيدحلاو , ىذمرتلا هاورو « هثفنو « هخفنو مجرلا ناطيشلا نم ملعلا عيمسلا
 هللاب ُدِمَتْسآَف نآرقلا تأرق اذإف ) ىلاعت هلوق ىلع لالدتسالا يف دمتعملاو : لاقو « ىوونلا لاق
 /؟ عونجلا ) رظنا . هيإ أبو « هب متعأو « ولأ : للاب ةيعأ نسي | مجرلا ناطيشلا نم
 دنعو « ةعكر لك يف بحتست ةيعفاشلا دنعو ( 0١ ةنودملا )و ( 22/0 ١/ ينغملا )و 2(

0 
 . ( 58/١ ةنودملا ) رظنا (0)

 « ةبجاو اهنأ ةياور : ناتياور ةلبانحلا دنعو . مهدنع ةنس .يهو ( ١/ 71١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (5)
 اهتءارق بجي الو « اهريغ نم ةيآ الو ةحتافلا نم تسيل اهنأ ةيناثلا ةياورلاو . اهتءارق سي نكلو
 ( ؛80 ١/ ينغملا ) رظنا ٠ هباحصأ دنع.ةروصنملا ي ىهو « ةالصلا يف

 يهو , ةمئافا نم بأ لع دصقي ءدحأ لاق يو « لوقو بذهملا عم 5١/5 عومجلا ) رظنا (؛
 رهجلا لاح يف اهب رهجلاو . كلذب لوقي ال هنأل ء اهب رهجي هنوك ال , دمحأ نع ىلوألا ةياورلا
 . مهدعب نمو « نيعباتلاو ٠ ةباحصلا نم ءاماعلا رثكأ بهذم
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 « طقف لفلا ةروس نم ةيآ يه افإ مأ ؟ ةروس لك نم ةيآ يه له يعفاشلا
 اذه يف فالخلا ببسو . اًعيمج نالوقلا هنع يورف()7؟ باتكلا ةحتاف نمو

 مهفالتخا يناثلاو ء بابلا اذه يف راثآلا فالتخا امهدحأ : نيئيش ىلإ ليا

 ؟ ال مأ باتكلا ةحتاف نم ةيا ميحرلا نمحرلا هللا مسب له

 0 ل اثآلا امأف

 ةلجر عمسأ لف ءرمتو ءركب 0 00 ا

 يبأو «ةداتق يبأو ءسابع نباو ءرمح نباو ءبعك نب أو ءرساي نبر امو «يلعو «نائعو رمعف:ةباحصلاامأف -
 ءورمع نب هللا دبعو «سوأ نبدادشو « ىفوأ يبأ نب هللا دبعو «ةريره يبأو كلا م نب سيقو ءديعس

 اوركنأف رهجلا كرتو « ةنيدملاب ىلص ال هورضح نيذلا راصنألاو « نيرجاهملا ةعامجو ةيواعمو
 وبأو « دهاجمو « ءاطعو سواطو ٠ بيسملا نب ديعس : نيعباتلا نمو « اهب رهجلا ىلإ عجرف « هيلع

 ملاسو « يلع نب دمحم هنباو , نيسحلا نب يلعو ٠ ةمركعو « نيريس نباو « ريبج نب ديعسو « لئاو

 عفانو « بعك نب دمو « مزح نب ورمع نب دم نب ركب وبأو ردكنملا نب دمحو « هللا دبع نبا

 « تباث يبأ نب بيبحو « لوحكمو « ءاثعشلا وبأو ءزيزعلا دبع نب رمعو « رمع نبا ىلوم

 « سيق نب قرزألاو « يلع نب دمح هنباو « سابع نب هللا دبع نب يلعو « ةبالق وبأو يرهزلاو

 نب هللا دبعو « ديز نب نسحلاو « يرمعلا رمع نب هللا دبع مهدعب نمو « لفغم نب هللا دبعو

 ء دعس نب ثيللاو « بئذ يبأ نباو يلع نب رمع نب دمحو « نيسح نب يلع نب ديزو ٠ نسح

 . هيوهأر نب قحسإو

 ءريبزلا ن نباد ؛ رساي نب رامعو « دوعسم نباو « بلاط يبأ نب يلع نع رارسإلا رذنملا نبا ىكحو

 | . ديبع يبأو « دمحأو « ةفينح يبأو « يروثلاو ٠ يعازوألاو « دامحو

 رظنا . ءاوس رارسإلاو « رهجلا نأ محلاو ٠ ىليل يبأ نبا نع هريغو « بيطلا وبأ يضاقلا ىحو
 ( 5070 /؟ عومجملا )

 ةروس لوأ يف ةيآ تسيلو ٠ هبهذم يف فالخ الب ةحتافلا لوأ نم ةلماك ةيآ 8 يعفاشلا بهذم )١(
 اهاكح لاوقأ ةثالث اهنم ةروس لك لوأ يف ةلمسبلا يفف ء روسلا يقاب امأو ٠ نيماسملا عامجإي ةءارب
 تسيل اهنأ : ثلاشثلاو « ةيآ ضعب اهنأ يناشلاو « ةروس لك نم ةلماك ةيآ هنأ : اهحصأ . نويناسرخلا
 ( 761/9 عومجملا ) رظنا . ةحتافلا ريغ روسلا لئاوأ يف نآرقب

 اهنأ ةيناثلاو « ةالصلا يف اهتءارق بجت ةحتافلا نم ةيآ اهنأ ىلوألا ةياورلا : ناتياور دمحأ نعو
 رظنا . هباحصأ دنع ةروصنملا يهو « اهتءارق بجت الو « اهريغ نم ةيآ الو « ةحتافلا نم تسيل
 ( م١٠ ١/ ينغملا (



 1و

 اهنمو . لوهجم لجر لفغم نبا : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق ١ « اهؤرقي مهنم
 ناثعو رمعو ءركب يبأ ءارو تق » : لاق هنأ سنأ ثيدح نم كلام هاورام

 "7 « ةالصلا اوحتتفا اذإ هللا مسب أرقي ال ناك مهلكف « مهنع هللا يضر

 يبنلا فلخ تمق » : لاق هنأ تاياورلا ضعب يفو : رمع وبأ لاق
  ناكف هِي

 اولاق ثيدحلا لهأ نأ الإ : رمع وبأ لاق . « ممحرلا نمحرلا هللا مسب أرقي ال

 ءةجح هب موقت ال اًبيارطضا برطضم هيف لقنلا نإ : اذه سنأ ثيدح يف

 مهنمو « عفري مل ةرمو « هَ يبنلا ىلإ اًعوفرم هنع يور ةرم نأ كلذو
 هللا مسب نوأرقي اوناكف : لوقي نم مهنمو « هركذي ال نمو « ناثع ركذي نم

 ٠ علا نجلا لا سب ةراسقي ل واكف : اوي نع ينو عحرلا نخر

 : لاق رِّمَجْلا هللا دبع نب يعن ثيدح اهنف « اذهل ةضراعملا ثيداحألا امأو

 لبقو  نآرقلا مأ لبق محرلا نجلا هللا مسب أرقف « ةريره يبأ فلخ تيلص

 هللا لوسر ةالصب مهبشأ انأ : لاقو « عفرلاو « ضفخلا يف ربكو « ةروسلا

 . 9 ريم

 . نسح ثيدح : يذمرتلا لاق يواحطلاو « ةجام نباو ٠ يئاسنلاو « يذمرتلا هاور (1)
 ىلع اوركنأو « ثيدحلا اذه ظافحلا فعض دقو « ةصالخلا » يف : يوونلا لاق يعليزلا لاق
 هللا دبع نبا ىلع هرادم نإ : اولاقو « بيطخلاو ءربلا دبع نباو « ةيزخ نباك ٠ هنيسحت يذمرتلا

 لفغم نب هللا دبع ينب نع ةماعن يبأ ثيدح نم هدنسم يف دمحأ هاورو « لوهجم وهو « لفغم نبا
 عم تيلص ينب يأ : لوقي محرلا نمحرلا هللا مس لوقي انم ادحأ عمس اذإ انوبأ ناك : اولاق

 . ( 577 ١/ ةيارلا بصن ) رظنا . لفغم نبا نع همجعم يف يناربطلا هاورو« .. ينلا

 « ينطقرادلاو « نابح نباو « دمحأو + يئاسنلاو « لسمو « يراخبلا سنأ نع ثيدحلا اذه ىور (0)

 مهلك تاياورلا هذه لاجرو : يمليزلا لاق . يواحطلاو « ةيزخ نباو « ميعن وبأو « يناربطلاو

 اهيفو « ةحصلا يف كلذ نود ىرخأ قرط سنأ ثيدحلو . نيحيحصلا يف محل جرخم تاقث

 . 790/١( ةيارلا بصن ) رظنا . هب جتحي ال ام

 ىلع : لاقو 2 ماحلا هاورو « ةححصو ؛« نابح نباو « ةححصو , ةميزخ نباو 2 يئاسنلا هجرخأ (؟)

 .-- بيطخلا ركب وبأ لاقو « دهاوش هلو دانسإلا حيحص : يقهيبلا لاقو . لسمو يراخبلا طرش



 فني

 نمحرلا هللا مسبب رهجي ناك ِةّتِلَي ينلا نأ ١» سابع نبا ثيدح اهنمو
 مسبب أرقي ِهَْيَي هللا لوسر ناك » : تلاق اهنأ ةماس مأ ثيدح اهنمو 2 محرلا
 . ") « نيملاعلا بر هلل دملا محرلا نمحرلا هللا

 نمرلا هللا مسب ةءارق يف مهفالتخا بجوأ ام دحأ راثآلا هذه فالتخاف
 . ةالصلا يف ميحرلا

 باتكلا مأ نم ةيآ محرلا نمحرلا هللا مس له وه انلق ا؟ يناثلا ببسلاو
 لك نم الو « باتكلا مأ نم ال ةيآ تسيل مأ « ةروس لك نم وأ اهدحو

 مأ ةءارق بوجوب اهتءارق بجوأ « باتكلا مأ نم ةيآ اهنأ ىأر نف ؟ ةروس
 هدنع بجو « ةروس لك لوأ نم ةيآ امنأ ىأر نمو « ةالصلا يف هدنع باتكلا

 . ةروسلا عم اهأرقي نأ

 بجعأ نم نكلو . ةلتحم ةلئسملاو « اهيف فالتخالا رثك دق ةلئسملا هذهو

 نمرلا هللا مس له هيف فلتخا امبو : نولوقي مهنأ ةلكسملا هذه يف عقو ام

 ١/ مالسلا لبس ) و ( 555/١ راطوألا لين ) رظنا . ليلعت هيلع هجوتي ال حيحص تباث : هيف -

 « مملا رسكو « جلا نوكسو « ميلا مب (رمْجْملا ) رغصم نيعلا حتفو نونلا مضب ( معن )و ( 0
 . ( 727١/١ مالسلا لبس ) رظنا . ةيناثلا ميلا ديدشتو : لاقيو « ءارلابو

 اهكح ةلمسبلا نوك وهو ؛ لصألل ديؤم وهف « كلذ يف درو ثيدح حصأ وهو : يناعنصلا لاق

 قاس دقو .... ةلمسبلا أرقي ِهُتَِم ناك هنأ يف رهاظ وه ذإ « اًرهجو اًرارسإ ةءارقلا يف ةحتافلا حا
 ءرامجو « يلع نع ةعوفرم ةعساو ةالصلا يف.ِهللا مسبب رهجلا يف ثيداحأ هل ننسلا يف ينطقرادلا

 ( قباسلا ردصلا ) رظنا . سنأو «رباجو « ةماس مأو « ةريره يبأو « رمت نباو ٠ سابع نباو
 . ( 56/١ صيخلتلا ) رظناو

 نمحرلا هللا مسبب ةالصلا يف رهجي تَِم ينلا ناك ٠» ظفلب ينطقرادلا هجرخأ سابع نبا ثيدح )١(
 . ( 3767١ مالسلا لبس ) رظنا « محرلا

 : ظفاحلا لاق . ( 50/7 يقهيبلا ) و ( 377/١ مالسلا لبس ) رظنا . هننس يف ينطقرادلا هاور ()

 نع ةكيلم يبأ نبا قيرط نم يذمرتلا هاورو « هلعأو ٠ يواحطلاو « ماحلاو « ةيزخ نبا هاورو
 . (09*7 ١/ صيخلتلا ) رظنا . هححصو « ةطساو الب ةماس مأ



 ضليل

 ةروس يف نآرقلا نم ةيآ يه اهنإ مأ ؟ لفلا ةروس ريغ يف نآرقلا نم ةيآ ممحرلا

 يف نآرقلا نم تناك ول اهنأ يعفاشلا ىلع درلا ةهج ىلع نوكحيو ؟ طقف للا
 يذلا اذه « اًرتاوت لقن نآرقلا نأل ٠ دي هللا لوسر هنيبل ٠ , لفلا ةروس ريغ
 وبأ امأو . عطاق هنأ نظو « يعفاشلا ىلع درلا يف " يضاقلا هلاق

 بجول « نآرقلا ريغ نم تناك ول اًضيأ هنإ : لاق نأب "9 اذهل رصتناف ) دماح

 هنإيف « موهفم ريغ ءيشو طبخت هلك اذهو « كلذ نيبي نأ ِهْْئَي هللا لوسر ىلع
 , عضوم يف نآرقلا نم اهنإ : اهيف لاقي نأ اهنيعب ةدحاولا ةيآلا يف زوجي فيك

 محرلا نمحرلا هللا مسب نإ : لاقي لب ءرخآ عضوم يف نآرقلا نم تسيل اهنأو

 ةيآ يه لهو « لفلا ةروس نم ةيآ اهنأو تركذ امثيح اميح نآرقلا نم اهنأ تبث دق

 ةلأسملاو , هيف فلتخم ؟ اهب حتفتسي ةروس لك نمو « نآرقلا مأ ةروس نم
 لمأتف لفلا ةروس نم ءزج يهو « (9 ةحتاف روسلا رئاس يف اهنأ كلذو « ةلبتحم
 ظ 0

  ةءارق ريغب ةالصزوجت ال هنأ ىلع ءاملعلا قفتأ : ةسماخلا ةلئسملا

 اق ل هنأ هع هللا ينو رج نع يور ايش لإ اجهسالو « اع ل

 ليقف ؟ دوجسلاو . عوكرلا ناك فيك : لاقف كلذ يف هل ليقف « ةءارقلا

 يف كلام هلخدأ مدنع بيرغ ثيدح وهو « اذإ سأب ال : لاقف . نسح

 يف أرقي ال هنأ سابع نبا نع يور اًئيش الإو « ( تاياورلا ضعب يف هئطوم

 , ىرخأ يف تكسو « تاولص يف ْهَقِِي هللا لوسر أرق : لاق هنأو ءرسلا ةالص |

 )١( ضايع يضاقلا هلعل ٠« بهذملا يلام وهو .

 ْ . يلازغلا دماح وبأ وه )م(

 . بهذملا يعفاش هنأل « يعفاشلل يأ (؟)

 « ىلاعت هللا همحر فلؤملا عم  ىرن قحلاو . ةروس لك لوأ يف فحصملا يف ةبوتكم اهنأ دصقي (4)
 . ثيداحألا نم هانركذ امل ةلئسملا هذه يف حصأ يعفاشلا لوقو

 . (ردصلا سفن ) يقهيبلا هاورو ( 777 /؟ عومجملا ) رظنا هريغو مألا يف يعفاشلا هاور (5)



 ىف

 ؟ ةءارق رصعلاو « رهظلا يف له لكسو تكس ايف تكسنو « أرق اهف أرقنف

 , (0) ال : لاقف

 يف أرقي ناك مسو ةيلع هللا ىلص هنأ » : باَبَح ثيدحب روهجلا ذخأو
 بارطضاب :لاق . كلذ نوفرعت منك ءيش يأبف ليق صصعلاو رهظلا

 , 09 « هتيحل

 نيتعكرلا يف ةءارقلا بوجو كرت يف سابع نبا ثيدحب نويفوكلا قلعتو
 يف مَ ينلا توكس يف رسلاو ء رهجلا ةالص ءاوتسال ةالصلا نم نيتريخألا

 نأ مهضعب ىأرف « ةالصلا يف ةبجاولا ءارقلا يف اوفلتخاو . نيتعكرلا نيتاه

 نمو « تيقوت هيف سيل اهادعام نأو « اهظفح نمل نآرقلا مأ كلذ نم بجاولا

 مهنمو « ةالصلا رثكأ يف اهبجوأ نم مهنمو « ةعكر لك يف اهبجوأ نم ءالؤه

 « ةالصلا نم ةعكر يف اهبجوأ نم مهنمو « ةالصلا فصن يف اهبجوأ نم
 هنأ هنع يور دقو (9 كلام نع تاياورلا رهشأ يهو ©! يعفاشلا لاق لوألابو

 . ©" هتأزجأ « ةيعابرلا نم نيتعكر يف اهأرق نإ

 )١( سابع نبا ىلع انلخد » لاق سابعلا نب هللا دبع نعف « حيحص دانسإب دواد وبأ هاور ثيدحلا «

 . ال. ال : لاقف ؟ صعلاو « رهظلا يف أرقي هِي هللا لوسر ناكأ سابع نبا لس : باشل انلقف .

 غلب اًرومأم اًدبع ناك ىلوألا نم رش هذه « اًشُمَخ : لاقف ؟ هسفن يف أرقي ناك هلعل : هل ليقف

 نأو « ءوضولا غبسن نأ انرمأ «؛ لاصخ ثالتب الإ ءيشب سانلا نود انصتخا امو « هب لسرأ ام

 هدلجو ههجو هللا شخ يأ « اًشنخخ » ىنعمو « سرفلا ىلع راما يزنن الأو ء ةقدصلا لكأن ال

 . ( 591/7 عومجملا ) و ( 76 /+ دوبعملا نوع عم دواد ابأ ) رظنا . اشمخ

 - ( 27/9 رظنا . دواد وبأو . 44/١ يراسلا داشرإ عم يراخبلا رظنا . يراخبلا هاور ثيدحلا (؟)

 وبأ « حصأ وهو « يهتلا ليقو ٠ يعازخلا ترألا نب بابخ وه ىوارلاو . دوبعملا نوع عم
 ليقو « ةرهز ينب فيلح وه ليقو « عيبف « ةكمب ةيلهاجلا يف يبس هقحل دمج وبأ ليقو « هللا دبع

 نم وهو « ةعازخل هؤالو يبمت وهف « ةرهز ينب ءافلح نم يهو ةيعازخلا عابس تنب رامأ مأ ىلوم
 . ( ةباحصلا ءاممأ ديرجت ) نيقباسلا

 . ( 280 ١/ ىنغلا ) رظنأ . دمحأ بهذم وهو ( 5٠١ /؟ عومجملا عم بذهملا ) رظنا ()
 . ( 480 ١/ ينغملا ) رظنا . دمحأ نع ةياور يهو (5) . ( ١/ 37١ يفاكلا ) رظنا (9)



 كلل

 ءاهقف نم ريثكو « يرصبلا نسحلا مهنف « ةعكر يف يزجت اهنأ ىأر نم امأو
 تقفتا ةيآ يأ « نآرقلا ةءارق وه انإ هدنع بجاولاف ةفينح وبأ امأو () ةرصبلا

 ةيآ لثم ةليوط ةيآوأ ءراصق تايآ ثالث كلذ يف هباحصأ ٌدحو . أرقت نأ

 هدنع بحتسيف « نيتريخألا يف امأو . نييلوألا نيتعكرلا يف اذهو « نْيَدلا

 ةءارقلا نوبحتسي روهملاو . نويفوكلا لاق هبو (9 ةءارقلا نود اهيف حيبستلا

 . 9 اهلك اهيف

 رهاظ ةضراعمو « بابلا اذه يف راثآألا ضراعت فالتخالا اذه يف ببسلاو

 ةريره يبأ ثيدح اهدحأف . كلذ يف ةضراعتملا راثآلا امأ : رثألل باتكلا

 : لاقف ٠ ِةَنَم ينلا ىلع مسف ءاج مث ىلصف « دجسملا لخد ًالجر نأ » تباثلا

 كلذ لعف عوجرلاب هرمأف مسف ءاج « مث ىلصف « ْلَصّت مل كنإف . لّصَف عجرا »
 ةالصلا هيلع لاقف « هريغ نسحأ ام قحلاب كثعب يذلاو : لاقف « تارم ثالث

 مث «ربكف « ةلبقلا لبقتسا مث ٠ ءوضولا غبسأف « ةالصلا ىلإ تق اذإ » : مالسلاو

 ىتح عفرا مث ء اًمكار نئمطت ىتح عكرا مث « نآرقلا نم كعم رسيتام أرقا

 مث ءاّسلاج نئمطت ىتح عفرا مث ادجاس نئمطت ىتح دجسا مث  اًئاق لدتعت

 يف كلذ لمفا مث ءامئاق يوتست ىتح عفرا مث . ادجاس نئمطت ىتح دجسا

 . (© « اهلك كتالص

 )١( /؟ عومجملا ) رظنا 55١ ( .

 ةءارقف « نييرخألا نيتعكرلا يفو « ةبجاو ةءارقلا نييلوألا نيتعكرلا يف ةفينح يأ بهذم يف ()
 مو ءأرقي مل ولو « اًيسم نوكي الو « هأزجأ تاحيبست ثالث حبس ولو « ةنس ريغ ال ةحتافلا
 . ( 77 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . اًئيسم نوكيو « هتالص هتأزجأ حبسي

 حرش يف يوونلا نع يناكوشلا لقت !؟ , اهلك اهيف ( ةحتافلا ةءارق ) ةءارقلا نوبجوي روهملا (5)
 | . ( 307/6 راطوألا لين ) رظنا . حتفلا يف ظفاحلاو ءملسم 0

 ١/ مالسلا لبس ) رظنا . يراخبلل ظفللا اذهو . ةتوافتم ظافلأب ةعبسلا هجرخأ ثيدحلا (؛)
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 اكيد

 ةدابع ثيدح امهدحأ : اهيلع قفتم ناتباث ناثيدحف « اذهل ضراعملا امأو

 فان افي / نل ةالص ال +٠ لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ () تماصلا نبا

 ىلص نم » : لاق هِي هللا لوسر نأ اًضيأ ةريره يبأ ثيدحو 7« باتكلا
 جانخ يهف جادخ يهف « جدخ يهف « نآرقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص
 . © « اثالث

 رسيت ام ةالصلا يف ةءارقلا نم ئزجي هنأ هرهاظ مدقتملا ةريره يبأ ثيدحو

 نآرقلا مأ نأ نايضتقي يناثلا ةريره يبأ ثيدحو « ةدابع ثيدحو « نآرقلا نم

 دضعي (4 هم َرَسَيَت اماوؤرقاف » : ىلاعت هلوق رهاظو « ةالصلا يف طرش

 . مدقتملا ةريره يبأ ثيدح

 هذه ليوأت يف اوبهذ اونوكي نأ امإ . ةلئسملا هذه يف نوفلتحماو

 الك ىلعو « حيجرتلا بهذم اوبهذ اوكي نأ امإو . عملا بهذم ثيداحألا

 ةءارق بجوأ نم بهذم بهذ نم هنأ كلذو . ىنعملا اذه روصتُي نيلوقلا

 , هقفاوي باتكلا رهاظ نأل . حجرأ اذه : لوقي نأ هل نآرقلا نم رسيت ام

 هب دوصقملا ةدابع ثيدح نوكي نأ نكمي هنإ عملا قيرط ىلع لوقي نأ هلو
 مالعإلا هنم دوصقملا ةريره يبأ ثيدحو « ءازجإلا يفن ال ء لاككلا يفن

 اًضيأ كئلوألو « ةالصلا ضئارف ملعت هنم دوصقملا ناك اذإ « ةءارقلا نم ئزجملاب

 يفوت . ديلولا وبأ يجرزخلا لفون نب ةبلعث نب رهف نب مرصأ نب سيق نب تماصلا نب ةدابع وه )١(
 . قشمد يف

 لبس ) و ( 74/9 راطوألا لين ) رظنا حيحص هدانسإ لاقو ينطقرادلاو « ةعاملا هاور ثيدحلا )١(
 .( 3287١ مالسلا

 نب دمع قيرط نم ةشئاع نع ةجام نباو « دمحأ هاورو « ةجام نباو يراخبلا الإ ةعاملا هاور (؟)
 : لاقي « جادخ تاذ يأ . ناصقنلا وهو ( ةمجعملا ءاخلا رسكب ) جادخو . لاقم هيفو « قحسإ
 لين ) رظنا . اًصقان هتدلو اذإ : تجدخأو . جاتنلا ناوأ لبق اهدلو تقلأ اذإ : ةقانلا تجدخ
 . ( 7١١ /؟ راطوألا

 . ١ ةيآ لمزملا (؟)



 انكنإ

 ,رثكأ اهنأل « حضوأ ثيداحألا هذه : اولوقي نأب نيبهذملا نيذه اوبهذي نأ.

 هيف يذلا ثيدحلا وهو : " هدضعي روهشملا ةريره يبأ ثيدح نإف « اًضيأو
 يل اهفصن : نيفصن يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق » : ىلاعت هللا لوقي
 : هللا لوقي « نيملاعلا بر هلل دمحلا : دبعلا لوقي « لأس ام يدبعلو « يدبعل اهفصنو

 . ©« ثيدحلا .... يدبع يندمح

 كعم رسيت ام أرقا مث » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نإ اًضيأ اولوقي نأ مهو

 « مهبملا ىلع يضقي نيعملاو « ةنيعم ىرخألا ثيداحالاو « مهبم « نآرقلا نم

 ,رسيت ءيش يأ ىنعم وه افإ انهه « ام ٠» فرح ىنعم نإف « رسع هيف اذهو
 ء دهعلا مال هيلع لدت ام ىلع برعلا مالك يف «ام » تلد نإ اذه غوسي انإو

 موهفملا نوكيو « نآرقلا نم كعم رسيت يذلا أرقا : مالكلا ريدقت نوكي ناكف

 نأ يغبنيف « دهعلا ىلع لدت يذلا يف ماللاو فلألا تناك اذإ « باتكلا مأ هنم

 يف زوجتت ينعأ ء اذه لعفت برعلا تدجو نإف « برعلا مالك يف اذه لمأتي

 هجو الف الإو « ليوأتلا اذه غسيلف « نيعم ءينش ىلع امب لدتف ء ام نطوم
 . خسنلا عفترا ول لاحالا عفتري ناك امنإو « ةلمحم ىرت اك ةلئسملاف « هل

 ضعب يف وأ ةعكر لك يف ةالصلا يف باتكلا مأ بجوأ نم فالتخا امأو

 مأب اهيف أرقي مل »مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف يذلا ريمضلا ةدوع لاّحا هببسف « ةالصلا

 « اهبنم لكلا يف أرق نم نأ كلذو « اهضعب ىلع وأ ةالصلا ءازجأ لك ىلع « نارقلا

 ةالصلا هيلع هلوق تحت لخدي مل نيتعكر وأ « ةعكر يف ىنعأ : ءزجلا يف وأ

 ىلإ ةفينح ابأ "راصأ يذلا وه هنيعب لاتحالا اذهو « اهيف أرقي مل » مالسلاو

 )١( هدضعب ) «ركفلاراد » ةخسن يف ( .
 . مدقتملا ةشئاع ثيدح مامت وهو « ةجام نباو « يراخبلا الإ « ةعاملا هاور ثيدحلا (؟)

 : هب لوعفم ىلإ ىدعتت يكل «راص » ىلع ةزمهلا ةدايز وهو « برعلا دنع دوجوم بولسألا اذه (؟)
 - ىرأ ام ىلإ كراصأ يذلا ام : يرازفلا ءاقنع نبا وهو « همعل يرازفلا ةلْيَمَع مالك يف ءاج دقف



 نك

 راتخاو . نيتريخألا نيتعكرلا يف ينعأ : ةالصلا ضعب يف اًضيأ ةءارقلا كرتي نأ

 يفو «ةروسو ءدحملاب ةيعابرلا نم نييلوألا نيتعكرلا يف أرقي نأ كلام

 رهظلا نم عبرألا يف أرقي نأ يعفاشلا "”راتخاف ء طقف دمملاب نيتريخألا

 بهذف « «) لوطأ نوكت نييلوألا يف أرقت يتلا ةروسلا نأ الإ « ةروسو « دمم اب

 يف أرقي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » تباثلا ةداتق يبأ ثيدح ىلإ كلام

 اهنم نييرخألا يفو « ةروسو باتكلا ةحتافب رصعلاو « رهظلا نم نييلوألا

 تباثلا ديعس يبأ ثيدح رهاظ ىلإ يعفاشلا بهذو "2 « طقف باتكلا ةحتافب

 يفو « ةيأآ نيثالث ردق رهظلا نم نييلوألا نيتعكرلا يف أرقي ناك هنأ اًضيأ
 | . (9 ةيآ ةرثع سخ ردق نييرخألا

 يبأ ثيدح يف نأ كلذو . اهيف نيثيدحلا قافتال رصعلا يف اوفلتخي و

 يفو « ةيآ ةرشع سمخ ردق رصعلا نم نييلوألا يف أرقي ناك هنأ » اذه ديعس
 . « كلذ نم فصنلا ردق نييرخألا

 ٠ عوكرلا يف نآرقلا ةءارق عنم ىلع روهجلا قفتا : ةسداسلا ةلئسملا

 اًمكار نآرقلا أرقأ نأ تم ليربج ينان » : لاق كلذ يف يلع ثيدحل دوجسلاو

 « ! كلآئتو « مهلثم نع يهجو انأ ينوصو كلاثمأ نم كريغ لخبو « كلام كلخب : لاق ؟ عاي -

 ش . ( برعلا ناسل )

 وأ « عيرفتلا دينت ءافلا نأل « انيديأ نيب يتلا خسنلا يف اذكه . هل ىنعم ال انه ءافلا دوجو )١(

 . ءافلا لحم واولا لحت نأ باوصلاو . انه امل دوجو الو « ةيببسلا
 نيتريخألا نيتعكرلا يف ةروس ةءارق مدع ىريف « ميدقلا يف هلوق امأ . ديدجلا يف هلوق اذه (؟)

 . دمحأو « ةفينح يبأ لوق وهو . نورثكألا ىتفأ هبو « حصألا وهو « ةفئاط هححصو

 ىلوألا ةمكرلا يف لوطيو ءانايحأ ةيآلا انعمسيو » همامتو: ثيدحلا نم سيل « طقف » (0)
 . ( 101/١ راطوألا لين ) رظنا . هيلع قفتم « حبصلا يف اذكهو « ةيناثلا يف ليطي ال ام

 .( 04 ١/ راطوألا لين ) رظنا . يردخلا ديعس يبأ نع لسمو دمحأ هاور (4)



 نكن

 . 0 «اًدجاسو

 موق راصو .راصمألا ءاهقف ذخأ هبو « حيحص ثيدح وهو : يربطلا لاق

 ثيدحلا حصي مل هنأل ء يراخبلا بهذم وهو ٠ كلذ زاوج ىلإ نيعباتلا نم
 ش .٠ معأ هللاو . هدنع

 ؟ ال مأ , ىلصملا هلوقي دودحم لوق دوجسلاو « () عوكرلا له اوفلتخاو

 ةفينح وبأو « يعفاشلا بهذو « دودحم لوق كلذ يف سيل : كلام لاقف

 . اًنالث مظعلا يبر ناحبس هعوكر يف لوقي يلصملا نأ ىلإ مهريغ ةعامجو دحأو

 ,رماع نب ةبقع ثيدح يف ءاج ام ىلع اًنالث ىلعألا يبر ناحبس دوجسلا يفو

 يذلا كردي ىتح هتالص يف اًسخ مامإلا اهوقي نأ يلإ بحأ : يروثلا لاقو

 . تاحيبست ثالث هفلخ

 بابلا اذه يف سابع نبا ثيدح ةضراعم فالتخالا اذه يف ببسلاو

 ةالصلا هيلع هنأ سابع نبا ثيدح يف نأ كلذو : رماع نب ةبقع ثيدحل
 عوكرلا امأف « اًدجاسوأ « اًمكار نآرقلا أرقأ نأ تيهن ينو آلأ » : لاق مالسلاو

 فشك » لاق اهنع هللا يضر سابع نبا نع دواد وبأو ٠ يئاسنلاو « سمو « دمحأ هاور ثيدحلا )١(
 تارشبم نم قبي مل سانلا اهأاي : لاقف « ركب يبأ فلخ فوفص سانلاو ةراتسلا يي هللا لوسر

 وأ « اًمكار نآرقلا أرقأ نأ تيهن ينإو الأ « هل ىرت وأ « ملسملا اهاري ةحلاصلا ايؤرلا الإ ةوبنلا

 باجتسي نأ نمقف « ءاعدلا يف اودهتجاف دوجسلا امأو « برلا هيف اومظعف عوكرلا امأ « اًدجاس
 ناتتغل اهرسكو « ميلا حتفو « فاقلا حتفب ( نق ) : يوونلا لاق : ينكوشلا لاق « مل

 عمجيو ىنثي فصو وهف ؛رسسك نمو « عمجي الو ىنثي ال ردصم هدنع وهف حتف نف « ناتروهشم

 .ريدجو « قيقح : هانعمو ميلا رسكو فاقلا حتفو « ءايلا ةدايزب ( نيق ) ةثلاث ةغل هيفو : لاق

 . ( 7308/5 راطوألا لين )

 معلا يف هتمامإ ةرهشو « نينس ثالثب ةرجحلا لبق دلو سابع نب هللا دبع وه ثيدحلا يوارو

 هتافو تناك ء هب فيرعتلا نع ينغت ليوأتلاو نيدلا يف هقفلاو ةكحلاب ةيوبنلا ةوعدلا تاكريب

 . ( 55/١ مالسلا لبس ) . فك نأ دعب ريبزلا نبا مايأ رخآ يف نيتسو ناث ةنس فئاطلاب

 )١( عوكرلا يف له : باوصلا لعلو « ( دوجسلاو عوكرلا له ) انيديأ نيب يتلا خسنلا عيمج يف .



 م

 باجتسي نأ َنمَقَف « ءاعدلا يف هيف اودهتجاف دوجسلا امأو ٠ برلا هيف اومظعف

 تلزن الو . « مثوعكر يف اهولعجا » : ِوَتْيَي هللا لوسر انل لاق 4 ميظعلا

 . 2« مدوجس يف اهولعجا » : لاق « ىلعألا كبر مما حبس )

 هللا ىلع ءانثلا زاوج ىلع مهقافتا دعب عوكرلا يف ءاعدلا يف اوفلتخا كلذكو

 عوكرلا امأو » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ " يلع ثيدحل كلام كلذ هركف

 . « ءاعدلا يف هيف اودهتجاف , دوجسلا امأو « برلا هيف اومظعف

 هنأ » اهيف ءاج ثيداحأب اوجتحاو « عوكرلا يف ءاعدلا زوجي ةفئاط تلاقو

 ثيدحب جتحاو « يراخبلا بهذم وهو « عوكرلا يف اعد مالسلاو ةالصلا هيلع

 كناحبس : هدوجسو « هعوكر يف لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ناك» ةشئاع

 . ا" « يلرفغا مهللا « كدمحبو « انبر مهللا

 يعفاشلاو كلامو « نآرقلا ظافلأ ريغب ةالصلا يف .ءاعدلا زيجي ال ةفينح وبأو

 ؟ ال مأ مالك وه له هيف مهفالتخا كلذ يف ببسلاو . كلذ نازيجي

 بهذف 2هنم راتخلا يفو , دهشتلا بوجو يف اوفلتخا : ةعباسلا ةلئسمل أ

 ىلإ ةفئاط تبهذو 7 بجاوب سيل دهشتلا نأ ىلإ ةعامجو ةقينح وبأو « كلام

 . (" دوادو « دمحأو « ىعفاشلا لاق هبو « هبوجو

 /؟ راطوألا لين . هحيحص يف نابح نباو « ماحلاو « ةجام نباو « دواد وبأو ء دمحأ هاور )١(
 .( "ام

 . يلع نع سيلو ٠ سابع نبا نع يورم ثيدحلا نأ مدقت دق (؟)

 . ( 576 /؟ راطوألا لين ) رظنا : يذمرتلا الإ ةعاملا هاور ()

 نإف « يناثلا دهشتلا دصقي ناك اذإ امأو « حيحص كلذف لوألا دهشتلا دصقي فلؤملا ناك اذإ (؛)

 . بجاولاو ضرفلا نيب قرفي هنإ ثيح « ضرفب سيلو « ةفينح يبأ دنع بجاو يناثلا دهشتلا
 -هكرت نمو « هتالص تلطب اًدماع هكرت نف «٠ بجاو لوألا دهشتلا نإف « دمحأ مامإلا دنع امأ (6)



 اناا

 يضتقي سايقلا نأ كلذو «راثآلا رهاظل سايقلا ةضراعم مهفالتخا ببسو
 بوجو ىلع مهقافتال « ةالصلا يف ةبجاوب تسيل يتلا ناكرألا رئاسب هقاحلإ
 . بجيف « نآرقب سيل دهشتلا نأو « نآرقلا

 اك دهشتلا انماعي ميج هللا لوسر ناك » : لاق هنأ سابع نبا ثيدحو
 نأ ءالؤه دنع لصألا نأ عم هبوجو يضتقي 7« نآرقلا نم ةروسلا اساعي

 لدي ىتح بوجولا ىلع ةلومج نوكت نأ بجي ةالصلا يف هلاوقأو , هلامفأ
 . كلذ فالخ ىلع ليلدلا

 ةالصلا يف هبوجو تبث ام نأ وهو ء اذه فالخ ىلع ممريغ دنع لصألاو
 ءهب حرص ام الإ هب قحلي نأ بجي الف « هبوجوب حرص وأ « هيلع قفتا امم

 . ناضراعتم نالصف  ىرت ام  اهف « هيلع صنو

 هللا يضر رمع دهشت راتخا هللا همحر اًكلام نإف « دهشتلا نم راتخلا امأو
 تايكازلا « هلل تايحتلا وهو ءربنملا ىلع سانلا هملعي ناك يذلا هنع

 مالسلا ٠ هتاكربو هللا ةمحرو ينلا اهنأ كيلع مالسلا ٠ هلل تاولصلا تابيطلا
 , هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ « نيحلاصلا هللا دابع ىلعو « انيلع

 . 9 هلوسرو هدبع ادم نأ دهشأو

 « هكرتب ةالصلا لطبت ضرف وهف ء ريخألا دهشتلا امأ , ةحيحص هتالصو . وهسلل دجسي اًيهاس

 . امأ . ( 260/١ ىنفملا )و ( 50/١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . بجاولاو « ضرفلا نيب قرفي هنإ ثيح
 هدنعف يناثلا دهشتلا امأ « ةالصلا لطبي ال هكرتو ٠ ةنس لوألا دهشتلا نإف « يعفاشلا دنع
 رظنا . ةلطاب هتالص نإف . اًيهاس وأ اًدماع هكرت نف « ةالصلا ناكرأ نم نكر يأ «٠ بجاو
 .( 2502554 /؟ عومجملا )

 )١( ةيارلا بصن ) رظنا . يراخبلا الإ ةعاملا هاور 25١/١ ( .

 ١/ ةنودملا ) رظناو ( ١/ 55١ ةيارلا بصن ) رظنا « يقهيبلاو « مكاحلاو « أطوملا يف كلام هجرخأ (؟)
 .( :١7



 اراخي

 لاق ء دوعسم نب هللا دبع دهشت هريغو « ةفينح وبأ : ةفوكلا لهأ راتخاو

 هللا لوسر نع هلقن توبثل « ثيدحلا لهأ رثكأو « دمحأ لاق هبو : رمع وبأ
 ةمحرو ينلا اهيأ كيلع مالسلا تابيطلاو« تاولصلاو هلل تايحتلا » وهو ال

 . هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ . نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا . هتاكربو هلل

 نب هللا دبع دهشت هباحصأو يعفاشلا راتخاو «١ هلوسرو هدبع اًدمع نأ دهشأو

 ؟ دهشتلا انماعي ِهَتِيَ هللا لوسر ناك » : لاق َِتِلَع ينلا نع هاور يذلا سابع .
 تابيطلا تاولصلا تاكرابملا تايحتلا : لوقي ناكف . نآرقلا نم ةروسلا انماعي

 هللا دابع ىلعو انيلع مالس « هتاكربو هللا ةمحرو ينلا اهأ كيلع مالس هلل

 . (9 « هّللا لوسر اًدمع نأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ نيحلاصلا

 )١( لاق دهشتلا يف ثيدح حصأ وه : رازبلا ركب وبأ لاق : يناكوشلا لاق : ةعاملا هاور ثيدحلا :

 ةنسلا حرش يف يوغبلا كلذب مزج نمو « اهرثكأ درسو « اقيرط نيرشعو فين نم يور دقو ٠

 هريغو « اضعب مهضعب فلاخي ال هباحصأ نأل . دوعسم نبا دهشت ىلع سانلا عمجأ انإ : سم لاقو

 قفتم هنأ هتاحجرم نمو . دهشتلا يف يور ثيدح حصأ هنإ : يلهذلا لاقو . هباحصأ فلتخا دق

 نيعضوملا يف « مالسلا » فيرعتب هيف تاياورلا رثكأ : صيخلتلا يف ظفاحلا لاق « هريغ نود هيلع
 يئاسنلا يف عقوو ٠» .ريكنتلاب « كيلع مالس » يناربطلا ةياور يفو . ريكنتلاب « انيلع مالس

 يف كلذ فلتخا امنإو « ماللا فذحب دوسعم نبا ثيدح قرط نم ءيش يف عقي م : ظفاحلا لاقو

 لضفأ ماللاو فلألاب هنكلو . نيرمألا زاوج يف فالخ ال : يوونلا لاق . سابع نبا ثيدح .
 راطوألا لين ) رظنا . لسمو يراخبلا يحيحص تاياور يف دوجوملا وهو 6/50١ ( لبس )و

 مالسلا ١/ 5 ( ةيارلا بصن )و ١/5١5 ( صيخلتلا )و ١/3564 ( ..

 يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ هيلعو , دمحأو . ةفينح وبأ دوعسم نبا دهشت راتخا.نقو

 هلو ٠ قحسإو يروثلا لوقي هبو . يذمرتلا هلاق . نيعباتلا نم مهدعب نمو ٠ ريثكو ؛ روث وبأو
 ه5 ينغملا )و ( هم8 /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا . قرشملا نم (.

 : ءارفلا لاق : يرهزألا لاق . ةيحت عمج تايحتلا : يوونلا لاق ( 544/؟ عومجما عم بذهملا )رظنا (5)

 : يرهزألا اهاكح تافآلا نم.ةماللا هريدقتو . ةمالسلا ليقو « مئادلا ءاقبلا ليقو ٠ كلملا

 نورخآو رذنملا نبا هلاقو ٠ سابع نباو . دوعسم نبا نع يور لوألاو ٠ ايحلا ةيحتلا ليقو
 ليقو « ةمحرلا ليقو ٠ سخخلا تاولصلا ليقو يرهزألا هلاق . تادابعلا. هب دارملا ليق ( تاولصلا )

 - نبا لوق وهو ٠ سملا تاولصلا ليقو . ةيعرشلا تاولصلا دارملا : ليقو . يوغبلا اهاكح ةيعدألا
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 . هيلإ لام ةثالثلا ثيداحألا هذه نم ام ثيدح ناحجر

 ريبكتلاو « ناذألاك رييختلا ىلع هلك اذه نأ ىلإ ءاهقفلا نم ريثك بهذ دقو

 هللاو . باوصلا وهو . هلقن رتاوت امم كلذ ريغ يفو « نيديعلا يفو « زئانجلا ىلع
 . ملعأ

 ضرف اهنإ : لاقو دهشتلا يف متيم ينلا ىلع ةالصلا يعفاشلا طرتشا دقو

 ىلإ بهذ "7 اميلست اومُلَسو هيلع اوُلَص اونمآ نيذلا اهيأي ١ : ىلاعت هلوقل
 . 9 ةالصلا نم ميلستلا وه ملستلا اذه نأ

 بهذو . هيلع ةالصلا بقع هب قؤي يذلا ملستلا هنأ ىلإ روهملا بهذو

 تءاج يتلا عبرألا نم دهشتللا ذوعتي نأ بجاو هنأ ىلإ رهاظلا لهأ نم موق
 ايحلا ةنتف نمو «لاّجّدلا حيسملا ةنتف نمو هج باذع نمو ءربقلا باذع نم ثيدحلا يف

 هلاق هل ركذو هللا ىلع ءانث وه يذلا مالكلا نم تابيطلا هانعم ليق ( تابيطلا ) . رذنملا -
 , هيلع هب ىنثي نأ حلصيف « مالكلا نم نسحو باط ام : هانعم : يباطخلا لاقو . يرهزألا
 . ( 500 /؟ عومجملا ) رظنا . ةحلاصلا هانعم : رذنملا نبا لاقو « قيلي ال ام نود هب ىعديو

 كلذكو « اًركنم يذمرتلا هاورو « مالسلا » يف ماللاو فلألاب دواد وبأو ٠ ملسم هاور ثيدحلاو
 امأ ٠ ( ؟504/؟رابخألا ىقتنم ) رظنا . افّرعم رخآ قيرطب دنمحأ هاورو « يعفاشلاو « دمحأ

 نكل «زئاج اذه عيمج نأ ىلع انباحصأ قفتاو : يوونلا لاق دقف « يعفاشلا بهذمل ةبسنلاب
 مالس هتقفاولو , طوحأ نوكيف هيف يتلا ةدايزللو ٠ ثيداحألا يف هترثكل لضفأ ماللاو فلألا
 . ةالصلا نم للحتلا

 )١( بازحألا 51 .

 انعلطا يذلا نكلو « هيلع علطن مل « ةالصلا نم ملستلا وه ملستلا نأب يعفاشلل فلؤملا هبسن ام (5)
 ءةيآلا هذه هيلع ملستلاو يبنلا ىلع ةالصلا ةيضرفب يعفاشلا باحضأ جاجتحا وه هيلع

 .«ةالصلا ةيآلا هذه ىلاعت هللا بجوأ : يعفاشلا لاق . نأشلا اذه يف تدرو يتلا ثيداحألابو

 لاق بوجولابو . ( ١/1١٠مألا )و ( ؛15 7 عومجملا رظنا ) ةالصلا لاح اه لاوحألا ىلوأو

 . ( 545/١ ينغملا ) رظنا . بوجولا مدعب ةياور هنعو ؛ دمحأ



 نكمل

 « هدهشت رخآ يف اهنم ذوعتي ناك ٍوّنِيَم هلل | لوسر نأ » تبث هنأل « تاملاو

 « عبرأ نم ذوعتيلف «ريخألا دهشتلا نم كدحأ غرف اذإ » : هقرط ضعب يفو

 . ملسم هجرخأ ثيدحلا

 () هبوجوب روهملا لاقف « ةالصلا نم ملتلا يف يف اوفلتخا : ةنماثلا ةلئسملا

 بجاولا : لاق نم مهنم هوبجوأ نيدللاو , ! بجاوب سيل : ةفينح وبأ لاقو
 بهذف « (9 ناتنثا : لاق نم مهنمو "'ةدحاو ةيلست مامإلاو درفنملا ىلع

 هيف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « يلع ثيدح رهاظ بهذم روهمجا
 هيلعهنأ») نم تبئاملف ناتميلست كلذ نم بجاولا نأ ىلإ ب هذ نمو« ”(«ميلستلااهليلحت»
 . بوجولا ىلع هلعف لمح نم دنع كلذو 29 ( نيتميلست ملسي ناك مالسلاو ةالصلا

 مومأملا نإ هنع ليق دقو « ةدحاو مامإللو « نيتهلست مومأمال كلام راتخاو

 ” هراسي نع وه نمل ةثلاثلاو « مامإلل ةيناثلاو « ليلحتلل ةدحاولا اًنالث مسي
 دبع نأ يقيرفإلا داهيز نب نمرلا دبع هاورام ىإ بحذف ةفينح وبأ امأو

 () صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع هاثدح ةداوس نب ركبو « عفار نب نمحرلا
 نأ لبق ثدحأف هتالص رخآ يف لجرلا سلج اذإ » متيم هللا لوسر لاق : لاق

 )١( يفاكلا ) رظنا . دمحأو « يعفاشلاو « كلام ةثالثلا ةمئألا مهنمو ١/  ) 17/6/؟ عومجملا زو 1,6 (

 . ( 559 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . بجاو لاق مهنمو « ةنس هنإ لاق نم مهنف « هباحصأ فلتخا (؟)
 هاكح نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاماعلا روهجج لوق وهو « ناتيلست بحتسملاو , يعفاشلا لوق وهو (؟)

 « قيدصلا ركب يبأ نعرذنملا نبا هاكحو . ءاماعلا رثكأ نع نورخآو بيطلا وبأ يضاقلاو « يذمرتلا
 يبأ نب ءاطع نعو « ثراحلا دبع نب عفانو « رساي نب رامعو دوعسم نباو « بلاط يبأ نب يلعو
 رظنا ٠ يأرلا باحصأو ءروث يبأو « قحسإو دمحأو ٠ يروثلا نعو ٠ يبعشلاو ةمقلعو « حابر
 ( :55/؟ عومجملا )

 نع ةياور يهو « « نيتيلستلا بجوأدهنأ حلاص نب نسحلا نع بيطلا وبأ يضاقلاو يواحطلا ىكح (:
 ( 05 ١/ ينغلا ) ) رظناو ( 55677 عومجملا ) رظنا ٠ دجأ

 . يذمرتلا هححصو ةسمخلا هاور (1) . ثيدحلا جيرخت رم (5)
 . ( ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (7)
 . هانتبثأ ام باوصلاو « ءايلاب ( ىصاعلا ) «ركفلا راد » ةخسن يف (8)



 افلح

 مدقتملا يلع ثيدحو : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق 7« هتالص تم دقف « مسي

 هب درفنا صاعلا نبورمع نب هللا دبع ثيدح نأل ,« لقنلا لهأ دنع تبث

 . فيعض لقنلا لهأ دنع وهو « يقيرفإلا

 قيرط نم لسقحم هنإيف « لقنلا قيرط نم تبثأ ناك نإ : يضاقلا لاق
 ملستلا ريغب نوكي ال ةالصلا نم جورخلا نأ ىلع لدي سيل هنأ كلذو « ظفللا

 روهمجلل نكلو ءرثكألا دنع فيعض موهفم وهو باطخلا ليلد نم برضب الإ
 مح نوك يف باطخلا ليلد نم ىوقأ رصحلل يتلا ماللاو فلألا نإ : اولوقي نأ
 . هب قوطنملا كح دضب هنع ' توكسملا

 يف تونقلا نأ ىلإ كلام بهذف « 9 تونقلا يف اوفلتخا : ةعساتلا ةلئسملا

 ىلإ ةفينح وبأ بهذو (© ةئس هنأ ىلإ يعفاشلا بهذو ٠ بحتسم حبصلا ةالص

 (© رتولا هعضوم افإ تونقلا نأو ء حبصلا ةالص يف تودقلا زوجي ال هنأ

 نمو « هتالص تمت دقف « ملكتي نأ لبق ثدحأف « دعقو « ةالصلا مامإلا ضق اذإ ٠ ثيدحلا ظفل )١(

 دقو « يوقلاب ه هدانسإ سيل ثيدح اذه يذمرتلا لاق : يعليزلا لاق « ةالصلا متأ نمم هفلخ ناك

 . ىهتنا . هدانسإ يف اوبرطضا

 فيعض دايز نب نمحرلا دبعو : ينطقرادلا لاق « اهننس يف يقهيبلا مث « ينطقرادلا هجرخأو

 دقو « يقيرفإلا دايز نب نمحرلا دبعب فرعي امنإ ثيدحلا اذهو : يقهيبلا لاقو هب جتحي ال

 .: لاق ء يدهم نب نمحرلا دبعو « لبنح نب دمحأو . ناطقلا دعس نب ىحيو « نيعم نبا هفعض
 وبأ هاورو .. هانعمب ننسلا دنسب يواحطلا هاورو .. ملستلا ضرفي نأ لبق ناك افإف حص نإو
 هجرخأو « هتالص تمت دقف دهشتلا نم غرفي امدعب اًندح ثدحأ نم » ظفلب يناهبصألا ميعن

 'بصن.) رظنا . « هتالص تمت دقف « ةدجسلا دعب هتالص يف ثدحأ اذإ » ظفلب مألا يف يعفاشلا

 . ( 59 /؟ هيلع قيلعتلا عم ةيارلا

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( توكسلا ) «ركفلا راد » ةخسن يف ()

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( طونقلا ) ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا » ةخسن يف (")
 . ( ١/ ٠٠١ ةنودملا ) رظناو ( ؛١18 /؟ عومجملا ) رظنا (8)

 /؟ ينغملا ) رظنا ٠ عوكرلا دسب تنقي هنكلو دمجأ بهذم وهو ( ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (0)
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 ضلت

 « ناضمر يف الإ تونق ال : موق لاقو « ةالص لك يف تنقي لب : موق لاقو

 لوألا فصنلا يف لب : موق لاقو © هنم ريخألا فصنلا يف لب : موق لاقو

 . ةنم

 سايقو « ْمْنِيَو يبنلا نع كلذ يف ةلوقنملا راثآلا فالتخا كلذ يف ببسلاو

 اهيف تنقي مل يتلا ىلع اهيف تنق يتلا ينعأ : ضعب ىلع كلذ يف تاولصلا ضعب

 يف ضيفتسم ناضمر يف ةرفكلا نعلب تونقلاو :ربلا دبع نبا رم وبأ لاق
 رفنلاو , ناوُكَذو « لُشر ىلع هئاعد يف هلي هللا لوسرب ءادتقا لوألا ردصلا

 نيعبرأ ذنم ْتنق ام : دعس نب ثيللا لاقو © ةنوعم رثب باحصأ اولتق نيذلا
 يف تذخأو : ثيللا لاق . تنقي مامإ ءاروالإ « اًماع نيعبرأو ةسمخ وأ « اًماع

 وعدي نيعبرأ وأ « اًرهش تنق هنأ » ِهَِلَم ينلا نع ءاج يذلا ثيدحلاب كلذ

 َسْيِل » اًبتاعم هيلع ىلاعتو كرابت هللا لزنأ ىتح نيرخآ ىلع وعديو « موقل

 كرتف "4 نوملاظ مهنإف ْمُهَبُدَُي وأ مهيلع َبوُتَي وأ ٌءيش ٍرْمألا نم كل
 اذه تلمح ذنف : لاق « هللا يقل ىتح اهدعب تنق امف تونقلا مني هللا لوسر

 . ىحي نب 'ىحي بهذم وهو « تنقأ ل ثيدحلا
 اندنع هدجسم هيلع لمعلا ناك هنأ خايشألا ينثدح دقلو : يضاقلا لاق

 )١( حبصلا ةالص ىلإ ةفاضإلاب يعفاشلا بهذم وه .

 يف اًمباتتم اًرهش تل هللا لوسر تنق » لاق سابع نبا نع دمحأو « دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا (؟)
 نم هدمح نمل هللا عمس لاق اذإ « ةالص لك ربد يف حبصلاو ءاشعلاو برغملاو « رصعلاو « رهظلا
 نم َسْوُيو « ةّيصٌْعو « ناوكذو « لعر ىلع ملس ينب نم يح ىلع مهيلع وعدي ةرخآلا ةعكرلا
 . ( 55١0 /؟ راطوالا لين رظنا « هفلخ

 ( ةّيَُع ) . ملس نم ةليبق نيعلا نوكسو « ءارلا رسكب ( لْغِر )و ةفورعم ةليبق : ( ملس ونب )و
 ردصملا ) رظنا كلذك ملس نم ةليبق ( ناوكذ )و كلذك ملس نم ةليبق هب تيمس اصع ريغصت
 . ( قباسلا

 )١( حيباصملا ةاكشم ) رظنا . ةريره يبأ نع مسمو يراخبلا هاور ثيدحلاو . 7178 ةيآ نارمع لآ ١/
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 يبأ نع مسم جّرخو . اننامز نم بيرق وأ « اننامز ىلإ رقسا هنأو « ةبطرقب
 تلزن امل كلذ كرت هنأ انغلب مث ٠ حبصلا ةالص يف تنق ِهَتِئَي ينلا نأ » ةريره

 هنأ ةريره يبأ نع َيّرَخَو 4 مهيلع بوتي وأ ءيش رمألا نم كل سيل »
 ةالصلا هيلع هنع َيّرَخو حبصلا ةالصو ةريخألا ءاشعلاو « رهظلا يف تنق

 . ِةّيَصَع ينب ىلع وعدي حبصلا ةالص يف اًرهش تنق هنأ » مالسلاو

 « كنيعتسن انإ مهللا » ب تونقلا كلام بحتساف « هب تنقي اهف اوفلتخاو
 نم كرتنو ,« علاخنو كل عنخنو . كب نمؤنو . كيدهتسنو كرفغتسنو

 وجرن ء دفحنو ىعسن كيلإو دجسنو يىلصن كلو « دبعن كايإ مهللا'ء كرفكي

 قارعلا لهأ اهيمسيو « قحلم رافكلاب كباذع نإ « كباذع فاخنو « كتمجر
 () بعك نب يأ فحصم يف اهنأ ىوريو « نيتروسلا

 انفاعو تيده نيف اندها مهللا »ب تنقي ١" لب : قحسإو . يعفاشلا لاقو

 تكرابت ٠ كيلع ىضقي الو يضقت كنإ ٠ تيضق ام رش انقو « تيفاع نهف
 هيلع يبلا نأ ةتباث قرط نم يلع نب نسحلا هيوري اذهو 7« تيلاعتو انبر

 رمع نع لوقنملا وهو . ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) . ةمألا أرقأ رذنملا وبأ سيق نب بعك نب يأ وه )١(

 ( 4غ0/؟ عومجملا ) رظنا . رع نع حيحص وه : يقهيبلا لاقو هريغو يقهيبلا هاور ٠ باطخلا نبأ
 ( 50 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا ةفينح وبأ تونقلا اذه ذخأو

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( ىلب ) « ركفلا راد » ةخسن يف .

 هجو نم يئاسنلا دازو « تيداع نم زعي الو » يقهيبلاو « يناربطلا دازو ٠ ةسمخلا هاور ثيدحلا (؟)
 نسحلا دمج وبأ وه « هنع هللا يضر يلع نب نسحلا ثيدحلا ياورو . « يبنلا ىلع هللا ىلصو »رخآ

 نبا لاق . ةرجهلا نم ثالث ةنس ناضمر رهش نم فصنلا يف دلو ِهَتَِي هللا لوسر طبس يلع نبا

 هعرو هاعدو « ًالضاف اًعرو اًيلح نسحلا ناك : اًضيأ لاقو « كلذ يف ليق ام حصأ هنإ : ربلا دبع

 ةعبس نم اًوحن ىقبف ٠ هيبأ دعب هوعياب . هللا دنع ايف ةبغر كلملاو ايندلا كرت نأ ىلإ هلضفو

 نيسخو ىدحإ ةنس تناك هتافو . ىصحت ال هلئاضفو ٠ ناسارخ نم اهءارو امو « قارعلاب رهشأ
 . ( 185 ١/ مالسلا لبس ) رظنا . عيقبلاب نفدو « ةنيدملاب

 نأ“ يلعو « ناثعو رمعو ؛ قيدصلا ركب يبأ نع كلذ يورو « رتولا يف تونقلا يف دمحأ هب ذخأو

 ( ١/ ٠57 ينغملا ) رظنا ينايتخسلا بوياو « لكوتملا يبأو « ةبالق



 ضنا

 نب هللا دبع لاقو . ةالصلا يف هب ثنقي ءاعدلا اذه هماع مالسلاو ةالصلا

 يف سيل : موق لاقو ٠ هفلخ ىلصي الف « نيتروسلاب هب تنقي مل نم : دواد



 انضر

 ناكرأ يه يتلا لاعفألا يف يناثلا لصفلا

 : لئاسم ينام لئاسملا دعاوق نم لصفلا اذه يفو

 ةثالث يف ةالصلا يف نيديلا عفر يف ءاماعلا فلتخا : ىلوألا ةلئسملا

 . ةالصلا نم اهيف عفرت يتلا عضاوملا يف يناثلاو ء هكح يف اهدحأ : عضاوم

 . اهعفرب يهتني نيأ ىلإ ثلاثلاو
 ةعامجو « دواد بهذو ةالصلا يف ةنس هنأ ىلإ ""روهملا بهذف كلا امأف

 يف كلذ بجوأ نم مهنف اًماسقأ اومسقنا ءالؤهو ضرف كلذ نأ ىلإ هباحصأ نم

 0 عوكرلا دنعو « حاتفتسالا يف كلذ بجوأ نم مهنمو (9 طقف مارحإلا ةريبكت

 ضئارف ملعت هيف يذلا ةريره يبأ ثيدح رهاظ ةضراعم مهفالتخا ببسو

 هنأ هيف افإ ةريره يبأ ثيدح نأ كلذو « مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفل ةالصلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبثو هيدي عفرب هرمأي ملو « « ربكو » : هل لاق

 70 ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري ناك هنأ » هريغو رمع نبا ثيدح نم

 ةفينح وبأ : ةفوكلا لهأ بهذف « اهيف عفرت يتلا عضاوملا يف مهفالتخا امأو

 ةريبكت دنع الإ هيدي يلصملا عفري ال هنأ ىلإ مهئاهقف رئاسو ٠ يروثلا نايفسو

 ء دمحأو « يعفاشلا بهذو . كلام نع مساقلا نبا ةياور يهو « طقف مارحإلا

 دنع عفرلا ىلإ رهاظلا لهأو .ثيدحلا لهأ روهمجو روث وبأو ديبع وبأو

 ةريبكت دنع نيديلا عفر كلامو « ةفينح يبأ دنع : ةنس نيدييلا عفر ةعبرألا ةّمألا بهذم )١(
 ١/ ةنودملا )و ( 18 ١/ ءاهقفلا ةفحت )نرظنا . اههدنع دراوب سيلف كلذ ادع امو « طقف مارحإلا

 عفرلا دنعو . عوكرلا دنعو « مارحإلا ةريبكت دنع ةنس نيديلا عفر دمحأو يعفاشلا دنعو ( ١
 . ( 470 ١/ يغملا ) رظنا هنم

 .( ؟١٠ /؟ ىلحلا ) رظنا ()

 . هتالصل ءيسملا ثيدح وهو ثيدحلا جيرخت رم (؟)



 انقل

 نع يورم وهو عوكرلا نم عفرلا دنعو « عوكرلا دنعو « مارحإلا ةريبكت
 لهأ ضعب بهذو « ةنس كلام دنعو « ضرف كئلوأ ضعب دنع هنأ الإ « كلام

 ظ . هنم عفرلا دنعو « دوجسلا دنع اهعفر ىلإ ثيدحلا

 « كلذ يف ةدراولا راثآلا فالتخا هلك فالتخالا اذه يف ببسلاو

 ثيدح اهدحأ : ثيداحأ كلذ يف نأ كلذو « اهضعبل ةنيدملاب لمعلا ةفلاخمو

 ةالصلا هيلع ناك هنأ » " بزاع نب ءاربلا ثيدحو () دوعسم نب هللا دبع

 ٠ ()«اهيلع ديزي ال ةدحاو ةرم مارحإلا دنع هيدي عفري مالسلاو

 اذإ ناك نيم هللا لوسر نأ » هيبأ نع رمع نبا ثيدح يناثلا ثيدحلاو

 اًضيأ اهعفر عوكرلا نم عفر اذإو « هيبكنم وذح هيدي عفر ةالصلا حتتفا

 . (9 « دجلا كلو انبر هدمح نمل هللا عمس : لاقو , كلذك

 اومععزو . هتحص ىلع قفتم ثيدح وهو . دوجسلا يف كلذ لعفي ال ناكو

 . هباحصأ نم الجر رشع ةثالث عَنِ ينلا نع كلذ ىور هنأ

 ثيدح يف ام ىلع ةدايز هيفو © رْجُح نب لئاو ثيدح ثلاثلا ثيدحلاو

 يعفاشلا لاق . « دوعي ال مث حاتتفالا دنع هيدي عفري ِةَنْيَم ينلا ىأر هنأ » ظفلب دواد وبأ هاور )١(

 . ( 729/١ مالسلا لبس ) رظنا . هنع يناعنصلا لقن 5 تبني م

 )١( ليقو « دحأ هدهاشم لوأ ةرامع وبأ يسوألا « يراصنألا يدع نب ثراحلا نب بزاع نب ءاربلا :

 . للا يلع عم دهشو ينابيشلا ورمع يبأ لوق يف نيرشعو عبرأ ةنس يرلا حتفو « قدنخلا '

 . ( ةباحصلا ءاممأ ديرجت ) ريثكلا ىورو « ةفوكلا لزنو « ناورهنلاو « نيفصَو
 هيدي عفرو ءربك ةالصلا حتتفا اذإ تيم هللا لوسر ناك ٠» هظفلو ينطقرادلاو دواد وبأ هاور (1)

 نب ديزي لوق نم ربخلا يف جردم « دعي مل » ظفل نأ ظافحلا قفتا دقو « دعي ملو « هينذأ ءاذح

 . ظافحلا نم مديغو ءريهزو ناحطلا دلاخو ٠ يروثلأو « ةبعش كلذ نودب هاور دقو « دايز

 . ( 50١ /؟ راطوألا لين ) رظنا

 ١ . (706 /؟ راطوألا لين ) رظنا «' هيلع قفتم (4)

 كولم نم هوبأ ناك « يمرضحلا ةعيبر نب رجح نبا ( نونلا حتفو ءاملا ضب ) دينه وبأ وه (5)

 .همودق لبق هباحصأرشب نيم هنإ : لاقيو ٠ مسأف « لَو ينلا ىلع لئاو دفو . تومرضح



 نفح

 . ©« دوجسلا دنع هيدي عفري ناك هنأ » رمع نب هللا دبع

 ىلع هب رصتقا نم مهنف ةضيرف وأ « بدن هنأ ىلع انهه عفرلا لمح نف
 بزاع نب ءاربلا ثيدحو دوعسم نب هللا دبع ثيدحل احيجرت طقف مارحإلا

 نب هللا دبع ثيدح حجر نم مهنمو « هب لمعلا ةقفاومل كلام بهذم وهو

 .,2هترهشل حاتتفالا يفو « عوكرلا يف ينعأ : نيعضوملا يف عفرلا ىأرف ءرمع
 كلذ لمح . ةضيرف عفرلا نأ ءالؤه نم هيأر ناك نمو « هيلع عيملا قفتاو
 نم مهنمو . بدنلا ىلع كلذ لمح « بدن هنأ هيأر ناك نمو « ةضيرفلا ىلع
 ضعب ىلإ اهضعب تادايزلا هذه عمجت نأ بجي هنإ : لاقو « عملا بهذم بهذ

 : نيبهذمراثآلا هذه يف اوبهذ ءاماعلا نذإف « رْجَُح نب لئاو ثيدح يف ام ىلع

 . عملا بهذم امإو « حيجرتلا بهذم امإ

 وأ « بدنلا ىلع له ةالصلا يف نيديلا عفر لمح يف مهفالتخا يف ببسلاو

 يف لصألا ىري سانلا ضعب نأ نم َلْبَق هانلق يذلا ببسلا وه « ضرفلا

 نم مهنمو « كلذ ريغ ىلع ليلدلا لدي ىتح بوجولا ىلع لمحت نأ هلي هلاعفأ

 هنأ عامجإ وأ « تباث لوق نم حضاو ليلدب حص ايف دازي ال نأ لصألا نأ ىري

 . هلوسر يفو « لجو زع هللا يف اًبغار اًعئاط ةديعب ضرأ نم رجح .نب لئاو ميلع مدقي » لاقف -
 « هءادر هل طسبو « هسفن نم هاندأو « هب بحر ِهَتِلَم هيلع لخد اماف « كولملا ءانبأ ةيقب وهو

 « تومرضح نم لايقألا ىلع هلمعتساو « « هدلوو لئاد ىلع كراب مهللا » : لاقو « هيلع هسلجأف

 ١/ مالسلا لبس ) رظنا ءهل عيابو ء« ةيواعم نمز ىلإ شاعو يراخبلا الإ ةعاملا هل ىور
 .( ١4

 مث : لاق . هيدي عفر ربك اذإ ناكف « م هللا لوسر عم تيلص » : لاق دواد وبأ هاور ثيدحلا )١(

 مث هيدي جرخأ عكري نأ دارأ اذإف : لاق « هبوث يف هيدي لخدأو « هنيهب هلامث ذخأ مث « فحتلا
 « هيفك نيب ههجو عضوو ء دجس مث , هيدي عفر عوكرلا نم هسأر عفري نأ دارأ اذإو « اهعفر

 . ملم هاورو . ( 2٠١/7 رظنا )« هتالص نم غرف ىتح هيدي عفر اًضيأ دوجسلا نم هسأر عفر اذإو
 ىف عم 2 دنا « هيفك نيب ءدجس اماف هيدي فر 2 هدم هللا : لاق اماف » هرخآ يف لاق نكلو
 .( 50١7/١ ةيارلا بصن )



 ضن

 ىنعم الو ءانلوق نم اذه مدقت دقو . حضاو ليلدب الإ ةالصلا ضئارف نم
 . ةريثك تارم دحاولا ءيشلا ريركتل

 لاق هبو نابكنملا هنأ ىلإ مهضعب بهذف ناديلا هيلإ عفرت يذلا دحلا امأو

 لاق هبو نينذألا ىلإ اهعفر ىلإ مضعب بهذو « ةعامجو يمفاشلاو كلام

 يورم كلذ لكو . 'ردصلا ىلإ اهعفر ىلإ مهضعب بهذو (7ةفينح وبأ
 وذح امهعفري ناك هنأ» كلذ يف ام تبثأ نأ الإ « هلع يبنلا نع

 ء ردصلا ىلإ عفرلا نم تبثأ نينذألا ىلإ عفرلاو روهمجلا هيلعو ''76 هيبكنم
 )ل أ
 .' رهشاو

 اهعفري ىعفاشلا بهذمو ( ١/ 5١15 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . هينذأ ءاذح اهعفري ةفينح يِبأ بهذم )١(

 يذاحي ثيحب اههعفري هنأ بهذملاو : يعفارلا لاق . هيبكنم هاتحار ىذاحت نأ دارملاو ٠ هيبكنموذح
 لوق ىنعم اذهو « هيبكنم هاتحارو « هينذأ يتمحش هاماهإو « هينذأ ىلعأ هعباصأ فارطأ
 رظنا . انركذ امب تاياورلا نيب يعفاشلا عمج دقو : يوونلا لاق . باحصألاو « يعفاشلا

 رظنا . رذنملا نباو « قحسإو « دمحأو كلامو هللا دبع هنباو «رمع لاق هبو ( 155 /7؟ عومجلا )

 دورول نينذألا ىلإ وأ ٠ نيبكنملا ىلإ اهعفري نأ نيب ريخم هنأ دمحأل ةياور يفو ( قباسلا ردصلا )
 . هسأر اهب زواجت ىتح هيدي عفر هنأ سواط نع يديبعلا ىحو ( ١/ 47٠ ىنغملا ) رظنا كلذ

 - . (565/5 عومجلا ) رظنا . هل لصأ ال لطاب اذهو : يوونلا لاق
 )١( لوقلا اذهل عجرم ىلع علطأ مل .

 اذإ هم هللا لوسر تيأر لاق رمع نب هللا دبع هيبأ نع ماس نع مهبتك يف ةتسلا ةمألا هجرخأ (؟)

 نم هسأر عفري ام دعبو « عكري نأ دارأ ام اذإو « هيبكنم يذاحي هيدي عفر ةالصلا حتفتسا

 الإ ةعابجلا هجرخأ يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح هلثمو « نيتدجسلا نيب هيدي عفري الو ٠ عوكرلا
 ( 505 ١/ ةيارلا بصن ) رظنا . اًاسم

 هأورو بزاع نب ؛ اربلا نع هيوهار نب قحسإو ؛ دحأو ؛ رجح نب لئاو نع لس هجرخأ (4)
 طرش ىلع حيحص هدانسإ : ماحلا لاق . سنأ نع اههننس يف يقهيبلاو ٠ ينطقرادلاو , مماحلا
 نع ليعامسإ نب ءالعلا هب درفت ينطقرادلا لاقو « هاجرخي ملو « ةلع هل معأ الو , نيخيشلا
 . ( قباسلا ردصملا ) رظنا « دانسإلا اذهب صفح



 ضيا

 يفو ٠ عوكرلا نم لادتعالا نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذ : ةيناثلا ةلئسملا

 باحصأ .فلتخاو " بجاو وه : يعفاشلا لاقو 2 بجاو ريغ ؛ عوكرلا

 هنع لقني مل ذإ , اّبجاو وأ ء ةنس نوكي نأ يضتقي هبهذم رهاظ له كلام

 0 ” اا . © كلذ يف صن

 مأ ممالا هيلع قلطني ام ضعبب ذخألا بجاولا له مهفالتخا يف ببسلاو

 ذخألا هدنع بجاولا ناك نف « ممالا هيلع قلطني يذلا يشلا كلذ لكب

 ناك نمو « عوكرلا يف لادتعالا طرتشي م: مسالا هيلع قلطني ام ضعبب

 . لادتعالا طرتشا « لكلاب ذخألا هدنع بجاولا

 هماع يذلا لجرلل مدقتملا ثيدحلا يف لاق هنأ ٍعَِيَم ينلا نع حص دقو

 «اعفار نئمطت ىتح عفراو ء« اًمكار نئمطت ىتح ٌعكرا » ةالصلا ضورف

 لصألا نأ ىأر نم لك لوع ثيدحلا اذه ىلعو « ًاضرف هنوك داقتعا بجاولاف

 صني مل امم « ةالصلا لامفأ رئاس يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلاعفأ لمحت ال

 لبق نمو « كلذ ىلع ليلدلا لدي ىتح بوجولا ىلع ثيدحلا اذه يف اهيلع

 نم ةءارقلاو مارحإلا ةريبكت ادع ام الو اًضرف نيديلا عفر اوري ملاذه

 دعب عفرلاو دوجسلاو عوكرلا يف ةنينأبطلا نأ يخركلا نع آلقن عئاضصلا عئادب بحاص ركذ )١(
 . ةنس كلذ لك يف ةنينأبطلا نأ يناجرجلا نع ركذو « ةبجاو نيتدجسلا نيب سولجلاو , عوكرلا
 ةياورلا ىلعو « ةحيحص هتالصو ؛وهسلا ةدجس همزلت اًيهاس ىلوألا ةياورلا ىلع اهكرت ولف
 نأ ملعلا عم ( 554 ١/ عئانصلا عئادب ) رظنا . وهسلا ةدجس هيلع بجت ال اًيسان اهكرت ول ةيئاثلا

 ش . قبس !؟ بجاولاو ٠ ضرفلا نيب قرفي ةفينح ابأ
 . اهدعب امو ( ١/ 501١ ينغملا ) رظناو ( 584 /؟ عومجملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو (1)

 « عوكرلا يف لادتعالا كلام نع بعصم ينأو «٠ بهو نبا ةياور نم ( يفاكلا ) بحاص لقن لب (؟)
 روهمج هيلعو رثألا يف حيحصلا وه اذه. : لاقو نيتدجسلا نيب سولجلاو , دوجسلاو « هنم عفرلاو
 . رظنلا لهأو « ءاماعلا

 . ( 376/١ يفاكلا ) رظنا
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 وهو « لوألا لصألل ضقانم لصأ هنإف « اذه لمأتف ةالصلا يف ىتلا ليواقألا

 ظ . لئاسلا هذه رثكأ يف فالخلا ببس

 هباحصأو كلام لاقف سولجلا ةئيه يف ءاهقفلا فلتخا : ةثلاغلا ةلئسملا

 ةأرملا سولجو « ىرسيلا ىنثيو ىنيلا هلجر بصنيو ٠ ضرألا ىلإ هيتيلأب يضفي
 « ىنيلا هلجر بصني : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو "7 لجرلا سولجك هدنع
 لاقف « ةريخألاو « ىطسولا ةسلجلا نيب يعفاشلا قرفو "' ىرسيلا ىلع دعقيو

 . كلام لوق لثمب ةريخألا يفو ةفينح يبأ لوق لثب ىطسولا يف
 :راثآ ةثالث كلذ يف نأ كلذو ءراثآلا ضراعت كلذ يف مهفالتخا ببسو

 فصو يف دراولا "يدعاسلا ديمح يأ ثيدح قافتاب تباث وهو « اهدحأ

 ىلع سلج «نيتعكرلا يف سلج اذإو » هيفو . مالسلاو ةالصلا هيلع هتالص

 هلجر َمَّدَق ةريخألا ةعكرلا يف سلج اذإو « ىنيلا بصنو « ىرسيلا هلجر
 . 9 « ىرسيلا ىلع دعقو « ىنيلا بصنو « ىرسيلا

 بصن ةالصلا يف دعق اذإ ناك هنأ » هيفو « رْجُح نب لئاو ثيدح يناثلاو

 هل سلجيف « لوألا دهشتلا امأ ء ريخألا سولجلا يف يعفاشلا بهذم وهو ( ١/ 17١ يفاكلا ) رظنا )١(
 كروتيو . نكي مل مأ « هتالص رخآ ناك ءاوس لوألا دهشتلا يف شرتفي ء دمحأ دنعو . اًشرتفم
 . ( 507/١ ينغملا ) و . ( 564/؟ عومجملا ) رظنا . ريخألا دهشتلا يف

 . ( ١/ 5١6 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (0)

 رخآ يف يفوت يندم . يجرزخلا دعس نب رذنملا نبا ليقو « دعس نب ورمع نب .نمحرلا دبع وه (؟)
 . ( ةباحصلا ءاممأ ديرجت ) هِي هللا لوسر ةالص فصوو « ةعامج هنع ىور . ةيواعم ةفالخ

 اذإف » : لاق نأ ىلإ ِهَقِلَي هللا لوسر ةالصل كظفحأ تنك » ظفلب اًماسم الإ ةعاجلا هاور ثيدحلا (4)

 « ةرخآلا ةعكرلا يف سلج اذإو « ىنيلا بصنو ىرسيلا هلجر ىلع سلج « نيتعكرلا يف سلج

 ةمكرلا يف سلج اذإو » يراخبلا ظفل يفو « مس مث اكروتم هقش ىلع دعقو  ىرسيلا هلجر رخأ
 ١/ ةيارلا بصن )رظنا . « هتدعقم ىلع دعقو ٠ ىرخألا بصنو « ىرسيلا هلجر مدق ةرخآلا
1 ). 



 نارك

 . 0) « هتدعقم ىلع دعقو « ىنملا

 نأ ةالصلا ةنس امإ » : لاق هنأ ربع نب هللا دبع نغ كلام هاورام ثلاثلاو
 امنإ : هيف هلوقل دنسملا يف لخدم وهو "0 « ىرسيلا ينثتو ىنيلا كلجر بصنت

 ءدهشتلا يف سولجلا مهارأ هنأ دم نب مماقلا نع هتياور يفو . ةالصلا ةئس

 سلجي ملو ءرسيألا هكرو ىلع سلجو « ىرسيلا ىنثو « ىنيلا هلجر بصنف
 هابأ نأ ينثدحو ءرمع نب هللا دبع نب هللا دبع اذه ينارأ : لاق مث . همدق ىلع
 وبأ بهذو . ثيدحلا اذهل حيجرتلا بهذم كلام بهذف . كلذ لعفي ناك

 ىلع علا بهذم يعفاشلا بهذو . لئاو ثيدحل حيجرتلا بهذم ةفينح
 اهلك تائيهلا هذه : لاقو . رييختلا بهذم يربطلا بهذو . ديمح يبأ ثيدح

 . عَدلَع هللا لوسر نع اهتوبثل اهلعف نسحو ةزئاج

 ىلع اهنم رييختلا ىلع لمحت نأ ىلوأ ةفلتختلا لاعفألا نإف" نسح لوق وهو
 لوقلا يف وأ , لوقلا عم لعفلا يف رثكأ ضراعتلا كلذ روصتي امإو ٠ ضراعتلا
 . لوقلا عم

 تلَع ينلا ىأر هنأ » ظفلب ةجام نباو , يذمرتلاو يئاسنلاو « دواد وبأو « دمحأ هاور ثيدحلا )١(
 فلخ تيلص » روصنم نب ديعسل ظفل يفو « ىرسيلا هلجر شرتفاف . دعق مث « دجسف , يلصي

 رظنا « اهيلع سلجو ٠ ضرألا ىلع: ىرسيلا همدق شرف . دهشتو دمق اماف : ِهَنلَي هللا لوسر
 . ( 500 /؟ راطوألا لين )
 ظافلأ نيب قرفلا ظحال . كلذك .يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو . كلام أاطوم نم ( 41/١ ) رظنأ ١"(

 . بولطملا ىنعملا سكع نايدؤي ناظفللاو « هانلقن ام نيبو , فلؤملا امهركذ نيذللا نيثيدحلا
 :ريختي نأ غناملا اف « ىفطصلا نع ثتبث دق تاسلجلا نم تائيهلا هذه تماد اف هحجرأ ام وهو )١(

 . ةدحاو ةسلج سلجي نأ عيطتسي ناسنإ لك سيلف ؟ هل ةبسانم اهاري يتلا ةسلجلا يلصلا اهنم

 . اهعضي نأ نيب ريخم يلصملاف « ةالصلا يف ىرسيلا ىلع ىنهلا ديلا عضو يف رييختلا ىرأ كلذكو

 هنع كلذ لك توبثل ء ءاش نإ لدسي وأ « ةرسلا تحت وأ ةرسلاو ردصلا نيب وأ ء ردصلا قوف

 . مالسلاو ةالصلا هيلع



 نوف

 بهذف « ةريخألاو « ىطسولا ةسلجلا يف ءاماعلا فلتخا : ةعبارلا ةلئسملا

 اهنإ : اولاقو « موق ذشو ١) ضرفب تسيلو ٠ ةنس اهنأ ىلإ ىطسولا يف رثكألا

 موق ذشو () ضرف اهنأ ىلإ ىرخألا ةسلجلا يف روهملا بهذ كلذكو © ضرف
 . © ضرفب تسيل اهنإ : اولاقف

 ىدحإ سايقو « ثيداحألا موهفم ضراعت وه مهفالتخا يف .ببسلاو

 قتح سلجا » مدقتملا ةريره يبأ ثيدح يف نأ كلذو « ىرخألا ىلع نيتسلجلا

 نف « اهلك ةالصلا يف ثيدحلا اذه رهاظ ىلع سولجلا بجوف ©" « اًسلاج نئمطت
 ةنيحُب نبا ثيدح يف ءاج امو « ضرف هلك سولجلا نإ : لاق ءاذه ذخأ

 دبجسو « اهريجي لو « ىطسولا ةسلجلا طقسأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » تباثلا

 اذه نم ءاهقفلا مهف :ةعكر كلذكو ءامهربجف «نيتعكر طقسأ هنأ هنع تبثو ("«اهل

 اضرف مهدنع ةعكرلا تناكو « ةعكرلا كحو « ىطسولا ةسلجلا مح نيب قرفلا

 )١( كلامو « يمفاشلا لوق وهو ٠ يروثلاو ٠ /؟ عومجملا ) رظنا . يعازوألاو 5١4 ( .
 وهسلا دوجسب نايسنلا ةلاح يف ربجي بجاو لوألا دهشتلل سولجلا نأ دمحأو « ةفينح يبأ بهذم (1)

 لطبت دمحأ دنعو ؛ هتالص لطبت الو « ةفينح يبأ دنع اًئيسم نوكي دمعلا دنعو « امهدنع

 . ( 40/١ ليبسلا رام )و ( 555 ١/ عئانصلا عئادب ) رظنا . هتالص

 /؟ عومجملا )و ( 588/١ عئانصلا عئادب ) رظنا . دمحأو « يعفاشلاو « ةفينح يبأ بهذم وهو (؟)

 .( 86/١ ليبسلا رانه)و ( 5

 حصألاو « بجاو ريخألا سولجلا نأ بهذملا يفو « ةنس يناثلا دهشتلل سولجلا نأ كلام بهذم (4)
 . (7؟ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . مالسلا رادقم هنم بجاولا نأ

 . مدقت دقو « هتالصل ءيسملا ثيدح يف (5)

 « هتالص متأ اماف ٠ سولج هيلعو رهظلا ةالص يف ماق تم ينلا نأ » ظفلب ةعاملا هاور ثيدحلا (1)

 ناكم هعم سانلا اهدجسو « مسي نأ لبق سلاج وهو « ةدجس لك يف ربكي نيتدجس دجس
 « ةنيحب نب هللا دبع وه ثيدحلا ىوارو ( ١/ ٠١4 راطوألا لين ) رظنا « سولجلا نم يسن ام

 اًكسان فانم دبع نب بلطلا ينبل اًقيلح ناك « ةءونش دزأ : يدزألا بشقلا نب كلام هيبأ مساو

 ةنس نيب ةيواعم ةيالو يف تام « همأ مسا ريغصتلاب ةنيحبو . ير نطبي لزني ناك . رهدلا موصي
 . ( مالسلا لبس ) نيسخخو ناو « نيسمخو عبرأ



 ”؟

 بجوأ يذلا وه اذهف . اًضرف ىطسولا ةسلجلا نوكت ال نأ بجوف « عامجاي
 نود ننسلل نوكي امنإ وهسلا دوجس نأ اوأرو « نيتسلجلا نيب ءاهقفلا َقّرَف نأ
 اهصخي ءيش ىطسولا ةسلجلل .دوجسلا : لاق« ضرف اهنأ ىأر نمو « ضورفلا
 . ضرفب تسيل اهنأ ىلع ليلد كلذ يف سيلو ٠ ضئارفلا رئاس نود

 ىطسولا ىلع ةريخألا ةسلجلا ساقف « ةنس اهيلك اههنأ ىلإ بهذ نم امأو
 ٠ ةنس اهنأ روهملا هب دقتعا يذلا ليلدلاب ىطسولا يف دقتعا نأ دعب

 لالدتسالا ةضراعم ىلإ ليآ ةقيقحلا يف وه مهفالتخا يف ببسلا نذإف
 نيتسلجلا نأ دقتعا نم اًضيأ سانلا نم نإف , لعفلا رهاظ وأ « لوقلا رهاظل
 نأ اهيف لصألا هدنع مالسلاو ةالصلا هيلع هلاعفأ نأ ةهج نم ضرف اهيلك

 ىلع كلذ ريغ ىلع ليلدلا لدي ىتح بوجولا ىلع ةلومع ةالصلا يف نوكت
 « ضرف ريخألا سولجلا نأ انهه نايضقي اًعيمج نالصألا نذإف ءمدقت ام

 ينعأو ٠ سايقلا الإ ضراعم هل نوكي نأ ريغ نم روهجلا رثكأ هيلع كلذلو
 نيتسلجلا نأ ىأر نم ليواقألا فعضأ كلذل « لمعلاو لوقلا : نيلصألاب
 . ملعأ هللاو . ةنس

 هتبكر ىلع ىنملا هفك عضي ناك هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبثو

 .0) « هعبصأب ريشيو « ىرسيلا هتبكر ىلع ىرسيلا هفكو « ىنهلا
 يف ةنسحتسملا سولجلا تائيه نم ةئيهلا هذه نأ ىلع ءاماعلا قفتاو

 لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا ::رمع نبا نع يناربطلاو , دمحأو « يئاسنلاو « ملسم هاور ثيدحلا )١(
 دمجحأ هاور « اهب وعدي اهكرحي هتيأرف »رجح نب لئاو ثيدح يف ءاجو ( 7٠7/1 راطوألا
 , ريركت ال ءاه ةراشإلا كيرحتلاب هدارم نوكي نأ لقحي : يقهيبلا لاق . دواد وبأو ٠ يئاسنلاو
 نابح نباو « يئاسنلاو « دواد يبأو « دمحأ دنع ريبزلا نبا ثيدح ضراعي ال ىتح اهكيرحت
 لاق : يناكوشلا لاق . « هتراشإ هرصب زواجي الو ء اهكرحي الو « ةبابسلاب ريشي ناك » ظفلب
 يف سيلو : يناكوشلا لاق ىهتتا . « هتراشإ هرصب زواجي الو » هلوق نود سم يف هلصأو : ظفاحلا

 راطوألا لين )رظنا هدعب امو « « اهكرحي الو ».هلوق نود ةراشإلا الإ ريبزلا نبا ثيدح نم مسم
 # ضربا كة



 ففي

 ناك هنأ تباثلاو كلذ يف رثألا فالتخال عباصألا كيرحت يف اوفلتخاو « ةالصلا

 () طقف ريشي

 يف ىرخألا ىلع امهادحإ نيديلا عضو يف ءاماعلا فلتخا : ةسماخلا ةلئسملا
 اذه نأ موق ىأرو " لفنلا يف هزاجأو ضرفلا يف كلام كلذ هركف « ةالصلا
 (7روهما مهو « ةالصلا ننس نم لعفلا

 هيلع هتالص ةفص اهيف تلقت ةتباث راثآ تءاج دق هنأ مهفالتخا يف ببسلاو

 تبثو « ىرسيلا ىلع ىنملا هدي عضي ناك هنأ اهيف لقني ملو « مالسلاو ةالصلا

 ةالصلا هيلع هتالص ةفص نم اًضيأ كلذ دروو . كللذب نورمؤي وناك سانلا نأ اي

 « كلذ تتبثأ يتلا راثآلا نأ موق ىأرف ' كديمح يأ ثيدح يف مالسلاو

 بجي ةدايزلا نأو « ةدايزلا هذه اهيف لقنت م يتلا راثآلا ىلع ةدايز تضتقا

 هذه اهيف تسيل يتلا راثآلا ىلإ ريصملا بجوألا نأ موق ىأرو . اهيلإ راصي نأ

 يه امنإو « ةالصلا لامفأل ةبسانم تسيل هذه نوكلو «رثكأ اهنأل « ةدايزلا

 « ضرفلا يف اهزجي ملو « لفنلا يف كلام اهزاجأ كلذلو « ةناعتسالا باب نم

 . اهب ىلوألا وهو , عوضخلا ىضتقت ةئيه اهنأ اهرمأ نم رهظي دقو

 نامزلل اًرظن اهكرت وأ ,« ىرخأ ىلع ةعاط ميدقت » فلؤملا يف مالكلا تيفوأ دقو تباثلا وه اذه )١(

 دنع نيترم ةفيفخلا ةراشإلا وه باوصلا نأ تنيبو « ةلئسملا هذه يف « لاوحألاو ناكملاو

 . هيلا عجراف « ةدافتسالا تدرأ اذإف « نيتداهشلا

 . ( 97/١ ةنودملا )و ( 556 ص ةيعرشلا نيناوقلا ماكحأ) رظنا (؟

 )١( دمحأو « ىعفاشلاو « ةفينح وبأ : ةثالثلا ةمألا مهنمو .

 ١/ ةيارلا بصن ) رظنا ىرسيلا ىلع ىنيلا هدي عضو هنأ هيف ركذي ملو « اًماسم الإ ةعامجلا هاور (8)
 ل.(
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 نأ هتالص نم رتو يف لجرلا ناك اذإ موق رانتخا : ةسداسلا ةلئسملا

 « هسفن هدوجس نم ضهني نأ نورخآ راتخاو . اًدعاق يوتسي ىتح ضهني ال
 . 9 ةعامجو « كلام لاق يناثلابو 2) ةعامجو « يعفاشلا لاق لوألابو

 نب كلام ثيدح امهدحأ : نيفلتخم نيثيدح كلذ يف نأ فالخلا ببسو

 م هتالص نمرتو يف ناك اذإف يلصي مللي هللا لوسر ىأر هنأ » : تباثلا ثريوحلا

 . © « اًدعاق يوتسي ىتح ضهني

 عفر امل هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هتالص ةفص يف ديمح يبأ ثيدح يفو

 ذخأف . !9 كروتي ملو « ماق « ىلوألا ةعكرلا نم ةيناثلا ةدجسلا نم هسأر
 له دجس اذإ اوفلتخا كلذكو . كلام يناثلاب ذخأو ٠ يعفاشلا لوألا ثيدحلاب
 ؟ هيدي لبق هيتبكر وأ « هيتبكر لبق هيدي عضي

 وبأو « ثريوحلا نب , كلام لاق هبو ٠ قبس اك ةبحتسم اهنأ روهشلا حيحصلا انبهذم : يوونلا لاق )١(

 لاق « نيعباتلا نم مهريغو ةبالق وبأو « مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامجو « ةداتق وبأو « ديمح

 نورثكألا وأ ٠ نوريثك لاقو « دمحأ نع ةياورو « دواد بهذم وهو انباحصأ لاق هبو : يذمرتلا
 « كلامو « داتزلا يبأو ٠ سابع نباو ء رمع نباو « دوعسم نبا نع رذنملا نبا هاكحو . بحتسي ال

 ( 58527 عومجملا ) رظنا . قحسإو « دمحأو « يأرلا باحصأو « يروثلاو
 . ( 72 ١/ ةنودملا ) رظنا (5)

 يوتسي ىتح ضهني م هتالص نمرتو يف ناك اذإ هتيم ينلا ىأر ٠» ظفلب يراخبلا هجرخأ (5)
 نب كلام ثيدحلا يوارو . ( 888/١ ةيارلا بصن ) رظنا . ةبالق يبأ نع اًضيأ هجرخأو « اًدعاق

 دييرجت ) 50 ةئس يفوت . هموق نم ةبيبش يف دفو « هبسن يف نوفلتخي ؛ « يثيللا مثأ نب ثريوحلا

 . ( ةباحصلا ءامسأ

 يف ةحارتسالا ةسلج نوكت نأ يواحطلا ركنأ : ظفاحلا لاق . يذمرتلاو « دواد وبأ هجرخأ (؟)
 : هتالصءيسلا ثيدح يف نوكت نأ : يوونلا ركنأو . هيف اهارت اك وهو « ديمح يبأ ثيدح
 رظنا . ناذئتسالا باتك يف يراخبلا دنع هتالص ءيسملا ةصق يف ةريره يبأ ثيدح يف يهو
 1 ( ؟09 ١/ صيخلتلا )



 ضرع

 () نيديلا لبق نيتبكرلا عضو كلام بهذمو

 قلي هللا لوسر تيأر » : لاق رجح نبا ثيدح يف نأ مهفالتخا ببسو
 (")« هيتبكر لبق هيدي عفر ضمن اذإو « هيدي لبق هيتبكر عضو « دجس ااذإ
 مدحأ دجس اذإ » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأ ةريره يبأ نعو

 . (9 « هيتبكر لبق هيدي عضيلو « ريعبلا كربي 5 كربي الف

 ثيدحلا لهأ ضعب لاقو . هيتبكر لبق هيدي عضي رمع نب هللا دبع ناكو

 . ةريره يبأ ثيدح نم تبثأ رجح نب لئاو ثيدح
 : ءاضعأ ةعبس ىلع نوكي دوجسلا نأ ىلع ءاماعلا قفتا : ةعباسلا ةلئسملا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل نيمدقلا فارطأو « نيتبكرلاو « نيديلاو , هجولا

 ءههجو ىلع دجس نهف اوفلتخاو (© « ءاضعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ »

 لاقف ؟ ال مأ هتالص لطبت له ءاضعألا كلت نم وضع ىلع دوجسلا هصقنو

 )١( دوجسلا ىلإ طاطخنالا ةلاح يف نيتبكرلا ىلع نيديلا ميدقت كلام بهذم نم فورعملا «

 ريغصلا حرشلا ) رظنا . فلّوملا ركذ اما ال ١/ 68 ( ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا ) رظناو ١/

  ) 81دمحأ نع ةياور يهو . ْ

 )١( يذمرتلاو « دواد وبأ هاور ٠ حيباصلا ةاكشم ) رظنا . يمرادلاو « ةجام نباو . يئاسنلاو ١/

.) 341١ 

 تبثأ رجح نب لئاو ثيدح . يباطخلا نايلس وبأ لاق . يمرادلاو « يئاسنلاو « دواد وبأ هاور (؟)
 نأ داعلا داز يف مقلا نبا حجرو ( 88 ١/ حيباصملا ةاكشم ) رظنا « خوسنم ليقو . اذه نم

 . تاياورلا نيب عمجلل « هيدي لبق هيتبكر عضيلو » هلصأ نأو , بلق هيف ثيدحلا اذه

 نب رمع نع رذنملا نبا هاكحو . يأرلا باحصأو « دمأو « يعفاشلا لاق نيتبكرلا ميدقتبو

 : لاق قحسإو « دمحأو « يروثلا نايفسو ءراشب نب مسمو « يعخنلاو « هنع هللا يضر باطخلا

 ( 53١/5 عومجملا ) رظنا . حيجرت الو ء«ءاش اهيأ مدقي هنأ كلام نع ىورو « لوقأ هبو

 ١ . ةمادق نبال ( ١5/١ ينغملا )و

 « ةهبجلا ىلع : مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ » هظفلو سابع نبا نع هيلع قفتم ثيدحلا (4)
 ةاكشم ) رظنا «رعشلا الو « بايثلا تفكن الو ٠ نيمدقلا فارطأو « نيتبكر لاو نيديلاو
 . ( ؟١8 ١/ حيباصملا



 ضل

 لاقو . (اطقف هجولا لوانتي امإ دوجسلا مسأ نآل هتالص لطبت ال : موق

 اوفلتخي لو "' تباثلا ثيدحلل ءاضعألا ةعبسلا ىلع دجسي مل نإ لطبت : موق

 ىلع دجس نيف اوفلتخاو « ههجو ىلع دجس دقف هفنأو هتهبج ىلع دجس نم نأ

 ىلع دجس نإو «زاج هفنأ نود هتهبج ىلع دجس نإ : كلام لاقف . اهدحأ
 : يعفاشلا لاقو (© كلذ زوجي لب ةفينح وبأ لاقو (" زجي مل هتهبج نود هفنأ

 | (" اًعيمج اهيلع دجسي نأ الإ زوجي ال

 مأ مسالا هيلع قلطني ام ضعب لاشتما وه بجاولا له مهفالتخا ببسو
 سابع نبا نع تباثلا مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا ثيدح يف نأ كلذو ؟ هلك

هجولا اهنم ركذف « ءاضعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ َتْرِمَأ » لاق
 نأ ىأر نف « 

 فنألا وأ « ةهبجلا ىلع دجس نإ : لاق مسالا هيلع قلطني ام ضعب وه بجاولا

جلا ىلع دجس نم لوانتي د دوجسلا مسا نأ ىأر نمو « هأزجأ
 نم لوانتي الو « ةهب

 ضعبلا ديدحت هنأك اذهو . فنألا نود ةهبجلا ىلع دوجسلاز زاجأ فنألا ىلع دجس

 بهذم ىلع اذه ناكو « مسالا هيلع قلطني امم بجاولا وه هلاثتما وه يذلا

 « بوجولا ماقم هلاثتما يف موقي اهضعب نأ ىأرف « ءيشلا ضاعبأ نيب قرفي نم

 00 للا

2) 
قفلا ةفحت ) و ( 5872/7 راطوألا لين ) رظنا . يعفاشلل لوقو ةفينح يبأ لوق

 ءاه
)١( 

 ينغما )رظناو ( راطوألا لين ) رظنا ءاهقفلا رثكأ لوق وهو « بهذا وهو يعفاشلا لوق وهو (؟)

 .( 6١9/١ ةمادق نبال

 ١( يفاكلا ) رظنا ١/ 197 ( عومجملا رظنا . يعفاشلا بهذم وهو ) 7/ 66" ( .

 :( ءاهقفلا ةفحت ) رظنا ١/ 377 (

 0 ا

 وه افإو ( 866 / * عومجما ) رظنا . فيعض ذاش وهو « اهعيمج عضو بجي هنأ اًهجو ىمرادلاو

قحسإو « ريبج نب ديعش لوق وهو « دحأ بهذم
 ةيناث ةياورو « ةبيش يلأ نباو « ةثيخ يبأو ٠ 

 ٠ ةمركعو « سواو « ءاطع لوق وهو ةهبجلا ىلع لب « فنألا ىلع دوجسلا بجي ال هنأ هنع

 . ( 5117/١ ينغملا ) رظنا . ةفينح يبأ يبحاصو « روث ينأو « ةيعفاشلاو نيريس نباو « نسحلاو



 ' ةدظفم

 زاج الإو , بابلا اذه يف لصأ هنإف « اذه لمأتف « هماقم موقي ال اهضعبو

 . هدوجس 7« مت ةلدرخ لاقثم ضرألا هفنأ نم سم نإ هنإ : لوقي نأ لئاقل

 بجاولاف « مسالا هيلع قلطني ام لك لاثتما وه بجاولا نأ ىأر نم امأو
 لاتحالا اذه نإ : لوقي يعفاشلاو ٠ فنألاو « ةهبجلا ىلع دجسي نأ هدنع

 ناك هنإف هنيبو « مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف هلازأ دق ظفللا لبق نم يذلا

 .تاولصلا نم ةالص نم فرصنا هنأ » نم ءاج امل ةهبجلاو « فنألا ىلع دجسي

 اًرسفم هلعف نوكي نأ بجوف 7« ءاملاو « نيطلا رثأ هفنأو هتهبج ىلعو
 ظافحلا نم ةعامج ركذ دقو :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق . لمجملا ثيدحلل

 . ةهبجلاو فنألا هيف اوركذف ٠ سابع نبا ثيدح

 يف نيتياورلا الكو ء طقف ةهبجلا مهضعب ركذو : ديلولا وبأ يضاقلا لاق
 نأ دوجسلا طرش نم له اضيأ اوفلتخاو ,« كلامل ةجح كلذو . سم باتك

 سيل مأ « هجولا هيلع عضوي يذلا ىلع ةعوضومو « ةزراب دجاسلا دي نوكت
 ؟ هطرش نم كلذ

 . " همام طرش هبسحأ . دوجسلا طرش نم كلذ : كلام لاقف

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( مث ) «ركفلا راد » ةخسن يف .
 نم رخاوألا رشعلا يف ِهَتيَم همايق يف يردخلا ديعس يأ ثيدح نم ىنعملا يف هيلع قفتم ثيدحلا )١(

 , رخاوألا رشعلا فكتعيلف « يعم فكتعا ناك نف ءرخاوألا رشعلا يف اهإ » اهيف لاق ناضمر
 « ... اهتحيبص نم نيطو « ءام يف دجسأ ينتيأر دقو « اهتيسنأ مث « ةليللا هذه تيأر دقف
 . ( 581 ١/ حيباصملا ةاكشم )

 . دمجحأ نع ةياور هذه نإ انلق دقو

 وهو ( ١7ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . بحتسم وه امنإو كلام دنع ماتلا طرش نم سيل (؟)
 , دواد لاق هبو . يعفاشلا هزجي ملو « ةياور يف دمحأو « قحسإو « يعازوألاو « ةفينح يبأ لوق
 ( 553/9 عومجملا ) رظنا . ءاماعلا رثكأ لاق هبو : بيذهتلا بحاص لاق . دمحأ نع ةياورو
 « ةماعلا روك ىلع كلذكو ءزاوجلا يهو , بهذملا يف ةدحاو.ةياور ينغملا بحاص ركذ نكلو
 - . ءاطعو « ةفينح يبأو , كلام لوق وه : لاقو ( 017 ١/ ينغملا ) رظنا . هبوث ليذ ىلعو



 نفي

 . دوجسلا طرش نم كلذ سيل « ةعامج تلاقو

 هيف سانللو . ةماعلا تاقاط ىلع دوجسلا يف مهفالتخا بابلا اذه نمو

 ىلع دجسي نأ نيب قرفلاب لوقو زاوجلاب لوقو عنملاب لوق : بهاذم ةثالث
 هتهبج نم سمي نأ نيب قرفلاب لوقو « ةريثك وأ « ةماعلا نم ةريسي تاقاط
 بهذملا يف دوجوم هلك فالتخالا اذهو . ءىش اهنم سمي ال وأ « ءىش ضرألا

 . 9 « مثاعلاو سنالقلا ىلع نودجسي اوناك » يراخبلا يفو « راصمألا ءاهقف دنعو
 لَ ينلا رمأ » سابع نبا لوقب دوجسلا يف نيديلا زاربإ ري مل نم جتحاو

 ىلع اًسايقو (9 « اًرعش الو « اًيوث تفكن الو « ءاضعأ ةعبس ىلع دجسن نأ

 دوجسلا يف مومعلا اذهب جتحي نأ نكميو « نيفخلا يف ةالصلا ىلعو « نيتبكرلا

 . ةماعلا ىلع

 ثيدحلا يف ءاج امل ةالصلا يف ءاعقإلا ةيهارك ىلع قفتا : ةنماثلا ةلئسملا

 ينغملا ) رظنا . يأرلا باحصأو « قحسإو « كلامو « يعازوألاو يبعشلاو « يعخنلاو ء« سواطو -
 ش 1 . ( ه١ال ١/ ةمادق نبال

 )١( ينغملا )و ( 58775 عومجملا ) رظنا . نيديلا يف مدقتملا فالخلا سفن ١/17 ( .

 ثيدح نمو « يناربطلا دنع ىفوأ يبأ نبا ثيدح نمو « قازرلا دبع ةريره يبأ ثيدح نم هاور (؟)
 رمع نبا ثيدح نمو « متاح يبأ نبا دنع سنأ ثيدح نمو « « لماكلا » يف يدع نبا دنع رباج

 : يقهيبلا لاق : ظفاحلا لاق ( ؟85 ١/ ةيارلا بصن ) رظنا . لاقم اهيف اهلكو ٠ يزارلا دنع

 نع ىكحو « اًعوفرم ينعي « ءيش اهنم تبثي ال ( هتمامع روك ىلع دجسي ناك ) ثيداحأ
 نم عنمي ال ء اهروك ىلع دوجسلا ناكو « ةنيل اًراغص موقلا متامع تناك : لاق هنأ يعازوألا

 . ( 5507 ١/ صيخلتلا ) رظنا . ضراآلا ىلإ ةهبجلا لوصو

 ةعبس ىلع دجسَي نأ عي يبا رمُأ ظفلب ءاجو يراخبلا يف ءاج مولعمال ينبملا وهو . ظفللا اذهب ()
 « هيلع قفتم « نيلجرلاو نيتبكرلاو ٠ نيديلاو « ةهبجلا :  اًبوث الو « اًرعش فّكَي الو - ءاضعأ
 ةياور يفو « يئاسنلاو سم هاور « .. رعشلا تفكأ الو ٠ عبس ىلع دجسأ نأ ترمأ » ةياور يفو
 لين )و ( 18١/١ مالسلا لبس ) رظنا . سابع نبا نع اهلكو . لوهجمل اًينبم ةمألا اهأ« انزمأ »

 .( ؟88/؟ راطوالا



 مولا

 . اوفلتخا مهنأ الإ ١" « بلكلا يعقي ؟ « هتالص يف لجرلا يعقي نأ » يهنلا نم

 لجرلا سولج وه هنع يهنملا ءاعقإلا نأ ىأر مهضعبف « مسالا هيلع لدي ايف

 فالخ الو « عبسلاو « بلكلا ءاعقإ لثم هيذخف اًبصان ةالصلا يف هيتيلأ ىلع

 ءاعقإلا ىنعم نأ اوأر موقو . ةالصلا تائيه نم تسيل ةئيحلا هذه نأ مهنيب

 سلجي نأ وهو « نيتدجسلا نيب هيبقع ىلع هيتيلأ لعجي نأ وه هنع يجن يذلا
 امنإ هنأ ركذ هنأ رمع نبا نع يور امل « كلام بهذم وهو « هيمدق رودص ىلع
 : لوقي ناكف سابع نبا امأو ء هيمدق يكتشي ناك هنأل , كلذ لعفي ناك

 هجرخ « ميبن ةنس وه ةفصلا هذه ىلع دوجسلا يف نيمدقلا ىلع ءاعقإلا »
 . 9 مسم

 لدي نأ نيب ةالصلا يف هنع يمنملا ءاعقإلا مسا ددرت وه مهفالتخا ببسو

 عرشلا اهصخ ةئيه ىلع ينعأ : يعرش ىنعم ىلع لدي وأ « قوغللا ىنعملا ىلع

 نباو يئاسنلاو « دواد وبأو « يقهيبلاو « دمحأ هاور ةريره يأ نع ءامقإلا نع يهنلا قود )١(
 نبت ال ه ظفلب اغوفرم يلع ثيدح نم ةجام نب نباو « دواد وبأو. يذمرتلا هجرخأو . ةجام
 نم يقهيبلا هجرخأو . سنأ نع ةجام نبا هجرخأو «روعألا ثراحلا هدانسإ يفو « نيتدجسلا
 , ( 5:05 /؟ راطوألا لين ) رظنا . ةشئاع نع ةجام نبا هجرخأو . ةرمس نب رباج ثيدح

 نم هسأر عفر اذإ ناك هنأ رم نبا نع يقهيبلا ج جرخأو « دواد وبأو ٠ يذمرتلاو « سم هجرخأ (؟)
 اهنأ سابع نباو ءرمع نبا نعو « ةنسلا اهنإ : لوقيو هعباصأ فارطأ ىلع دعقي ىلوألا ةدجسلا
 لاقف . ةحيحص اهديناسأو . ظفاحلا لاق , نوعقي ةلدابعلا تيأر : لاق سواط نعو نايعقي اناك
 خسنلا ركنأ دقو « يهنلا هغلبي مل سابع نبا لعلو « خوسنم ءاعقإلا نإ : يدرواملاو « يباطخلا
 ةعامجو « يوونلاو « حالصلا نباو « ضايع يضاقلاو « يقهيبلا لاقو « يوونلاو « حالصلا نبا
 , بلكلا ءامقإك نوكي يذلا وه هنع يهنلا درو يذلا ءاعقإلا نأب اهنيب عمجي هنإ : نيققحلا نم
 نيب نيبقعلا ىلع نيتيلإلا عضو وه : ةنسلا هنأ هريغو هب سابع نبا حرص يذلا ءاعقإلاو
 امل ضراعللاو « يهنلا ثيداحأو « هنم دبال عملا اذهو ٠ ضرألا ىلع ناتبكرلاو « نيتدجسلا
 راطوألا لين ) . عباصألا فارطأ ىلعو « نيمدقلا ىلع ءاعقإلاب حيرصتلا نم اهيف امل هيلإ دشري
 .(ئا؟



 نفرق

 نمو . بلكلا ءاعقإ وه . لاق يوغللا ىنعملا ىلع لدي هنأ ىأر نف « مسالا اذه
 ةالصلا تائيه ىدحإ كلذب ديرأ انإ : لاق يعرش ىنعم ىلع لدي هنأ ىأر

 سيل هيمدق رودص ىلع لجرلا دوعق نأ رمع نبا نع تبث الو « اهنع يهنملا
 يمنملا ءاعقإلاب تديرأ يتلا يه ةئيملا هذه نأ هداقتعا ىلإ قبس ةالصلا ةنس نم

 لمحت نأ بجي ةيعرش ناعم اهل تبثت مل يتلا ءاممألا نإف « فيعض اذهو « هنع
 يتلا ءامسألا يف رمألا فالخب « يعرش ىنعم امل تبثي ىتح « يوغللا .ىنعملا ىلع

 لدي ىتح ةيعرشلا يناعملا ىلع لمحي نأ بجي هنأ ينعأ : ةيعرش ناعم اهل تبثت
 ثيدح كلذ يف رمع نبا ثيدح ضراع دق هنأ عم يوغللا ىنعملا ىلع ليلدلا
 . سابع نبا



 فض

 ةثلاثلا ةلمجلا نم يناثلا بابلا

 ةفرعم يف : اهدحأ : ةعبس لوصف هيف هدعاوقب طيجحلا مالكلا بابلا أذهو

 , ميدقتلاب ىلوأ نمو « ةمامإلا طورش ةفرعم يف : يناثلاو . ةعاملا ةالص كح

 ةصاخلا ماكحألاو « مامإلا نم مومأملا ماقم يف : ثلاغلا . هب ةصاخلا مامإلا ماكحأو

 . هعبتي سيل امم مامإلا مومأملا هيف عبتي ام ةفرعم يف : عبارلا نيمومأملاب
 . نيمومأملا نع مامإلا هلمحي ايف : سداسلا . عابتالا ةفص يف : سماخلا

 ىلإ داسفلا ىدعتي مامإلا ةالص امل تدسف اذإ يتلا ءايشألا يف : عباسلا

 ةعامجلا ةالص مكح ةفرعم يف لوألا لصفلا

 عمس نم ىلع ةبجاو ةعاملا ةالص له امهادحإ : ناتلكسم لصفلا اذه يف

 ىلص دقو ؛ دجسملا لجرلا لخد اذإ ةيناثلا ةلئسملا ؟ ةبجاوب تسيل مأ ءادنلا

 ؟ ال مأ « اهالص دق يتلا ةالصلا ةعاملا عم ىلصي نأ هيلع بجي له

 ةنس اهنأ ىلإ روهملا بهذف « اهيف اوفلتخا ءاماعلا نإف : ىلوألا ةلئسملا امأ

 نيعتم ضرف ةعاجملا ةالص نأ ىلإ ةيرهاظلا تبهذو «) ةيافكلا ىلع ضرف وأ
 . () فلكم لك ىلع

 رهاظ نأ كلذو « كلذ يف راثآلا تاموهفم ضراعت مهفالتخا يف ببسلاو

 نيرشعو سمخب ذفلا ةالص لضفت ةعاملا ةالص » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 ؛ روث وبأو ٠ ءاطعو يعازوألا لاق هبو « ةالصلا ةحصل اًطرش تسيلو « ةبجاو اهنأ دمحأ بهذم )١(
 يأ بهذمو ( 176 /؟ ينغملا ) رظنا يعفاشلاو « ةفينح وبأو « يروثلاو ء كلام اهبجوي مو
 . ( 508 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) ةدكؤم ةنس وأ « ةبجاو ةفينح

 تلطب رذع ريغب كلذ كرت نإف « دجسملا يف الإ لاجرلل ضرف ةالص ئزجت ال ةيرهاظلا دنعو (؟)
 . ( 386 /؟ لحما ) رظنا :؛ هتالص



 فش

 سنج نم تاعامج يف ةالصلا ن نأ ى ينعي 0١ « ةجرد نيرشعو عبسب وأ ةجرد

 ةالصلا هيلع لاق هنأكف « ةبجاولا ةالصلا ىلع دئاز لاك اهنأكو « هيلإ بودنملا

 ىلع دئاز ءيش وه افنإ لاكلاو . درفنملا ةالص نم لكأ ةعامللا ةالص : مالسلاو

 « ةعاملا ةالص نع فلختلا يف هنذأتسا نيح روهشملا ىمعألا ثيدحو « ءازجإلا

 عبستأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاق مث« كلذ يف هل صخرف « هل دئاق ال هنأل

 عم اهوجو يف صنلاك وه "'« ةصخر كل دجأ ال »: لاق « معن : لاق « ؟ ءادنلا

 . ملسم هجرخأ . رذعلا مدع

 هللا لوسر نأ وهو « هتحص ىلع قفتملا ةريره يأ ثيدح اذه ىوقي امو

 ّرمآ مم بطحيف « بطحب َرْمآ نأ تممه دقل هديب يسفن يذلاو » لاق هِيَ
 َقّرَحَأَف لاجر ىلإ فلاخأ مث, َسانلا ٌمْويف الجر رمآ مث « اهل نذؤيف « ةالصلاب
 ٠ وأ , اًنيمس اًمظع دجي هنأ مدحأ معي ول هديب يسفن يذلاو « مهتويب مهيلع
 نإ »هيف لأقو « دوعسم نبأ ثيدحو 0« ءاشعلا دهشل نُيِبنَسَح نيتامرم

 يذلا دجسملا يف ةالصلا ىدهلا ننس نم نإو « ىدهلا ننس انماع ِهَتْيَي هللا لوسر

 « متللضل مكيبن ةنس متكرت ولو » هتاياور ضعب يفو (9 « هيف نذؤي

 . هفلاخم ثيدح ليوأتب عملا كلسم نيقيرفلا نيذه نم دحاو لك كلسف
 نإ : اولاق مهإف «رهاظلا لهأ امأف . هب كسق يذلا ثيدحلا رهاظ ىلإ هفرصو
 'َم قح يف ةعاملا ةالص نأ يأ : اهسفنأ تابجاولا يف عقت نأ عنمي ال ةلضافللا

 يبأ نع يراخبلا هجرخأو ء اغوفرم ةريره يبأ نعو « رم نبا نع لسمو « يراخبلا هأور )١(
 . ( ٠0/١ صيلختلا ) و ( 56 /؟ ةيارلا بصن ) رظنا ٠ كلذك دواد وبأو « ديعس

 ( 7١ /؟ قيلعتلاو ةيارلا بصن ) رظنا . ينطقرادلاو « ةجام نباو ٠ يئاسنلاو « سم هجرخأ )0
 . موتكم مأ نب ورمع وه ىمعألاو

 هيلع لدي يذلاو : يقهيبلا لاق . دوعسم نبا نع سم هجرخأو ٠ « ةريره يبأ نع هيلع قفتم (؟)
 « ناتياور امه لب : « ةصالخلا » يف يوونلا لاق . ةعاملا نع ةعمجلاب ربع هنأ تاياورلا رئاس
 .( 7١/١ ةيارلا بصن ) حيحص امهالكو ٠ « ةعاملا يف ةياورو « ةعملا يف ةياور

 . ( 58/5 ةيارلا بصن ) ... دوعسم نب هللا دبع لاق : لاق صوحألا يبأ نع ملسم هجرخأ (؟)



 ضيفو

 ةالص بوجو هنع طقس نم قح يف درفنملا ةالص لضفت « ةعاملا ةالص هضرف

 ضراعت الف اذه ىلعو : اولاق . ةروكذملا تاجردلا كلتب رذعلا ناكملا ٠ ةعاملا

 ىلع دعاقلا ةالص » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب كلذل اوجتحاو « نيثيدحلا نيب

 . © « مئاقلا ةالص نم فصنلا

 موي ءادن ىلع ىمعألا ثيدح لمحي نأ نكي هنأ او.عزف « كئلوأ امأو
 اذهو « قافتاب هيلإ نايتإلا هعمس نم ىلع بجي يذلا ءادنلا وه كلذ ذإ « ةعملا

 ينلا أ » : لاق ةريره ابأ نأ وه ثيدحلا صن نأل « ملعأ هللاو . دعب هيف

 . دجسلا ىلإ يندوقي دئاق يل سيل هنإ هللا لوسراي : لاقف . ىمعأ لجر ُهّنِلَي
 ىّلَو اماف « هل صخرف « هتيب يف لصيف « هل صخري نأ هم هللا لوسر لأسف
 . « بجأف : لاق « معن : لاقف ؟ ةالصلاب ءادنلا عممت له : لاقف « هاعد

 ةعملا ةالص ىلإ نايتإلا نأ عم « ةعملا ءادن هنم مهفي نأ دعبي اذه رهاظو
 كلذ يف فرعأ الو « ءادنلا عمسي مل نإو «رصملا يف ناك نم لك ىلع بجاو

 يف روكذملا كلام نب نابتع ثيدح اًضيأ ثيدحلا اذه ضراعو . اًفالخ

 هللا لوسرل لاق هنأو , ىمعأ وهو مّوي ناك كلام نب نابتع نأ هيفو « أطؤملا

 لصف ءرصبلا ريرض لجر انأو « ليسلاو رطملاو « ةماظلا نوكت هنإ » هِيَ
 نيأ : لاقف « هني هللا لوسر هءاجف « ىلصم هذختأ اناكم تيب يف هللا لوسراي

 . 9 تلي هللا لوسر هيف ىلصف تيبلا نم ناكم ىلإ راشأف « يلصأ نأ بحت

 دحأ نم ولخي ال ىلص دقو . دجسملا لخد يذلا نإف : ةيناثلا ةلئسملا امأو

 نإف . ةعامج يف ىلص نوكي نأ امإو « اًدرفنم ىلص نوكي نأ امإ : نيهجو

 . ( 80 /؟ ريغصلا عماجلا ) رظنا « ةجام نباو ٠ يئاسنلاو , دمحأ هاور ٠ )١(
 لين ) رظنا . هيلع قفتم « نيتعكر انب ىلصف « هفلخ انففصف « هِي هللا لوسر ماقف » هماقو () ش

 . ( 28 /؟ راطوالا

 « يملاسلا يجرزخلا نالجعلا نب ورمع نب كلام نب ( نيعلا مضب ) نابتع وه : ثيدحلا يوارو
 . ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) : ةيواعم نمز يفوت . يردب



 ليا

 "7 طقف برغملا الإ تاولصلا لك مهعم ديعي : موق لاقف « اًدرفنم ىلص ناك

 اهلك تاولصلا ديعي : ةفينح وبأ لاقو . هباحصأو كلام : لوقلا اذهب لاق نممو

 وبأ لاقو . ") حبصلاو برغملا الإ : يعازوألا لاقو ")رصعلاو « برغم الإ
  افإو . © اهلك تاولصلا ديعي : يعفاشلا لاقو (”رجفلاو «رصعلا الإ : روث
 هيبأ نع دمع نب "”رشب ثيدحل ةلجلاب هيلع ةالصلا ةداعإ ١ باجيإ ىلع اوقفتا
 م كلام : هعم لصي ملو ء دجسملا لخد نيح هل لاق ِهَتِيي هللا لوسر نأ »

 ينكلو « هللا لوسراي ىلب : لاقف ؟ ملسم لجرب تسلأ « سانلا عم لصت
 نإو سانلا عم لصف تئج اذإ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « يلهأ يف تيلص

 هلمح نف  ليلدلاب وأ سايقلاب مومعلا اذه صيصخت لاّتحال سانلا فلتخاف

 نم امأو يعفاشلا بهذم وهو « اهلك تاولصلا ةداعإ بجوأ . همومع ىلع

 وهو « هبشلا سايقب مومعلا صصخ هنإف « طقف برغملا ةالص كلذ نم ىنثتسا

 ١١( ةنودملا ) رظنا 87١ ( عيْرّْلأ ضورلا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ١/55 ( .

 رظنا . نيروظحلا دحأ برغملا يفو « نييلوألا دعب لفنلا ةهاركل ٠ برغملاو ءرصعلاو ءرجفلا الإ (1)
 . ( ه0 /اراتخنا ردلا )

 . ( ٠١١/6 عومجملا ) رظنا . برغملا الإ عيملا ديعي هنأ يعازوألا نع يوونلا ىكح (؟)

 . ( ٠١١/6 عومجملا ) رظنا . يرصبلا نع لوقلا اذه يوونلا ىكح (؟)

 )4( عومجملا ) رظنا 4/٠١١ ( . ٠

 وه افإو « كلذك رمألا سيلو « بجاو ةعاملا عم ةالصلا ةداعإ نأ مهفي فلؤملا مالك قايس نم )١(

 يعفاشلا لوق لثمبو ( ٠١1/6 راطوألا لين )و ( ٠١١/4 عومجملا ) رظنا . عيملا ىدل بحتسم
 سنأو « ةفيذحو « بلاط يبأ نب يلع نع هلثمو يرهزلاو « ريبج نباو « بيسملا نب ديعس لاق
 . ( ٠١1/6 عومجملا ) رظنا . ىرخأ اهيلإ فيضي برغملا يف اولاق مهنكلو « مهنع هللا يضر

 رظنا . نجح هيبأ نع نجحم نب رسب باوصلاو ( دمع نب رشب ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف (9)
 : ( ءابلا مظب ) رسّيو ( 555/١ حيباصملا ةاكشم ) رظنا : يئاسنلا هاور كلذكو ( 33/١ أطوملا )

 نب نجحم وه نجحبو « هلسرأ اًنيدح يلع نب ةلظنح هنع ىور « ةنيدملا لزن يلؤدلا نجح نبا
 ..( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) رظنا اهدجسم طتخاو « ةرصبلا لزن « مالسإلا يدق « يماسألا عردألا



 ناين

 « تديعأ ولف «رتو يه برغملا ةالص نأ عز هنأ كلذو « هللا همحر كلام

 تس كلذ عومجمب نوكت تناك اهنأل ءرتوب تسيل يتلا عفشلا ةالص تهبشأل

 كلذو « ىرخأ ةالص سنج ىلإ اهسنج نم لقتنت تناك اهنأكف « تاعكر

 راتوألا نيب لصف دق مالسلا نأل « فعض هيف سايقلا اذهو ءاهل لطبم

 اذه نم ىوقأو . سايقلا نم عونلا اذه ءانثتسالا نم ىلوأ مومعلاب كسقلاو

 رثآلا يف ءاج دقو « نيترم رتوأ دق نوكي اهداعأ اذإ هنأ نم نويفوكلا هلاق ام

 نوكت ةيناثلا ةالصلا نإ : لاق هنإف « ةفينح وبأ امأو 7 « ةليل يف نارتو ال »

 نع يهنلا ءاج دقو . رصعلا دعب لفنت دق نوكي رصعلا داعأ نإف « ًالفن

 أاذهو ء داعي ال رتولاو رتو اهنأب برغملاو « سايقلا اذه رصعلا صصخف « كلذ
 نيب قرف نم امأو . لفن مهل ةريخألا ةالصلا نأ ةيعفاشلا مهل مس نإ ديج سايق

 دعب ةالصلا نع يهنلا يف راثآلا فلتخت م هنألف « كلذ يف حبصلاو ء رصعلا

 . يعازوألا لوق وهو « مدقت اك رصعلا دعب ةالصلا يف فلتخاو « حبصلا

 ىلع ءاهقفلا رثكأف ؟ ىرخأ ةعامج يف ديعي لهف « ةعامج يف ىلص اذإ امأو

 لاق نمو « ديعي لب : مهضعب لاقو . ةفينح وبأو « كلام مهنم « ديعي ال هنأ

 . "رهاظلا لهأو « دوادو « دنحأ لوقلا اذهب

 هنع درو هنأ كلذو . كلذ يف راثآلا موهفم ضراعت مهفالتخا يف ببسلاو

 هنع يورو (9 « نيترم موي يف ةالص ىّلَصّتال » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 مالسلا لبس ) رظنا . هنع هللا يضر يلع نب قلط نع نابح نبا هححصو « ةثالثلاو « دمحأ هاور )١(
 2( /؟

 /4 عومجلا ) رظنا ةعامجلاةليضف زاح هنأل , ديمي ال يناثلاو ,ربخلل نجلا دحأ ف سفاشلاو ()

 .( 0٠و/

 نب قحسإو « لستح نب دمحأ قفتأ :راكذتسالا يف لاق . يئاسناو « دود وأو دحأ هور 0
 نأ كلذ نأ « نيترم موي يف ةالص اولصت ال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعم نأ ىلع هيوهار

 ء اضيأ ضرفلا ةهج ىلع اهديعيف « اهنم غارفلا دعب موقي مث هيلع ةبوتكم ةالص لجرلا يِلصي
 « نيترم موي يف ةالصلا ةداعإ نم كلذ سيلف « ةلفان اهنأ ىلع ةعاملا عم ةيناثلا ىلص نم امأو

 . ( 37١ /؟ راطوألا لين ) ذئنيح ةداعإ الف « ةلفان ةيناثلاو ةضيرف ىلوألا نأل



 اف

 نإف . اًضيأو ١ « ةيناثلا ةعاملا عم اوديعي نأ ةعامج يف اولص نيذلا رمأ هنأ »

 هتوق نإف « دجسملا ءاج اذإ لصم لك ىلع ةداعإلا بجوي رسب ثيدح رهاظ
 ىلع هب ٌرَضَتْقُي ال صاخ ببس ىلع ماعلا درو اذإ هنأ ىلع رثكألاو « مومعلا ةوق
 كلت يف هموق موي ناك مث ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا عم ذاعم ةالصو « هببس

 هذه يف سانلا بهذف . ةعاجلا يف ةالصلا ةداعإ زاوج ىلع ليلد هيف ةالصلا .
 هنإف ٠ حيجرتلا بهذم بهذ نم امأ ء حيجرتلا بهذمو « عملا بهذم راثآلا
 « نيترم موي يف ةدحاو ةالص ىلصت ال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعب ذخأ
 عمجلا بهذم بهذ نم امأو اهيلع قافتالا ع وقول طقف درفنملا ةالص الإ كلذ نم نئتسي مل و
 نيترم موي يف ةدحاو ةالص يلصت ال : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعم نإ : اولاقف

 لك يف دقتعي « نيترم اهنيعب ةدحاولا ةالصلا لجرلا ىلصي ال نأ كلذ انإ

 هنكلو « ضرفلا ىلع ةدئاز اهنأ ةيناثلا يف دقتعي لب ضرف اهنأ اهنم ةدحاو
 ىلصي الأ ينعأ درفنمال وه افإ ثيدحلا اذه ىنعم لب : موق لاقو ٠ اهب رومأم
 . نيترم اهنيعب ةدحاو ةالص درفنملا لجرلا

 حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو 0 يماعلا دوسألا نب ديزي نع يذمرتلاو « دوأد وبأ هأور )١(

 .( اه“ راطوألا لين ) رظنا



 اننرذي

 يناثلا لصفلا

 هب ةصاخلا مامإلا ماكحأو « ميدقتلاب ىلوأ نمو « ةمامإلا طورش ةفرعم يف

 : عبرأ لئاسم لصفلا اذه يفو

 موقلا موي : كلام لاقف « ةماماإلاب ىلوأ نيف اوفلتخا : ىلوألا ةلئسملا

 موي دمحأو يروثلاو ةفينح وبأ لاقو يعفاشلا لاق هبو ©) مؤرقأ ال « مههقفأ
 . " مهؤرقأ موقلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم يف مهفالتخا فالتخالا اذه يف ببسلاو

 2 ةنسلاب مهملعأف » ءاوس ةءارقلا يف أوناك نإف » هللا باتكل ممؤرقأ موقلا موي 0

 مهمدقأف « ءاوس ةرجحلا يف اوناك نإف ٠ ةرجه مهمدقأف ءاوس ةنسلا يف اوناك نإف

 الإ هتّمرْكَت ىلع هتيب يف دعقي الو هناطلس يف ّلجرلا ّلجرلا مؤي الو « اًمالسإ
 « ك7 هنذإب

 .هققفألا انهه أرقألا نم مهف نم مهنمو « ةفينح وبأ وهو « هرهاظ ىلع هلمح

 اًضيأو « ةءارقلا ىلإ ةجاحلا نم سمأ ةمامإلا يف هقفلا ىلإ ةجاحلا نأ عز هنأل

 سانلا هيلع ام فالخب كلذو « ةرورض هقفألا وه ناك ةباحصلا نم أرقألا نإف

 . مويلا

 ناك اذإ محلا غلبي مل يذلا يبصلا ةمامإ يف سانلا فلتخا : ةيناثلا ةلئسملا

 )١( عومجملا ) رظناو ( ١7ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ٠68/6 ( .

 رظنا . دشأ مامإلا مع ىلإ سانلا ةجاح نأل « أرقألا نم ىلوأ ةفينح يبأ بهذم يف ملعألا نإ لب (9)
 رظنا . يروثلاو « نيريس نبا لاق اذهبو ئراقلا مدقي دمحأ دنعو . ( 587 ١/ ءاهقفلا ةفحت )

 .(ا١8/؟ ينغملا (

 . ورمع نب ةبقع نب دوعسم يبأ نع روصنم نب ديعسو « مسمو « دمحأ هاور )0



 نفك

 ناك هنأ ةماس نب ورمع ثيدحلو () رثألا اذه مومعل موق كلذ زاجأف « اًنراق

 مو . لفنلا يف موق زاجأو « اقلطم موق كلذ عنمو 7 يبص وهو « هموق موي
 . كلام نع يورم وهو « ةضيرفلا يف هوزيجي

 تبجو نم هيلع ةبجاو ريغ ةالص يف دحأ موي له كلذ يف فالخلا ببسو
 . مومأملاو « مامإلا ةين فالتخال كلذو « هيلع

 موق اهزاجأو « قالطإب موق اهدرف . قسافلا ةمامإ يف اوفلتخا: ةثلاثلا ةلئسملا

 ناك نإ: اولاقف , هب عوطقم ريغوأ « هب اًعوطقم هقسف نوكي نأ نيب موق قرفو « قالطإب
 تبحتسا اًنونظم ناك نإو « اَدبأ هءارو يلصملا ةالصلا داعأ « هب اًعوطقم هقسف
 مهنمو . بهذملا ىلع ًالوأت يرهألا هراتخا يذلا اذهو ٠ تقولا يف ةداعإلا هل

 يذلا لثم ليوأت ريغب نوكي وأ « ليوأتب هقسف نوكي نأ نيب قرف نم
 لو « لوأتلا ءارو ةالصلا اوزاجأف « قارعلا لهأ لاوقأ لوأتيو « ذيبنلا برشي
 . (9 لوأتملا ريغ ءارو اهوزيجي

 هيف سايقلاو « عرشلا يف هنع توكسم ءيش هنأ اذه يف مهفالتخا ببسو

 )١( هللا باتكل مؤرقأ » هلوق مومعل ىلوألا ةلئسلا يف قباسلا ثيدحلا مومم «. 

 مؤي ناك يذلا سيق نب ةماس ليقو « ديزي وأ ء ديرب وبأ يمرجلا عيفن عيفن نب ةماس نب ورمع وه (؟)
 نامث وأ « نينس عبس نبا وهو ٠ هموق مأ دقو ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت رظنأ ) يبص وهو « هموقب

 مؤي ال : لاق دوعسم نبأ نعو . دواد وبأو دصحأو ٠ يئاسنلاو « يراخبلا هاور ثيدحلاو . نينس
 مرثألا اههاور « ملتحي ىتح مالفلا موي ال : لاق سابع نبا نعو . دودحلا هيلع بجت ىتح مالغلا
 نسحلا يبصلا ةمامإ زاوج ىلإ بهذ دقف « ةّمألا ءارآ نع امأ ءراثآلا نع اذه . هننس يف
 نع ةياورلا تفلتخاو ٠ يعازوألاو « يروثلاو « كلام اهتحص نم عنمو « يعفاشلاو « قحسإو
 رظنا . ضئارفلا نود لفاونلا يف ءازجإلا اهنع روهشلا : حتفلا يف لاق « ةفينح يبأو « دمحأ
 ( ينغلا ) ) رظناو ( م4 /؟ راطوألا لين )

 رظنا ٠ حصت ىرخألاو . انام عصتال اههادحإ ؛ ناتياور دمحأ نعو « يعفاشلا اهزاجأ (؟)
 . ( 121/١ ينغملا )و ( "4 / عومجملا )



 افرك

 نكي مو « ةالصلا ةحص لطبي ال ناك امل قسفلا نأ ىأر نف « ضراعتم

 مامإلا نأ ىري نم لوق ىلع طقف هتالص ةحص الإ همامإ نم مومأملا جاتحي

 , ةداهشلا ىلع ةمامإلا ساق نمو « قسافلا ةمامإ زاجأ , مومأملا نع لمحي

 م/.بذكي نأ ةداهشلا يف مهتي ا؟ ةدساف ةالص يلصي نوكي نأ قسافلا مهتاو

 , ليوأت ريغب وأ ليوأتب هقسف نوكي نأ نيب موق قرف كلذلو « هتمامإ زجي

 ريغ وأ « هب اًعوطقم هقسف نوكي نأ نيب قرف نم عجري اذه نم بيرق ىلإو

 . هليوأت يف رودقم ريغ هنأكف « هب اًعوطقم ناك اذإ هنأل « هب عوطقم

 ةالصلا هيلع هلوق مومعب قسافلا ةمامإ اوزيجي نأ رهاظلا لهأ مار دقو
 « قساف ريغ نم اقساف كلذ نم نثتسي ملف :اولاق « مهؤرقأ موقلا موي » مالسلاو

 . فيعض دوصقملا ريغ يف مومعلاب جاجتحالاو

 رومأ يف وأ « ةالصلا ةحص طورش يف هقسف نوكي نأ نيب قرف نم مهنمو

 هتالص عوقو هيف طرتشي امنإ « مامإلا نأ ىلع ءانب ةالصلا نع ةجراخ

 مؤت نأ زوجي ال هنأ ىلع روهماف « ةأرملا ةمامإ يف اوفلتخا : ةعبارلا ةلئسملا

 كلذ عنمو 2 يعفاشلا كلذ زاجأف « ءاسنلا اهتمامإ يف اوفلتخاو « لاجرلا

 قفتا امنإو . قالطإلا ىلع اهتمامإ زاجأف « يربطلاو ءروث وبأ ذشو (' كلام

 نع كلذ لقنل ارئاج ناك ول هنأل « لاجرلا موت نأ اهعنم ىلع روهجلا

 )١( عومجملا ) رظنا 1١6 /6 ( /؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو 305 ( .

 مدع ىلع ءاماعلا ريهامج نإف ؛ لاجرلل ةأرملا ةمامإ امأ . 70ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق رظنا (؟) |

 يبأو , كبلام بهذم وهو « نيعباتلا ةنيدملا ءاهقف ةعبسلا ءاهقفلا نع يقهيبلا هاكحو « زاوجلا

 لاجرلا ةالص حصت : ريرج نباو « ينزملاو ء روث وبأ لاقو . دوادو ء دمحأو ؛ نايفسو ةفينح

 /؟ ينغملا )و ( ١١١/4 عومجملا ) رظنا . يردبعلاو ٠ بيطلا وبأ يضاقلا مهنع هاكح « اهءارو

144 ). ْ 

 . هانتبثأ ام باوصلاو « زئاج ناك ول » « ركفلا راد » ةخسن يف ()
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 مع لاجرلا نع ريخأتلا ةالصلا يف نهتنس تناك امل اًضيأ هنألو « لوألا ردصلا

 نهورخأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل مهيلع مدقتلا "7 نهل زوجي سيل هنأ
 تايواستم نك ذإ ءاسنلا اهتمامإ مهضعب زاجأ كلذلو () « هللا نه :رخأ ثيح
 نمو . لوألا ردصلا ضعب نع كلذ لقن اًضيأ هنأ عم « ةالصلا يف ةبترملا يف

 نأ » © ةقرو مأ ثيدح نم دواد وبأ هاورام ىلإ بهذ انإف , اهتمامإ زاجأ
 نأ اهرمأو « اهل نذؤي اًنذؤم ال لعجو « اهتيب يف اهروزي ناك ٍمَِئَي هللا لوسر
 . « اهراد لهأ مؤت

 مامإلا يف ةطرتشملا تافصلا يف مهفالتخا ينعأ : ةريثك لئاسم بابلا اذه يفو
 اذه يف اندصقو : ضاقلا لاق . عرشلا يف اهنع اًتوكسم اهنوكل « اهركذ انكرت
 . عومسملاب بيرق قلعت هلام وأ « ةعومسلا لئاسملا ركذ وه افإ باتكلا

 : عمسلاب ةقلعتم لئاسم عبرأ كلذ يف نإف هب ةصاخلا مامإلا ماكحأ امأو

 يذلا. وه مومأملا مأ ؟ نآرقلا مأ ةءارق نم غرف اذإ مامإلا َنّمْؤُي له : اهادحإ
 هيلع حترا اذإ : ةثلاثلاو .؟ مارحإلا ةريبكت ربكي ىتم : ةيناثلاو ؟ طقف نمؤي

 نم عفرأ هعضوم نوكي نأ زوجي له : ةعبارلاو ؟ ال مأ هيلع ٌحَنْفُي له

 ؟ نيمومأملا عضوم

 يف بهذ اًكلام نإف ؟ باتكلا مأ ةءارق نم غرف اذإ مامإلا نمؤي له امأف

 هنأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذو . نمؤي ال هنأ نييرصملاو هنع مساقلا نبا ةياور

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو « مهيلع مدقتلا نمل » «ركفلا راد » ةخسن يف .

 . ثيدحلا جيرخت مدقت (5)

 تناكو « لفون تنب ةقرو مأ ليقو ٠ ةيراصنألا ميوع نب ثراحلا نب هللا دبع تنب ةقرو مأ )0
 , ةبيش يبأ نبأ هجرخأو « دواد يأ ناس يف دالخ نب نمحرلا دبع اهنع ىور . ديهشلا ىمست
 ْ . ( 758/؟ ةيارلا بصن ) كردتسملا يف مكاحلا هاورو



 ناك

 . 2 كلام نع نييندملا ةياور يهو ءاوس مومأملك نمؤي

 ثيدح امهدحأ : رهاظلا نيضراعتم نيثيدح كلذ يف نأ مهفالتخا ببسو

 نّمَأ اذإ » هلم هللا لوسر لاق : لاق هنأ حيحصلا يف هيلع قفتملا ةريره يبأ

 هنأ ًاضيأ ةريره يبأ نع كلام هجرخأ ام يناثلا ثيدحلاو () « اونمأف مامإلا

 نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ مامإلا لاق اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 (7 « نيمآ اولوقف

 يناثلا ثيدحلا امأو . مامإلا نيمأت يف صن وهف « لوألا ثيدحلا امأف

 لاق اك مامإلا نآل « مامإلا نمؤي نأ لبق باتكلا مأ نم غارفلا دنع نيمأتلاب

 لاوقأ نم اذه صخي نأ الإ « هب متؤيل مامإلا لعج امنإ » مالسلاو ةالصلا هيلع

 ليلد هيف نوكي الف ٠ لبق وأ ٠١ « هعم نمؤي م نوكي نأ ىنعأ : : مامإلا

 )١( ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ةتفاحلا هجو ىلع هب يقأيف , فانحألا دنع امأ « دمحأو « يعفاشلا مهنم ١/
 ( عومجملا )و 6/٠١ ( يوونلا لاق دقف « نيمآ يف تاغلل ةبسنلاب امأ ( ؛١/41 ينغملا )و :

 مملا فيفختب دملاب ( نيمآ ) ءاملعلا دنع امهدوجأو « امهرهشأو ( اهحصفأ ) ناتروهشم ناتغل هيف «
 بلعث اهاكح ميلا فيفختبو ءرصقلاب ( نيمأ ) ةيناثلاو . ثيدحلا تاياور تءامج هبو «

 بلعث ىلع ةعامج اهركنأو « نورخآو ٠ رعشلا يف ةروصقم تءابج اففإو « دملاب فورعملا : اولاقو

 ىكحو . رعشلا ةيرورض نم دساف اهيف ءاج يذلا رعشلا نأل « دساف باوج اذهو ةرورضلل
 ىكحو . يئاسكلاو « ةزمح نع اهاكحو « يملا ةففخم ةلامإلاو « دملاب ( نيمآ ) ةثلاث ةغل يدحاولا

 لضفلا يبأ نيسحلاو « يرصبلا نسحلا نع كلذ ىورو « ( ميلا ديدشتو « دملاب نيّمآ ) يدحاولا «

 تيكسلا نبا صنو « ةدودرم ةركنم ةذاش ىهو : ىوونلا لاق . ضايع ىضاقلا اًضيأ اهاكحو «

 عومجلا ) رظنا . ماوعلا نحل نم اهنأ ىلع ةغللا لهأ رئاسو “50١7 (

 « هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئاللا نيمأت هنيمأت قفاو نم هناف ٠ هماقو هيلع قفتم ثيدحلا (؟)

 . ( 7365 ١/ حيباصملا ةكشم ) رظنا

 0 515 ١/ حيباصملا ةكشم ) رظنا هوحن مسللو « ىراخبلا ظفل اذهو (؟)



 نكي

 وه عماسلا نوكي هاور يذلا ثيدحلل حيجرتلا بهذم بهذ اكلام نأ رهظي
 هنألو ء اضن هنوكل « لوألا ثيدحلا حيجرتل روهملا بهذو « يعادلا ال نمؤملا

 .اذه لمأتف نمؤي الوأ , مامإلا نمؤي له يف ال , طقف مومأملا نيمأت عضوم
 0 نمأ اذإف » هلوق ىنعم نإ : لاقي نأب لوألا ثيدحلا لوأتي نأ اضيأ نكميو
 اذهو « ءاعدلا وه نيمأتلا نإ : ليق دقو . نيمأتلا عضوم غلب اذإف يأ « اونمأف

 نمؤي ال هنإف « اونمأف نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ : لاق اذإف :هلوق
 . مامإلا

 ةماقإلا مامت دعب الإ ربكي ال : اولاق اًموق نإف « مامإلا ربكي ىتم امأو
 نإ : أولاق موقو 0( ةعامجو يعفاشلاو كلام بهذم وهو «٠ فوفصلا ءاوتساو

 دق نذؤملا لوق دنع هريبكت اونسحتساو « ةماقإلا متي نأ لبق وه ريبكتلا عضوم

 . "رفزو « يروثلاو ةفينح يبأ بهذم وهو « ةالصلا تماق

 ثيدح امأ : لالبو سنأ ثيدح رهاظ ضراعت كلذ يف فالخلا ببسو
 : لاقف ةالصلا يف ربكي نأ لبق هلي هللا لوسر انيلع لبقأ : لاقف ٠ سنأ
 نأ اذه رهاظو ( « يرهظ ءارو نم مارأ يفإف « اوّصارتو « مفوفص اوهقأ »
 تمت اذإ ناك هنأ رمع نع يورام لثم « ةماقإلا نم غارفلا دعب ناك هنم مالكلا

 لوقي ناكف « هِيَ ينلل يقي ناك هنأ » ىور هنإف « لالب ثيدح امأو

 .( ١١6 /؟ عومجملا ) رظنا . دنحأ لوق وهو )١(

 . ( 5١6 /؟ عومجلا ) رظنا (0)

 ' «.. مارأ يفإف » ةدايزلاو « اولدتعاو اوٌصارت » ظفلب سنأ نع مسمو يراخبلا هاور ثيدحلا (؟)

 ..( 7317/7 راطوألا لين ) رظناو ( 3١/7 ) رظنا . ىقهيبللا



 نياكي

 ىلع لدي اذهف اولاق 7 يواحطلا هجرخأ « نيمآب ينقبست ال هللا لوسراي : هل
 . متت مل ةماقإلاو « ربكي ناك ِهَنَِي هللا لوسر نأ

 يعفاشلاو اًكلام نإف « هيلع جترا اذإ مامإلا يلع حتفلا ىف مهفالتخا امأو

 . ( نويفوكلا كلذ عنمو هيلع حتفلا اوزاجأ ءاماعلا رثكأو
 هللا لوسر نأ » يور هنأ كلذو ءراثآلا فالتخا كلذ يف فالخلا ببسو
 ديري ىأ ؟ موقلا يف نكي ملأ ُيَِبَأ نيأ : لاق فرصنا اماف « ةيآ يف ددرت هي
 ىلع ٌمَبْفُي ال » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يورو « !9 هيلع حتفلا
 . © « مامإلا

 نع زاوجلاو « لع نع روهشم عنملاو « لوألا ردصلا يف كلذ يف فالخلاو
 . روهشم رمح نبأ

 دايز نب باهولا دبع هاور : يقهيبلا لاق ( ١ /؟ ) يقهيبلا رظنا يقهيبلاو « دواد وبأ هاورو )١(
 « لالب لاق : لاق ناماس نع ناثع ىبأ نع مصاع نع فيعض دانسإب اورو : ًالسرم مصاع نع

 حجرو : يقهيبلا لاق « ناماس ركذ نود ماع نع تاقثلا ةعامملا ةياور امنإ « ءيشب سيلو

 . ينقبست ال لاقف « ينلا نيمأت لبق َْنّمَوُي ناك هنأك الالب نأ ىلإ ثيدحلا

 « ءاطع لاق هبو مهنع هللا يضر رمع نباو « يلعو « ناثع نع كلذ يورو « دمحأ بهذم وهو (؟)

 دبع وبأو « ىحرلا ءامسأ وبأو ٠ معطم نب ريبج نب عفانو ٠ لقعم نباو « نيريس نباو ٠ نسحلاو
 لطبت : ةفينح وبأ لاقو « ىروثلاو « ىبعشلاو « حيرشو « دوعسم نبا ههركو . ىماسلا نمحرلا
 رظنا . « مامإلا ىلع حتفي ال » هِي هللا لوسر لاق : لاق يلع نع ثراحلا ىور امل هب ةالصلا
 (١ 40 /؟ ينغملا )و ( 37١76 عومجملا )

 . ( 7٠١ /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا (؟)

 يف أرقي هني ينلا تدهش »لاق يلاملا ديزي نب رّوَسّلا نع ديج دانسإب دواد وبأ ىور (؟)
 هللا لوسر لاقف . اذكو اذك هنإ هللا لوسراي : لجر هل لاقف « هأرقي مل ائيش كرتف « تاولصلا
 نبا نع حيحص دانسإب كلذك دوادوبأ ىورو . ( 7١/4 عومجملا )رظنا « ؟ اهينتركذأ اله هَ
 ّيأل : لاق , فرصنا اماف « هيلع سبلف « اهيف أرقف « ةالص ىلص ٍوَنْيَم ينلا نأ » ظفلب رمع
 . (119 /4 عومجملا ) رظنا « ؟ كعنم اف : لاق « معن : لاق ؟ انعم تيلصأ

 | عومجملا )رظنا . ثيدحلل جيرخت نودب بلاط ىبأ نب يلع نع عومجملا يف ىوونلا هركذ ثيدحلا (5)
.) 7/4 



 ناك

 عضوم نم عفرأ نوكي نأ اوزاجأ اًموق نإف « مامإلا عضوم امأو

 بهذم وهو « ريسيلا كلذ نم اوبحتسا موقو ٠ كلذ اوعنم موقو « نيمومأملا
 . كلام

 تباثلا ثيدحلا : اههدحأ : ناضراعتم ناثيدح كلذ يف فالخلا ببسو

 نأ دارأ اذإ ناك هنأو ٠ ةالصلا مهماعيل ربنملا ىلع سانا ّمأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ »

 ىلع سانلا ٌمأ ةفيذح نأ دوادوبأ هاور ام : يناثلاو " « ربنملا ىلع نم لزن دجسي

 ملعت ملأ : لاق « هتالص نم غرف اماف « هبذجف هصيمقب دوعسم نبا ذخأف « ناكد

 . ) كلذ نع ىهني وأ كلذ نع نوهني اوناك مهنأ

 موق بهذف ؟ ال مأ ةمامإلا يوني نأ مامإلا ىلع بجي له اوفلتخا دقو

 هللا لوسر بنج ىلإ ماق هنأ سابع نبا ثيدحل هيلع بجاوب كلذ سيل هنأ ىلإ
 كلذ نم دبال هنأو « لحم اذه نأ موق ىأرو . (9 ةالصلا يف هلوخد دعب هَ

 ىري نم بهذم ىلع اذهو « نيمومأملا نع ةالصلا لاعفأ ضعب لمحي ناك (© ذإ
 . نيمومأملا نع ًالفن وأ ء اضرف لمحي مامإلا نأ

 اوماعتلو « ىب اومتأتل اذه تلعف اإ سانلا اهيأ : لاق هنأ ثيدحلا ةلككتو هيلع قفتم ثيدحلا )١(
 . ( 5٠١ /؟ راطوألا لين ) رظنا « قالص

 /؟ راطوألا لين ) رظنا . ماحلاو « نابح نياو « ةميزخ نبا هححصو « دواد وبأ هاور ثيدحلا (")
5 ). 

 «دمحأ دنع ةبجاو ةمامإلاب مامإلا ةينو ( ٠ /؟ راطوألا لين ) رظنا هيلع قفتم ثيدحلا (')

 اهتالص نإف مومأم وأ « مامإ هنأ اهنم دحاو لك ىوني نالجر ىلص نإف « مومألا ةين كلذكو
 ةعاملا ةالصو « هتالصف « ةمامإلا مامإلا وني مل اذإ يعفاشلا دنعو ( 35١ /؟ ىنغملا رظنا ) ةدساف
 ةلطاب هتالصف وني مل نإف « ءادتقالا يوني نأ دب الف « مومأملا امأو ٠ كلام لاق هبو ٠ ةحيحص
 متت الف « ةالصلا طورش نم طرش ءادنقالا ةين ةفينح ىبأ دنعو ( 46 /؛ عومجما ) حيحصلا ىلع

 طرشو « لاجرلل ةبسنلاب طرشب تسيلف « ةمامإلا مامإلا ةينل ةبسنلاب امأو « اه الإ ةالصلا
 . ( ”5 ١/ عئانصلا عئادب ) رظنا . ءاسنلل ةبسنلاب

 . ةناكحلا ليبس ىلع هنأل « نامزلا نم ىضم امل ( ذإ ) : باوصلاو « اذإ » اذكه خسنلا عيمج يف (4)
 . كلذ لمأت



 نتن

 ثلاشلا لصفلا

 نيمومأملاب ةصاخلا ماكحألاو مامإلا نم مومأملا ماقم يف

 موقي نأ درفنملا دحاولا ةنس نأ ىلع ءاماعلا روهمج قفتا : ىلوألا ةلئسملا

 اوناك نإ مهنأو « 2 هريغو «٠ سابع نبا ثيدح نم كلذ توبثل مامإلا نيمي نع
 بهذف « مامإلا ىوس نينثا اناك اذإ اوفلتخاو « هءارو اوماق مامإلا ىوس ةثالث

 « هباجصأو « ةفينح وبأ لاقو ©" مامإلا فلخ ناموقي امنأ ىلإ يعفاشلاو كلام

 . ") اهنيب مامإلا موقي لب : نويفوكلاو

 ثيدح : امهدحأ : نيضراعتم نيثيدح كلذ يف نأ مهفالتخا يف ببسلاو

 .« يديب ذخأف « ِةّلِلَم هللا لوسر راسي نع تق » : لاق (© هللا دبع نب رباج

 نع ماقف ءاج مث « أضرتف (0 رخص نب رباج ءاج مث « هنيمب نع ينماقأ ىتح ينرادأف

 0« هفلخ انق ىتح انعفدف « ًاعيمج انيديأب ذخأف « هلم هللا لوسر راسي

 (" اهطسو ماقف « دوسألاو ةمقلعب ىلص هنأ دوعسم نبا ثيدح يناثلا ثيدحلاو

 . عللَم ىنلا ىلإ هدنسأو

 هدنسأ مهضعبو « هفقوأ مهضعبف ٠ ثيدحلا ةاور فلتخاو : رع وبأ لاق

 ١( مدقت دقو ىئاسنلاو « دمحأ هاور اهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح .

 . ( 506 /؟ ينغملا )و ( 177/6 عومجملا ) رظنا . دمحأ لوق وهو

 . ( ءاهقفلا ةفحت ) مامإلا اهمدقتي نأ حصألا

 « يماسلا ىراصنألا ةماس نب بعك نب مغ نب بعك نب مارح نب ورمع نب هللا دبع نب رباج وه (؟
 , يلع عم نيفص دهشو اهدعب ام دهشو « ليق اهف ادحأ دهشو « يبص وهو « هيبأ عم ةبقعلا دهش

 . ( ةباحصلا ءاممأ ديرجت ) تارم ٍةّتِلَم لوسرلا هل رفغتسا

 ءاسنخ نب ةيمأ نب رخص نب (راّبج ) باوصلاو « (رباج ) انيدل ىتلا خسنلا عيمج يف اذكه (5)
 . ( ةباحصلا ءاممأ ديرجت ) نيثالث ةنس تام . كلذك ةبقعلا دهش , ريبك ىردب يماسلا

 . ( ٠١9/5 راطوألا لين ) رظنا . دواد وبأو مسم هاور (3)
 . ( 55 /؟ ةيارلا بصن ) دواد وبأو « سم هاور (0)
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 ناك

 نإ لاجل د لجرلا ٠ فلخ فقت نأ ةأرلا ةنس - نأ امأو « فوقوم هنأ  حيحصلاو

 يبا نأ 2غ يراخبلا هجرخ يذلا سنأ ثيدح نم كلذ توبشل اًفالخ كلذ

 ةأرملا ماقأو « هنيمي نع ىنماقأف : لاق « هتلاخ وأ « همأبو « هب ىلص هني

 هعارو ميتيلاو انأ تففصف » : لاق هنأ كلام اًضيأ هنع هجرخ يذلاو « انفلخ

 م 3 7 انئارو نم زوجعلاو 0 مالسلاو ةالصلا هيلع

 نيح سابع نبا ثيدحل مامإلا نيمي نع فقي نأ روهملا دنع دحاولا ةنسو
 ةدحاولا ةأرملا نأ يف فالخ الو « هراسي نع لب : موق لاقو . ةنوهم دنع تاب
 6 مامإلا بناج ىلإ لجرلا ىلص لجرلا عم تناك نإ اهنأو 2 مامإلا فلخ يلصت

 هفلخ ةأرملاو

 نب سنأ نع ةحلط ىبأ نب هللا دبع نب قحسإ نع سنأ نب كلام نع ةجام نبا الإ ةعامجا هاور )١(
 لصألف ٠ اوموق لاق مث ء هنم لكأف هتعنص ماعطل ِهِي هللا لوسر تعد ةكيلم هتدج نأ كلام
 ماقف 2ع ءامب هتحضنف « ثبل ام لوط نم دوسا دق انل ريصح ىلإ تمقف : سنأ لاق . ل

 مث « نيتعكر انل ىلصف « انئارو نم زوجعلاو « هءارو متيلاو « انأ تففصف « ِهَتيَي هللا لوسر
 . ةبحص هييألو ء هل « هِي هللا لوسر ىلوم ةريض ىبأ نب ةريض : وه متيلاو ٠ ىهتنا . فرصنا
 ةدج يهو ٠ قاحسإ ىلع دئاع ريضلاو « هلوقي كلام « ةكيلم هتدج : هلوق : رمع وبأ لاق
 « ىراصنألا ةحلط ىبأ جوز ناحلم تنب ملس مأ يهو « ةحلط ىبأ نب هللا دبع هيبأ مأ قاحسإ

 . كلام نب سنأ مأ يهو
 . همأ مأ كلام نب سنأ ةدج يهو « هتدج نإ : لئاقلا وهو ىنأ ىلع دوعي ريضلا : هريغ لاقو
 مأ نإ : ثيدحلا قرط ضعب يف نارمع وبأ هلاق ام هديؤيو , يدع نب كلام تنب ةكيلم اهعماو
 نب قاحسإ نع ديعس نب ىحي نع يئاسنلا هجرخأ . اهيتأي نأ ِوَتلَي هللا لوسر تلأس ملس
 . هركذف « هللا دبع

 : ةصالخلا يف ىوونلا لاقو « « يراخبلا » يف اّحرصم كلذ ءاج , ىنأ مأ يه. ملس مأو
 « سنأ ةدج : ليقو « قاحسإ ةدجو سنأ مأ يهو ٠ حيحصلا ىلع  قاحسإل  هتدج يف ريضلا
 . ىريملا دعس نب ةريض وه متيلاو , ىراخبلل ةياور يف هب حرص « ملس مأ يهو « لطاب وهو
 . اذه لثم مدقت دقو ( 550 ١/ ةيارلا بصن ) ىهتنا



 ؟ عاب

 كلذكو . هيف بغرم لوألا فصلا نأ ىلع ءاماعلا عمجأ : ةيناثلا ةلئسملا

 اوفلتخاو ٠ هِي هللا لوسر نع كلذب رمألا توبثل اهتيوستو فوفصلا صارت
 لاقو «) يزجت هتالص نأ ىلع روهملاف « هدحو فصلا فلخ ناسنإ ىلص اذإ
 . (9 ةدساف هتالص : ةعامجو روث وبأو « دمحأ

 لمعلا ةفلاخمو « ةصباو ثيدح حيحصت يف مهفالتخا مهفالتخأ ببسو
 متاقل ةالص ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ وه " ةصباو ثيدحو « هل

 فلخ اهدحو زوجعلا مايق هضراعي اذه نأ ىري يعفاشلا ناكو « فصلا فلخ
 ةنس نأل ءةجح كلذ يف سيل : لوقي دمحأ ناكو . سنأ ثيدح يف فصلا
 . ةصباو ثيدح ححصي انلق اك دمحأ ناكو . لاجرلا فلخ مايقلا يه ءاسنلا
 روهملا ج جدتحأو . ةجح هب موقت ال دانسإلا بردشم نم وه هريغ لاقو
 , ةداعإلاب وني هللا لوسر هرمأي مف فصلا نود عكر هنأ ( ةركب يبأ ثيدحب
 نكي مل « بدنلا ىلع اذه لمح ولو « دعت الو « اًضرح هللا كداز » : هل لاقو

 . ةركب يأ ثيدحو « ةصباو ثيدح نيب ىنعأ : ضراعت

 )١( ةفينح وبأ : ةثالثلا ةمألا مهنمو ٠ ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . يعفاشلاو « كلامو 77 (

 عومجملا ) رظناو 4/  ) 17١عم ةحيحص ةفينح ىلأ دنعو . ىعفاشلا دنع ةهاركلا عم ةحيحص

 /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا . كلذك ةهاركلا 75 ( .

 اًمكار بد مث « فصلا نود عكر اذإ امأ ,« ةلطاب هتالصف « ةلماك ةعكر ىلص اذإ دمحأ بهذم (؟)

 نب ديز كلذب لاق نميو « ةحيحص هتالصف , هعم فقيف «رخآ قأي نأ وأ ٠ فصلا لخديل
 نب ديعسو « ةورعو « نمحرلا دبع نب ركب وبأو ٠ بهو نب ديزو « دوعسم نبا هلعفو « تباث

 .( 35517 ينغملا ) رظنا ٠ يعازوألاو ٠ ىرهزلاو « جيرج نباو « ريبج
 ىأر ٍةِيَم ينلا نأ ثيدحلا صنو . ةبحص هل . ماس وبأ ىدسألا كلام نب دبعم نب ةصباو وه (7)

 . هريغو دواد وبأ هاور « ديعي نأ هرمأف ء هدحو فصلا فلخ ىلصي الجر

 نب عيفن ليقو . روهشم ةرصبلاب ةباحصلا ءالضف نم « يفقثلا ةدلك نب ثراحلا نب عيفنركب وبأوه (6)
 لين )رظنا . يئاسنلاو دواد وبأو « يراخبلاو دمحأ هاور ثيدحلاو . هالوم ةدلك نب حورسم
 ( 5١ /؟ صيخلتلا )و ( ٠٠١ /؟ راطوألا
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 عمسيف « ةالصلا ديري لجرلا يف لوألا ردصلا فلتخا : ةشلاشلا ةلئسملا
 نم ءزج هتوفي نأ ةفاخم « ال مأ دجسللا ىلإ ىثملا " عرسي له ةماقإلا
 اوعمس اذإ يشملا نوعرسي اوناك مهنأ دوعسم نباو « "'ورمع نع يورف ؟ ةالصلا

 اوناك مهنأ ةباحصلا نم مهريغو ءرذ يبأو ٠ تباث نب ديز نع يورو . ةماقإلا
 ءاهقف لاق لوقلا اذهو « ةنيكسو راقوب ةالصلا قؤت نأ لب « يعسلا نوريال

 متنأو ء اهوتأت الف ةالصلاب ِبْوُت اذإ » تباثلا ةريره يبأ ثيدحل "راصمألا
 ع

 . (9 « ةنيكسلا مكيلعو اهوتأو « نوعست

 وأ « ثيدحلا اذه مهغلبي م هنأ كلذ يف فالخلا ببس نوكي نأ ةبشيو
 : هلوقو 4« تارُيخلا اوُقِبَتْسأَف »> : ىلاعت هلوقل هضراعي باتكلا نأ اوأر

 ىلإ اوعراسو #» : هلوقو 4 نوبّرقملا كئلوأ نوقباّسلا نوقباّسلاو >
 ءريخلا ىلإ ةردابملاب دهشت عرشلا لوصأف ةلمابو  «ْهُكْبر نّم ِةَرِفْغَم
 لامعأ رئاس نيب نم ةالصلا ىنثتست نأ بجو « ثيدحلا حص اذإ نكلو

 . بررقلا

 ءدبلا نسحتسا ضعبف « ةالصلا ىلإ ماقي نأ بحتسي قم : ةعبارلا ةلئسملا

 دق : هلوق دنع ضعبو « ةعراسملا يف بيغرتلا يف لصألا ىلع ةماقإلا لوأ يف

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( عرشي ) « ةفرعملا راد مو « ركفلا راد » ةخسن يف )١(

 . ( ١١/6 عومجملا ) رظنا ( رمع نبا ) باوصلاو «ورمح» انيدل يتلا خسنلا عيمج يف )١(
 نبأ هاكحو . ال مأ « مارحإلا ةريبكت توف فاخ ءاوس راقوو « ةنيكسب يثمي ىعفاشلا بهذم (؟)

 نع يردبعلا هاكحو «رذنملا نبا هراتخاو ء روث ىبأو « دمحأو سنأو « تباث نب ديز نع رذنملا

 . ( 1١/6 عومجملا ) رظنا . ءاماعلا رثكأ

 . ( ٠١ /؟ عومجملا ) رظنا . لسمو ٠ ىراخبلا هاور (5)
 . ١68 ةيأ ةرقبلا (5)

 6.1١ 1١. ةيآ ةعقاولا )١(

 تّدِعَأ ضرألاو تاومنلا اهّضْرَع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو ١ 775 نارمع لآ (1)
 . « نيقتمال
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 اوري ىتح : لاق مهضعبو ٠ حالفلا ىلع يح دنع مهضعبو « ةالصلا تماق

 ىلإ كلذ لكو هنإف « هنع هللا يضر كلاي اًدح كلذ يف ّدحي مل مهضعبو « مامإلا

 لاق هنأ ةداتق يبأ ثيدح الإ عومسم عرش اذه يف سيلو « سانلا ةقاط ردق

 حص نإف ©) « ينورت ىتح اوموقت الف « ةالصلا تيقأ اذإ : مالسلاو ةالصلا هيلع .

 هنأ ىنعأ : هنع وفعملا اهلصأ ىلع ةيقاب ةلئسملاف الإو « هب لمعلا بجو اذه

 . نسح لكك ماق ىتم هنأو « عرش اهيف سيل

 مامإلا ءارو لخادلا نأ ىلإ ءاماعلا نم ريثكو كلام بهذ : ةسماخلا ةلئسملا

 ىلإ لصي ىتح ىداق نإ اهنم هسأر مامإلا عفري نأب ةعكرلا تاوف فاخ اذإ

 )١( عومجملا ) رظنا « تجرخ ينورت ىتح » مسمل ةياور يفو « نيحيحصلا يف ثيدحلا 3077/6 (
 لاق كلذبو يعفاشلا بهذم مومأملاو مامألل ةماقإلا نم غارفلا دعب ةالصلا ىلإ مايقلا بابحتساو

 كلام ٠ لاق اذإ : ىروثلاو ةفينح وبأ لاقو . قحسإو « دمحأو ءزاجحلا لهأو « فسوي وبأو
 اوربكو ربك « ةالصلا تماق دق : لاق اذإف « نومومأللاو مامإلا ضمن ةالصلا ىلع يح : نذؤملا

 ديع نب رمع ناكو « بثو ةالصلا تماق دق ليق اذإ كلام نب سنأ ناك : رذنملا نبا لاقو

 يرهزلاو « كلام نب كارعو « ةبالق وبأو « هللا دبع نب ملاسو « بعك نب دمحو ءزيزعلا «

 وهو ءاطع لاق هبو « ةماقإلا نم هودب لوأ يف ةالصلا ىلإ نوموقي ىبراحلا بيبح نب نايلسو
 ةماقإلا نم ءاهتنالا دعب اهيلإ مايقلاو . دجسملا يف مامإلا ناك اذإ « قحسإو « دمحأ بهذم

 فلخلاو فلسلا نم ءاماعلا روهجج بهذم .

 ِمَتيَو هللا لوسرل ماقت تناك » لاق ةريره ىبأ نع ملسم حيحص يفف : ليق نإف : ىوونلا لاق «

 جرخ دق هوأر اذإ , نوموقي اوناك مأ هانعم انلق « هماقم موقي نأ لبق مهفاصم سانلا ذخأيف

 نذؤي لالب ناك » : لاق اههنع هللا يضر ةرمس نب رباج ثيدح هيلع لدي « هماقم هلوصو لبق «
 ليق نإف « هاري نيح ةالصلا ماقأ « جرخ اذإف « ِهَتِلَم يبنلا جرخي ىتح مقي الو « تضحد اذإ :

 جرخي نأ لبق فوفصلا انلدعف « انمقف ةالصلا تيقأ » لاق ةريره ىبأ نع سم حيحص يفف

 اذه : انلق ثيدحلا ركذو « هالصم يف ماقأ اذإ ىتح ٍةَِلم هللا لوسر قأف . ِعّئِي هللا لوسر انيلإ

 دارأ هنأو « ةرمس نب رباج ثيدح يف ام بلاغلا ناكو , تاقوألا ضعب يف ناك هنأ ىلع لوم
 عومجملا ) رظنا . انلصي نأ لبق ىأ ( انيلإ جرخي نأ لبق ) هلوقب 7١17/8 ( عئادب ) رظناو

 عئانصلا ١/ ١ ( . ةلكسملا هذه يف كلام لوق راتخلاو .



 نانا

 كلذ هركو . ©” اًمكار بدي مث لوألا فصلا نود عكري نأ هل نأ لوألا فصلا

 هزاجأو « دحاولل ههركف دحاولاو ةعاملا نيب ةفينح وبأ قرفو "! يعفاشلا
 . دوعسم نباو « تباث نب ديز نع يورم كلام هيلإ بهذ امو ")7 ةعاجلل
 لخد هنأ »وهو « ةركب يبأ ثيدح حيحصت يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو

 ىلإ ىعس مث عكرف . عوكر مهو ء« سانلاب ىلصي هني هللا لوسرو دجسملا
 انأ : ةركب وبأ لاق ؟ يعاسلا نم : لاق ِهّقِلي هللا لوسر فرصنا اماف « فصلا
 . (9 « دعت الو ء اصرح هللا كداز : لاق

 نبا هلعفو « تباث نب ديز : كلذب لاق نميو ء دمحأ لوق وهو ( 76 ١/ ةنودملا ) رظنا )١(
 . جيرج نبأو « ريبج نب ديعسو « ةورعو « نمحرلا دبع نب ركب وبأو ٠ بهو نب ديزو « دوعسم
 . ( 586 /؟ ينغملا ) رظنا

 . ( 56 /؟ ينغملا ) رظناو ٠ ىعفاشلا دنع ةهاركلا عم زوجي ( ٠ /6 عومجملا ) رظنا (0)

 نإو ٠ فصلا نود عكري نأ عكار وهو « مامإلا أ نمل هركيو » لاق افإو ىفاساكلا لصفي مل (5)
 « فوفصلاب لصتي نأ امإ نيتهاركلا ىدحإ نع ولخي ال هنألو .. ةركب يبأ ثيدحل توفلا فاخ
 يف ةالصلا متي نأ امإو .. لصألا يف ةالصلل فانم لعف هنإو « ةالصلا يف يثملا ىلإ جاتحيف
 عئادب ) رظنا .. هوركم هنأو « هدحو فوفصلا فلخ الصم نوكيف « هيف عكر يذلا عضوللا
 ش . ةفينح يبأ لوق راتخملاو . ( ه7 /" عئانصلا

  -)9١هجيرخت مدقت .
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 عبارلا لصفلا

 مامإلا هيف عبتي نأ مومأملا ىلع بجي ام ةفرعم يف

 , هلاوقأ عيمج يف مامإلا عبتي نأ مومأملا ىلع بجي هنأ ىلع ءاماعلا عمجأو

 دنع ضرمل اًسلاج ىلص اذإ هسولج يفو « هدمح نمل هللا عمس هلوق يف الإ هلاعفأو

 . سلاجلا ةمامإ زاجأ نم

 نأ ىلإ تبهذ ةفئاط نإف . هدمح نمل هللا عمس هلوق يف مهفالتخا امأو

 لوقيو « طقف « هدمح نمل هللا عمس » عوكرلا نم هسأر عفر اذإ لوقي مامإلا
  ةفينح وبأو « كلام لوقلا اذه لاق نمو ء طقف « دما كلو انبر » : مومأملا

 عمت اًعيمج نالوقي مومأملاو « مامإلا نأ ىلإ ىرخأ ةفئاط تبهذو  اههريغو

 ريبكتلا رئاسك مامإلا اًعم اهيف عبتي مومأملا نأو « دما كلو انبر هدمح نمل هلا

 ءائيمج امنالوقي مامإلاو « درفنملا نأ ةفينح يبأ نع يور دقو « ءاوس
 . 9 اعيمج املوقي هنأ ينعأ : درفنملا يف فالخ الو

 نأ سنأ ثيدح امهدحأ : ناضراعتم ناثيدح كلذ يف فالتخالا ببسو

 « عفر اذإو اوعكراف عكر اذإف.. هب متؤيل ٌمامإلا لعُج امنإ » : لاق ِهْنْيَي ينلا

 («دحلا كلو انبر اولوقف . هدمح نمل هللا عمس : لاق اذإو ء اوعفراف
 هيدي عفز ةالصلا حتتفا اذإ ناك هيلي هنأ هرمع نبا ثيدح يناثلا ثيدحلاو
 : لاقو ء اًضيأ كلذك اهعفر عوكرلا نم هسأر عفر اذإو « هيبكنم وذح

 . © « دملا كلو انبر هدمح نمل هللا عمس

 )١( يفاكلا ) رظنا ١/ ١176 ( ءاهقفلا ةفحت ) و كلام بهذم يف ١/ 35١ ( .

 . ( 508 ١/ ينغملا )و ( 505 /؟ عومجملا ) رظنا . دمحأو « ىعفاشلا بهذم وهو (1)

 . هنع قاحسإ ةياور يف ( دملا كلو انبر ) لوقي ال درفنملا نأ دمحأ نع ىرخأ ةياور كانه لب (؟)
 . ( 508/١ ينغملا ) رظنا

 . ثيدحلا جيرخت رم (؟)

 . ثيدحلا جيرخت رم (5)
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 « هدمح نمل هللا عمس مومأملا لوقي ال : لاق سنأ ثيدح موهفم حجر نف

 مح لعج هنأل « باطخلا ليلد باب نم وهو ء دما كلو انبر مامإلا الو
 : لاق رمع نبا ثيدح حجر نمو . هب قوطنملا مح فالخ هنع توكسلا

 عمس هلوق يف مامإلا عبتي نأ مومأملا ىلع بجيو « دملا كلو انبر مامإلا لوقي
 نيثيدحلا نيب عمج نمو « هب متؤيل مامإلا لعج امنإ » : هلوق مومعل هدمح نمل هللا

 . مومأملاو مامإلا نيب كلذ يف قرف

 لوقي ال مامإلا نأ باطخلا ليلدب يضتقي سنأ ثيدح نأ كلذ يف قحلاو

 رمع نبا ثيدحو هدمح نمل هللا عمس لوقي ال مومأملا نأو « دمحلا كلو انبر

 ليلدب صنلا كرتي نأ بجي الف « دملا كلو انبر لوقي مامإلا نأ اضن يضتقي
 همومعب يضتقي سنأ ثيدحو ٠ باطخلا ليلد نم ىوقأ صنلا نإف , باطخلا

 « هب متّويل مومأملا لعج امنإ » هلوق مومعب هدمح نمل هللا عمس : لوقي مومأملا نأ

 ؛« باطخلا ليلدو « مومعلا نيب حجري نأ بجوف « املوقي الأ هباطخ ليلدبو
 يف اًضيأ فلتخي مومعلا نكل « باطخلا ليلد نم ىوقأ مومعلا نأ فالخ الو

 نم موقأ باطخلا ةلدأ ضعب نوكي نأ دعبي سيل كلذلو ٠ فعضلاو « ةوقلا
 . مومأملا يف ينعأ : ةيداهتجا يرمعل ةلئسملاف « مومعلا ةلدأ ضعب

 لوقلا لصاح نإف « دعاقلا فلخ متاقلا ةالص يهو : ةيناثلا ةلئسملا امأو

 ناك اذإ ادعاق اًضرف يلصي نأ حيحصلل سيل هنأ ىلع اوقفتا ءاماعلا نأ اهيف

 ناك اذإ اوفلتخاو 2١ < نيتناق هلل اوموقو » : ىلاعت هلوقل امامإ وأ « اًدرفنم

 اهدحأ : لاوقأ ةثالث ىلع اًدعاق يلصي ضيرم مامإ فلخ ىلصف اًحيحص مومأملا

 لوقلاو )' قحسإو . دمحأ لوقلا اذهب لاق نمو « اًدعاق هفلخ يلصي مومأملا نأ

 . 8 ةرقبلا )1(

 « ةريرهوبأو « رباجو « رْيَضَح نب دْيَسَأ : ةباحصلا نم ةعبرأ كلذ لعف ( 7٠١ / ؟ ينغملا )رظنا (؟)
 ردصملا ) رذنلا نباو « قاحسإو « ديز نب دامحو « يعازوألا لوق وهو « دهف نب سيقو

 . ( قباسلا..



 ناني

 ةعامج اذه ىلعو : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق . اًمايق هفلخ نولصي مهنأ يناثلا

 لهأو: هباحصأو ةفينح وبأو ء هباحصأو « يعفاشلا : راصمألا ءاهقف
 « اًمايق هءارو نولصي : "7 اولاقف « ءالؤه دازو « مهريغو ء« روث وبأو « رهاظلا

 . 9 ءايإ ءىموي لب « دوجسلاو , عوكرلا ىلع ىوقي ال ناك نإو

 وأ اًمايق هفلخ اولص نإ هنأو « دعاقلا ةمامإ زوجي ال هنأ مساقلا نبا ىورو

 , تقولا يف ةالصلا نوديعي مهنأ كلام نع يور دقو . مهتالص تلطب اًدوعق

 . (" هنع روهشملا وه لوألاو « عنملا ىلع ال « ةهاركلا ىلع امنإ اذهو

 لمع ينعأ : راثآلل لمعلا ةضراعمو « كلذ يفراثآلا ضراعت فالتخالا ببسو

 امههدحأ : نيضراعتم نيثيدح كلذ يف نأ كلذو « كلام دنع ةنيدملا لهأ

 اولصف اًدعاق ىلص اذإو » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « سنأ ثيدح

 كاش وهو (" ىلص ٍةَئِلَي هنأ وهو « هانعم يف ةشئاع ثيدحو (9« اًدوعق

 : لاق فرصنا اماف « اوسلجا نأ مهيلإ راشأف « اًمايق موق هءارو ىلصو « اًسلاج

 اذإو ء اوعفراف عفر اذإو , اوعكراف . عكر اذإف . هب متؤيل مامإلا لعج امنإ »

 . © « اًسولج اولصف « اًسلاج ىلص

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( لاقو ) « ةفرعملا راد »و «ركفلا راد » ةخسن يف .
 ضعبو « ىديملاو ءروث ىبأو ٠ ةفينح ىبأو « ىروثلا لوق وهو ( 145 /5 عومجملا ) رظنا )١(

 عومجملا ) رظنا . كلامو « ةفينح وبأ اهعنمو « يعفاشلا اهزّوَج ءىموملا فلخ ةالصلاو ةيكلاملا

 . قباسلاو ( 5950 ١/ عئانصلا عئادب )و ( +/ ١1846

 .(0381 7/١ ىفاكلا ) رظنا (؟)

 عكر اذإو اوربكف ءربك اذإف . هب متؤيل مامإلا لعج امنإ » ظفلب مسمو « ىراخبلا هاور ثيدحلا (5)
 ةريره ىبأو ةشئاع نع نيحيحصلا يفو « نوعمجأ اًسولج اولصف « اًسلاج ىلص اذإو « اوعكراف
 . ( 155 /؟ راطوألا لين رظنا) و ( ١45 / ؟ عومجملا ) رظنا . هلثم

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( كاش وهو ٠ هتك ) « ةفرعملا راد »و « ركفلا راد » ةخسن يف (5)

 )١( لسمو « يراخبلا هور ٠ /؟ راطوألا لين ) رظنا . ةجام نباو « دواد وبأو 1١9 ( .
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 يذلا هضرم يف جرخ هني هللا لوسر نأ » : ةشئاع ثيدح يناثلا ثيدحلاو

 ىلإ ِهّدِيَي هللا لوسر سلجف تنأ اك نأ ني هللا لوسر هيلإ راشأف ءركب وبأ
 سانلا ناكو ْهََِي هللا لوسر ةالصب يلصي ركب وبأ ناكف ء ركب يبأ بنج
 ." «ركب يبأ ةالصب نولصي

 بهذمو « خسنلا بهذم : نيبهذم نيثيدحلا نيذه يف سانلا بهذف

 ثيدح رهاظ نإ : اولاق مهإف « خسنلا بهذم بهذ نم امأف . حيجرتلا
 ركب ابأ نأو « سانلا موي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ » : وهو « ةشئاع

 سانلا نإو « ةدحاو ةالص يف نامامإ نوكي نأ زوجي ال هنأل « اًعمسم ناك

 اذه نوكي نأ بجوف « اًسلاج ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نإو اًمايق اوناك
 . مدقتملا هلعفو هلوقل اًخسان هلعف رخآ ناك ذإ « مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف نم

 نإ : اولاق نأب سنأ ثيدح اوحجر مهنإف « حيجرتلا بهذم بهذ نم امأو

 له مامإلا ناك نيف هيف ةشئاع نع ةياورلا تبرطضا دق ثيدحلا اذه
 نأل « عاملا نم دنتسم هل سيلف كلام امأو ؟ ركب وبأ وأ « ِوَنِئي هللا لوسر

 وأ مومأملا مايق يف افلتخا امنإو « دعاقلا ةمامإ زاوج ىلع اقفتا نيثيدحلا الك

 سانلا نأ ةقئاع ثيدح يف سيل هنإ مزح نب دمح وبأ لاق دقل هنإ ىتح هدوعق

 مل ءيشل هيلع صوصنملا كرتي نأ بجي سيلو « اًدوعق الو , اًمايق ال  اولص

 نع هرصتخم يف بعصملا وبأ ركذ دقو : رع وبأ لاق .هيلع صني
 مهتالص تدسف اًدعاق مهمأ نإف « ادعاق دحأ سانلا مؤي ال : لاق هنأ كلام
 وبأ لاق . « اًدعاق يدعب دحأ َنّمْوَي ال » : لاق ِوّنِلي يبنلا نأل « هتالصو

 . ( 116/6 راطوألا لين ) رظنا . هيلع قفتم ١(

 ّنمؤي ال » ِعَِئَي هللا لوسر لاق : لاق يبعشلا نع يفعجلا رباج نع يقهيبلاو « ىنطقرادلا هاور )١(

 « يفعجلا رباج ريغ يبعشلا نع هوري مل : ينطقرادلا لاق : ىعليزلا لاق « اًملاج يدعب دحأ
 هاورو « هماكحأ » يف قحلا دبع لاقو « ىهتنا . ةجح هب موقت ال لسرم ثيدحلاو , كورتم وهو
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 يفعجلا رباج هيوري هنأل ثيدحلاب ماعلا لهأ دنع حصي ال ثيدح اذهو :رمع

 نع مساقلا نبا ىور دقو ؟ لسرأ ايف فيكف ء دنسأ ايف ةجحب سيلو « ًالسرم

 لَم هللا لوسر نأ » : نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر هاور اب جتحي ناك هنأ كلام

 يلصي هَِلَي هللا لوسر ناكو « مامإلا وه ركب وبأ ناكف « ضيرم وهو جرخ

 اذهو . « هتمأ نم لجر همؤي ىتح يبن تام ام » : لاقو ء ركب يبأ ةالصب

 زوجت الهنأل ركب يبنأب متئاهنأ موتي نأ الإ ةجح هيف سيل

 فعض عم ّصْنلا هل كرتي نأ بجي ال نظ اذهو ء« دعاقلا مامإلا ةالص

 . © ثيدحلا

 /؟راطوألا لين )و ( 50/7 ةيارلا بصن )رظنا . ىهتنا . فيعض اًضيأوهو « دلاجم يفعجلا نع -
56 ). 

 )١( كلذل ةزوجلا ةحيحصلا ثيداحألل باوصلاو « قحلا وه فلؤملا هلاق ام .



 ؟ود

 عابتالا ةفص يف  سماخلا لصفلا

 يف ةيناثلاو « مومأمل مارحإلا ةريبكت تقو يف امهادحإ : ناتلئكسم هيفو
 نإف « مومأملا ةريبكت تقو يف مهفالتخا امأ . مامإلا لبق هسأر عفر نم مح
 نإو : لاق « مارحإلا ةريبكت نم مامإلا غارف دعب ربكي نأ نسحتسا اًكلام
 . هئزجي الف « هلبق ربك نإ امأو « هئزجي ال هنإ ليق دقو « هأزجأ « هعم ربك
 امأو . هزجي ل« هلبق غرف نايف« مامإلا ةريبكت عمر بكي : هريغو ةفينحوبأ لاقو
 . رهشألا وهو , كلام لوق لثم اههادحإ : ناتياور كلذ يف هنعف يعفاشلا

 . " هأزجأ مامإلا لبق ربك نإ مومأملا نأ ةيناثلاو
 ةالصلا هيلع هلوق امهدحأ : نيضراعتم نيثيدح كلذ يف نأ فالخلا ببسو

 ةالصلا هيلع هنأ » : يور ام يناشلاو « 9 « اوربكف« ربك اذإف » مالسلاو
 مث بهذف « اوثكما نأ مهيلإ راشأ مث , تاولصلا نم ةالص يف ربك مالسلاو
 هنأل . مهريبكت دعب عقو هريبكت نأ اذهرهاظف ءاملارثأ هسأر ىلعو « عجر

 نابف « رخأت هنأ نظ وأ « هتتراقم يف كش وأ « مارحإلا ةريبكت يف هنراق نإ يعفاشلا بهذم )١(
 . دمحأ لوق وهو ٠ يعفاشلا صوصن عم يعفاشلا باحصأ قافتاب دقعنت م هتالص نإف « هتنراقم
 رظنا ) مارحإلا ةريبكت فالخب ةالصلا يف لخاد كانه مامإلا نأل عوكرلا فلاخيو « دوادو

 عئادب ) رظناو ( 77ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) كلام بهذمل رظناو ( 1١١76 عومجملا
 . دمحأ بهذمل ( 611 ١/ ىنغملا )و ةفينح يبأ بهذمل ( 387/١ عئانصلا

 . ثيدحلا جيرخت مدقت (؟)

 )١( هلصو يف فلتخا : ظفاحلا لاق : يناكوشلا لاق « ةركب يبأ نع دواد وبأو « دمجحأ هاور ثيدحلا .

 يف فلتخا اك . هلاسرإو هلصو يف فلتخاو « ينطقرادلا نع سنأ نع بابلا يفو « هلاسرإو
 هيفو « طسوألا يف ىفاربطلاو « رازبلاو « دمحأ دنع يلع نعو « هلاسرإو « ةركب يبأ ثيدح لصو

 كلامو « دواد يبأ دنع ًالسرم ِعَتِلَم يبنلا نع راسي نب ءاطع نعو « ةعيهل نبا ٠ ةريره ىبأ نعو
 رظن هدانسإ يفو : ظفاحلا لاق . ةجام نبا نع .

 دعب ناك كلذ نأ ركذ اهيف سيل ظافلأب ةريره يبأ. نع نيحيحصلا يف ثيدحلاو : يناكوشلا لاق

 نكمي : حتفلا يف لاق . ةريبكتلا لبق ناك كلذ نأب حيرصتلا اهضعب يفو « ةالصلا يف لوخدلا _



 هاب

 نأ يف هلصأ ىلع ينبم اًضيأ وهو « ةراهطلا مدع ناكمل ًالوأ ريبكت هل نكي م

 اوفناتسا له ركذ هيف سيل ثيدحلاو « مامإلا ةالصب ةطبترم ريغ مومأملا ةالص

 فيقوتب الإ امهدحأ ىلع لمحي نأ ىغبني سيلف « هوفنأتسي م وأ «ريبكتلا

 ريبكتلاب امإ « مامإلا مدقتي نأ دعب الإ نوكي ال كلذو « عابتالا وه لصألاو

 . هحاتتفاب امإو

 هتالص نكلو « ءاسأ هنأ نوري روهملا ناف« مامإلا لبق هسأر عفر نم امأو

 نأ ىلإ موق بهذو () مامإلا عبتيف « عجري نأ هيلع بجي هنأو « ةزئاج

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو ,« كلذ يف ءاج ىذلا ديعولل لطبت هتالص

 . () ؟ «رامح سأر هسأر هللا لوحي نأ مامإلا لبق هسأر عفري يذلا فاخيامأ »

 دارأ : ىلع هريغو دواد يبأ ةياور يف «ربكف » هلوق لمحي نأب اههريغو نيحيحصلا ةياور نيب عملا -
 لاقو « يبطرقلاو ء ضايع يضاقلاو « نابح نبا هركذ ام وهو « ناتعقاو اهنأب وأ « ربكي نأ
 ١/ راطوألا لين ) رظنا . حصأ نيحيحصلا يف اف الإو « كلذ تبث نإف « رهظألا هنإ يوونلا

199). 

 اماف ء دجس وأ « عفر « عكري نأ مامإلا دارأ اماف « مامإلا لبق عكر نإ نكل « يعفاشلا مهنمو )١(
 هتتالص تلظب ميرحتلاب اًلاع ناك نإو « هتالص لطبت مل ًالهاج ناك نإف « عفر « مامإلا دجس

 ىرخألا ةياورلاو ( ١/ ١١5 ليبسلا رانم ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( 1١6 /؛ عومجلا ) رظنا

 . ( 150/6 راطوألا لين ) رظنا . .رمع نبا لوق وهو « ًالهاج مأ اًناع ناكأ ءاوس « هتالص لطبت

 )١( /؛ راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) ) رظنا . ةعاملا هاور ثيدحلا 156 ( .
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 نيمومأملا نع مامإلا هلمح ايف : سداسلا لصفلا

 ادع ام ةالصلا ضئارف نم اًئيش مومأملا نع مامإلا لمحي ال هنأ ىلع اوقفتاو

 - عم أرقي مومأملا نأ : اهدحأ : لاوقأ ةثالث ىلع كلذ يف اوفلتخا مهنإف « ةءارقلا

 ًالصأ هعم أرقي ال هنأ : يناثلاو ٠ هب رهج اهف هعم أرقي الو « هيف رسأ اهف مامإلا
 . طقف باتكلا مأ رهج اهفو « اهريغو باتكلا مأ ّرَُأ ايف أرقي هنأ : ثلاثلاو

 هيلع بجوأف « عمس ال وأ مامإلا ةءارق عمسي نأ نيب رهجلا يف قرف مهضعبو
 هنأ الإ « كلام لاق لوألابو . عمس اذإ اهنع هاهنو « عمسي مل اذإ ةءارقلا

 ثلاثلابو  ةفينح وبأ لاق يناثلابو "" مامإلا هيف رسأ اهف ةءارقلا هل نسحتسي
 . ( لبنح نب دمحأ لوقوه عبسي الوأ « عمسي نأ نيب ةقرفتلاو () يعفاشلا لاق

 ىلع اهضعب ءانبو « بابلا اذه يف ثيداحألا فالتخا مهفالتخا يف ببسلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : اهدحأ : ثيداحأ ةعبرأ كلذ يف نأ كلذو . ضعب

 دق امم ىنعملا اذه يف ثيداحألا نم درو امو (" « باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال٠

 نأ ةريره يبأ نع كلام ىور ام : يناثلاو . ةءارقلا بوجو باب يف هانركذ

 يعم أرق له » : لاقف « ةءارقلاب اهيف رهج ةالص نم فرصنا ٍهَنِيي هللا لوسر
 ينإ »: هللا لوسر لاقف « هللا لوسر اي انأ معن : لجر لاقف « ؟ اقنآ 00 دحأ نم

 اًمكار هكردأ اذإ هنأ ىلع مهعامجإل ةءارقلا هنع لمحي مامإلاف « مومأملا امأو « يفاكلا » بحاص لاق )١(

 ةالص يف همامإ فلخ ةءارقلا عدي نأ دحأل يغبني الو « اًنيش أرقي الو « عكريو ءربكي هنأ

 « ءاسأ دقف « لعف نإف « ءاشعلا نم نيتريخألاو ٠ برغملا نم ةثلاثلاو ء رصعلاو « رهظلا : رسلا
 اهريغب الو « باتكلا ةحتافب ةءارق الف مامإلا رهج اذإ امأو « هباحصأو كلام دنع هيلع ءىش الو

 . ( 37١ / يفاكلا ) رظنأ

 ( 75” ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 . رهجلا يف هيلع بجت ال : ميدقلا يف ىعفاشلا لاقو ( ١95 /؟ عومجملا) رظنا (؟)

 .( ١/ 13١١ ليبسلا رانم ) رظنا (8)

ٍ 0) 
 . هانتبثأ ام باوصلاو « بصنلاب ( اًدحأ ) «ركفلا راد » ةخسن يف (3)



 الانمحا

 هيف رهج اهف ةءارقلا نع سانلا ىهتناف «) « نآرقلا ٌعَرانُأ يلام لوقأ
 . يم هللا لوسر

 «ةادغلا ةالص نكي هللا لوسر انب ىلص :لاق تماصلا نب ةدابع ثيدح :ثلاثلاو

 . مامإلا ءارو نوأرقت مارأل يفإ ٠ : لاق فرصنا اماف « ةءارقلا هيلع تلقثف

 ةدابع ثيدحو ءرمع وبأ لاق 7 « نآرقلا مأب الإ اولعفت الف : لاق « معن : انلق

 . حيحص دنسلا لصتم هريغو « لوحكم ةياور نم انه تماصلا نبا

 نم » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع رباج ثيدح : عبارلا ثيدحلاو

 | لا ةءارق هل هتءارقف مامإ هل ناك

 . (9 « اوتصنأف مامإلا أرق اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 ىنثتسا نم سانلا نف « ثيداحألا هذه عمج « هجو يف سانلا فلتخاف

 ثيدح ىلع طقف نآرقلا مأ ةءارق مامإلا هيف رهج اهف ةءارقلا نع يهنلا نم

 هجرخأو « نسح ثيدح : لاقو ىذمرتلاو « دمحأو « ةجام نباو ٠ ىئاسنلاو « دواد وبأ هاور )١(
 . ( ؟؟١ ١/ ريبحلا صيخلت ) رظنا هنع ىعفاشلاو كلام

 « نابح نباو ء يذمرتلاو « ةءارقلا ءزج يف يراخبلاو ؛ دمحأو « هححصو ء« دوأد وبأ هاور (9)

 ءدقاو نب ديز هعباتو : صيخلتلا يف ظفاحلا لاق ٠ قحسإ نبا قيرط نم يقهيبلاو « ماجلاو
 دم نع ةبالق يبأ نع ءاّذحلا دلاخ قيرط نم دمحأ هاور ام هدهاوش نمو « لوحكم نع هريغو
 مامإلاو نوأرقت ملعل هَ هللا لوسر لاق : لاق هِيَ يبنلا باحصأ نم لجر نع ةشئاع يبأ نبا
 نبا هاورو « نسح هدانسإ . باتكلا ةحتافب كدحأ أرقي نأ الإ ال : لاق لعفنل انإ : اولاق ؟ أرقي

 هفلاخو « ناظوفحم نيقيرطلا نأ عزو «٠ سنأ نع ةبالق يأ نع بويأ قيرط نم نابح
 . ( ١/ 50١ رظنا ) . ةظوفحب تسيل سنأ نع ةبالق بأ قيرط نإ : لاقف « يقهيبلا

 ثيدح وه صيخلتلا يف ظفاحلا لاق . حلاص نب نسحلا هاورو « ًالسرم ينطقرادلاو « دمحأ هاور (؟)

 . ( 309/١ ) ةلولعم اهلكو « ةباحصلا نم ةعامج نع قرط هلو «رباج ثيدح نم روهشم
 . ثيدحلا جيرخت رم (؟)

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( ةهجو ) «ركفلا راد » ةخسن يف (4)



 نفل

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومع نم ىنثتسا نم مهنمو . تماصلا نب ةدابع
 يهنلا ناكمل رهجلا ةالص يف طققف مومأملا ''« باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال »

 رهاظب كلذ دكأو ةريره يبأ ثيدح يف مامإلا هيف رهج اهف ةءارقلا نع دراولا
 مّلعل اوُتصنأو هل اوُمهتساف ْنآْرَقلا ٌىِرُق اذإو :  ىلاعت هلوق

 . "4 نومَحُرُت

 ىلع ةبجاولا ةءارقلا ىنثتسا نم مهنمو . ةالصلا يف درو افإ اذهو : اولاق

 يف دراولا بوجولا لعجو « اًرهج وأ ةالصلا تناك اًرس طقف مومأمال ىلصملا

 يبأ بهذم وهو ءرباج ثيدح ىلإ اًريصم طقف درفنملاو مامإلا قح يف ةءارقلا

 أرقاو » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل اًصصخم رباج ثيدح هدنع راصف « ةفينح
 « ةالصلا يف نآرقلا مأ ةءارق ( بوجو ىري ال هنأل " طقف « كعم رسيت ام

 . مدقت ام ىلع اقلطم ةءارقلا بوجو ىري امنإو

 ءيش يف ةجح الو . يفعجلا رباج الإ اًعوفرم هوري م رباج ثيدحو

 ش . هب درفني ام

 . رباج نع اًعوفرم الإ حصي ال ثيدح وهو : رمع وبأ لاق

 لاق : صيخلتلا يف ظفاحلا لاق . « ادعاصف ه ةدايزب نابح نباو « دوادوبأو « هيلع قفتم ثيدحلا )١(
 . ( ١/ 30١ ) ةءارقلا ءزج يف يراخبلا اهلعأو « يرهزلا نع رمعم اهب درفت : نابح نبأ

 . 3١6 ةيآ فارعألا (0)

 . هانتبثأ ام باوصلاو « سوقلا لخاد ( طقف ) « ركفلا راد » ةخسن يف (؟
 : هانتبثأ ام باوصلاو ( ةءارق يف بوجو ) «ركفلا راد » ةخسن يف (9)



 انه

 عباسلا لصفلا

 ىلإ داسفلا ىدعتي مامإلا ةالص امل تدسف اذإ يتلا ءايشألا يف

 . نيمومأملا

 ةالص نأ « عطقف « ةالصلا يف ثدحلاا هيلع أرط اذإ هنأ ىلع اوقفتاو

 دعب كلذب اوماعو بنج وهو مهب ىلص اذإ اوفلتخاو « دسفت تسيل نيمومأملا

 نيب موق قرفو « ةدساف مهتالص : موق لاقو 0 ةحيحص مهتالص : موق لاقف « ةالصلا

 تدسف اّلاع ناك نإ اولاقف . امل اًيسان وأ « هتبانجب اًناع مامإلا نوكي نأ

 ىفاثلابو ) يعفاشلا لاق لوألابو « م دسفت مل اًيسان ناك نإو « مهتالص

 5” كلام لاق ثلاثلابو «" ١ ةفينح وبأ لاق

 مامإلا ةالص ةحصب ةطبترم ألا ةالص داقعنا ةحص له مهفالتخا ببسو

 اهآر نمو « ةزئاج مهن حالص : لاق ةطبترم اهري مل نهف ؟ ةطبترم تسيل يل مأ

 رهاظ ىلإ دصق دمعلاو ء وهسلا نيب قرف نمو « ةدساف مهت حالص : لاق ةطبترم

 راشأ مث تاولصلا نم ةالص يف ربك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » وهو مدقتملا رثألا

 (© « ءاملا رثأ همسج ىلعو عجر مث بهذف « اوثكما نأ مهيلإ

 صن . ةعملا حصت مل هب ددعلا مت نإف « ةعملا ريغ يف اذهو ( ١١١ /5 عومجملا عم بذهملا ) رظنا )١(

 . هتالص تلطب الإو « هتقرافم ىون ةالصلا ءانثأ مع نإو « مألا يف هيلع

 نسحلاو رمع نباو « يلعو « ناثعو ء٠ باطخلا نب رمع نع رذنملا نبا هاكحو : يوونلا لاق

 ءروث يبأو ٠ برح نب ناهلسو « دمحأو « يعازوألاو « يعخنلاو ٠ ريبج نب ديعسو « يرصبلا

 همزلي هنأ هباحصأو « ةفينح يبأو يبعشلاو ٠ نيريس نباو « اًضيأ يلع نع يكحو « ينزملاو
 بهذم وهو ( ١6١ /؛ عومجملا ) رظنا ةفينح يبأ خيش ناملس يبأ نب دامح لوق وهو « ةداعإلا

 . ( 3١97/١ ليبسلا رانم ) رظنا . دمحأ

 . ( ١/ 55١ راصبألا ريونت حرش راتخما ردلا ) رظنا )١(

 . ( 7/ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؟)
 /؟ راطوألا لين ) هلاسرإو « هلصو يف فلتخا : ظفاحلا لاق . دواد وبأو , دمحأ هاور ثيدحلا (4)

 .(ل991



 ضن

 ةالصلا تناك ول هنأ ىري يعفاشلاو « مهتالص ىلع اونب مهنأ اذه رهاظ نإف
 . ةينأث ةرم ةالصلاب أدبي نأ مزلل ةطبترم

 اين ان ابن



 ضن

 ةثلاثلا ةلمجلا نم ثلاثلا بابلا

 لصفلا . لوصف ةعبرأ يف رصحنم بابلا اذه دعاوقب طيحلا مالكلاو

 . ةعمجلا طورش يف : يناشلا . بجت نم ىلعو « ةعمجلا بوجو يف : لوألا

 . ةعملا ماكحأ يف : عبارلا . ةعجلا ناكرأ يف : كلاغلا

 هيلع بجت نمو « " ةعمججا بوجو يف  لوآلا لصفلا

 اهنوكل ء روهملا هيلع يذلا وهف ٠ نايعألا ىلع ةعملا ةالص بوجو امأ

 اونمآ نيذلا اهيأ اي » : ىلاعت هلوق رهاظلو ءرهظلا وهو ٠ بجاو نم الدب

 . "4 َعْيَبلا اوُرَذو هللا ركذ ىلإ أوعْساف , ةعملا موي نم ةالصلل َيِدوُت اذإ

 نع ماوقأ نيهتنيل » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو « بوجولا ىلع رمألاو

 ضورف نم اهنأ ىلإ موق بهذو مهولق ىلع هللا نقخيل وأ ٠ تاعملا مهعُدَو

 روهشماو « ءارفلا نع يدحاولا اهاكح « اهحتفو « اهناكسإو « مما ضب يه ةعملا : يوونلا لاق )١(

 ك « سانلا عمجت اهنأب حتفلا اوهجوو « هنم فيفخت ناكسإلاو ؛ « عّبّسسلا » يف ءيرق هبو « مضلا
 : يرشخمزلا لاقو « ليقع ينب ةغل حتفلاو : لاق « كلذ نم رثكملل ةّكَحّضو « ِةَرَمُه : لاقي
 . « ةبورعلا » ةيلهاجلا يف ىمسي ناكو « ثالثلا تاغللاب ذاوشلا يف ئرق

 ةريره يبأ نع سم حيحص يف تبث دقو .. ةبورعلاو « ةبورع » ىمسي ناكو : يدحاولا لاق

 قلخ هيف « ةعملا موي سمشلا هيلع تعلط موي ريخ » لاق ٍةَِيَي هللا لوسر نع هنع هللا يضر
 يف كلام دازو « ةعملا موي يف الإ ةعاسلا موقت الو ٠ اهنم جرخأ هيفو « ةنجلا لخدأ هيفو « مدأ

 « تام هيفو « هيلع بيت هيفو » سمو « يراخبلا طرش ىلع ديناسأب اهريغو دواد وبأو « أطوملا

 يأ ٠ نيسلاب ( ةخيسم ) دواد يبأ ةياور يفو « ةمجعملا ءاخلاب ( ةخيصم ) يهو الإ ةباد نم امو

 « رابج « نوهأ « لوأ : دحألا نم اذكه ىمست ىلوألا ةيلهاجلا روصعلا يف عوبسألا مايأ تناكو

 . (؟١٠ ١/ عومجنا ) رظنا . رابش « ةيورع ء سنوم ءرابد

 .؟ةيا ةعملا ةروس (؟)

 نعو « ةريره يبأ نع يئاسنلاو « دمحأو « مسم هاور « نيلفاغلا نم ننوكيل مث » ثيدحلا ةلككت (؟)
 هاور « هبلق ىلع هللا عبط « انواهت عمج ثالث كرت نم » لاق ٍهََِم هللا لوسر نأ دعجلا بأ

 بوجو ىلع نوماسملا عمجأ : ةمادق نبا لاقو . ةمألا عامجإب ضرف ةعملا : يبرعلا نبا لاق . ةسفللا



 ادت

 . ةنس اهنأ ةذاش ةياور كلام نعو ةيافكلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ديعلا ةالصب اههيبشت فالتخالا اذه يف ببسلاو
 . © اًديع هللا هلعج موي اذه نإ »

 ةمدقتملا ةالصلا بوجو طورش هيف تدجو نم ىلعف بجت نم ىلع امأو
 . اهيف فلتخم نانثاو « قافتاب نانثا « طورش ةعبرأ اهيلع اًدئاز اهيف دجوو
 ضي'رم ىلع الو « ةأرما ىلع بجت الف « ةحصلاو « ةروكذلاف « اهيلع قفتملا امأ
 ءرفاسملا : اهيف فلتخلا امأو . ةعملا لهأ نم اوناك اورضح نإ نكلو « قافتاب
 بجت هنأ ىلع هباحصأو دوادو « ةعملا اهيلع بجت ال هنأ ىلع روهملاف « دبعلاو
 . ةعملا اهيلع

 هيلع هلوق وهو « كلذ يف دراولا رثألا ةحص يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو

 دبع : ةعبرأ الإ ةعامج يف مسم لك ىلع بجاو ؛قح ةعملا » مالسلاو ةالصلا
 هيفو « ةسخ الإ » ىرخأ يفو )7 « ضيرم وأ « يبص وأ « ةأرما وأ ,« كولمم

 . ءاماعلا رثكأ دنع حصي مل ثيدحلاو «رفاسم وأ »

 . ( ٠06 /؟ راطوألا لين رظنا ) . نيع ضرف اهنأ ىلع عامجإلا رذنملا نبا ىكحو « ةعملا -
 موي اذه نإ » هتيم هللا لوسر لاق : لاق هنأ اهنع هللا يضر سابع نبا نع ةجام نبأ ىور ٠ )١(

 ءهنم سيلف بيط ناك نإو « لستغيلف . ةعملا موي .ىلإ ءاج نف . نيماسلل هلعج ءديع
 ِقابو ءروهجلا هنيل ءرضخألا يبأ نب حلاص هدانسإ يف : دئاوزلا يف لاق « كاوسلاب مكيلعو
 . تاقث هلاجر

 نع يهقيبلاو « ينطقرادلا هجرخأو . دحاو ريغ هححصو : ظفاحلا لاق . مكاحلاو « دواد وبأ هاور (1)

 وأ « ادبع وأ « اًرفاسم وأ ةأرما الإ « ةعملا هيلعف « رخآلا مويلاو « هللاب نمؤي ناك نم »رباج
 صيخلتلا ) رظنا . نافيعض امهو ٠ يراصنألا دم نب ذاعمو « ةعيهل نبا هدانسإ يفو « اًضيرم
 .( 56 /؟



 نع

 ةعمجلا طورش يف  ىناثلا لصفلا

 ينعأ : اهنيعب ةضورفملا ةالصلا طورش اهنأ ىلع اوقفتاف « ةعملا طورش امأو

 اوفلتخا كلذكو « اهيف اوفلتخا مهنإف « ناذألاو تقولا ادعام « ةمدقتملا ةيناثلا

 . اه ةصتخملا اهطورش يف

 تقو ينعأ : هنيعب رهظلا تقو اهتقو نأ ىلع روهملا نإف تقولا امأ
 7 لبق ىلصت نأ زوجي هنأ ىلإ موق بهذو « لاوزلا لبق زوجت ال اهنأو « لاوزلا
 . ١ لبنح نب دمحأ لوق وهو « لاوزلا

 ليجعت يف ةدراولا راثآلا موهفم يف فالتخالا فالتخالا اذه يف ببسلاو
 ىدغتت انك ام » : لاق هنأ دعس نب لهس نع يراخبلا هجرخ ام لثم ةعملا

 9 « ةعملا دعب الإ ليقن الو « هني هللا لوسر دهع ىلع

 7 « لالظأ ناردجلل امو نوفرصنيو « نولصي اوناك مهنأ » يورام لثمو

 )١( ينغملا ) رظنا ١/501 (

 يوارو « عام هللا لوسر دهع يف » يذمرتلاو « لسمو « دمحأ دازو « ةعامججلا ه هاور ثيدحلا (0)
 ميو ؛رخأت « سابعلا وبأ « يدعاسلا يجرزخلا دلاخ نب كلام نب دعس نب لهس وه ثيدحلا
 . ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) ٠ اًرهد

 نيح اهحيرنف « انلامج ىلإ بهذن مث ةعملا يلصي ناك ِهَتِلَي ينلا نأ » رباج نع يورملا ثيدحلا ()
 . نيثيدحلل ( 507 ماللا لبس ) رظنا . « لسمو ءدمحأ ه هاور « سيشلا لوزت
 انك » لاق عوكألا نب ةماس نع وهف« فلؤلا هركذ يذلا ثيدحلا ىنعم يف يذلا ثيدحلا امأو
 , يراخبلا اور « هب لظتسن لظ ناطيحلل سيلو , فرصتت مث ةعما يي هللا لومر عم يلصت
 « ءيفلا عبتتن عجرن مث « سمشلا تلاز اذإ لي هللا لوسر عم عمجن » ملسمل ةياور يفو « سمو
 ( 556 /؟ر ءاطوألا لين ) رظناو ( 2( /6 عومجملا ) رظنا ٠ اهرسكو « مملا ديدشتب ( عّمجت )و

 ريشق نب هللا دبع نب نانس عوكألا مداو ؛ عوكألا نب ورمع نب ةماس وه ثيدحلا يوارو
 قاف ناكو ؛ ةدم ةذسرلا لزنو ؛ ةرجشلا تحت عباب ؛ سابإ وبأو « مس وبأ « ينلألا
 ءامسأ ديرجت ) . نيعبسو عبرأ ةنس ةنيدملاب يفوت . طق يبأ بذك ام : سايإ هنبا لاق « اًيمار
 . ( ةباحصلا



 فق

 الإ اهنم مهفي ل نمو «٠ كلذزاجأ لاوزلا لبق ةالصلاراثآلا هذه نم مهف نف

 دق هنأ كلذو بابلا اذه يف لوصألا ضراعتت الئل ٠ كلذ زجي مل طقف ريكبتلا

 ليمت نيح ةعمجلا ىلصي ناك ِهّنِلَم ينلا نأ » كلام نب سنأ ثيدح نم تبث
 اهتقو نوكي نأ بجو ء رهظلا نم الدب تناك امل اهنإف اضيأو «١ سيثلا
 ىلع كلت لمحت نأ راثآلا هذه نيب عمجلا قيرط نم بجوف « رهظلا تقو
 .  روهملا هيلع يذلا وهو « لاوزلا لبق ةالصلا يف اضن تسيل ذإ « ريكبتلا

 مامإلا سلج اذإ وه هتقو نأ ىلع اوقفتا ءاهقفلا روهمج نإف ناذألا امأو
 نم رثكأ وأ طقف دحاو نذؤم مامإلا يدي نيب نذؤي له اوفلتخاو ءربنملا ىلع
 ء طقف دحاو نذؤم مامإلا يدي نيب نذؤي امإ هنأ ىلإ مهضعب بهذف ؟ دحاو
 . طقف نانثا نذؤي لب : نورخآ لاقو . ءارشلاو عيبلا هب مرحي يذلا وهو

 . ةثالث نذؤي امإ لب : موق لاقو

 يراخبلا ىور هنأ كلذو « كلذ يف راثآلا فالتخا مهفالتخا يف ببسلاو

 ىلع مامإلا سلج اذإ ةعملا موي ءادنلا ناك » : لاق هنأ ديزي نب بئاسلا نع

 رثكو « ناثع نامز ناك اماف « رمعو ء ركب ىبأو هلع هللا لوسر دهع ىلع ربنملا

 ديزي نب بئاسلا نع اضيأ ىورو © « ءاروزلا ىلع ثلاثلا ءادنلا داز سانلا

 اًضيأ ىورو ( « دحاو نذؤم الإ تلم هللا لوسرل ةعملا موي نكي مل » لاق هنأ

 )١( يراخبلاو « دمحأ هاور ٠ /؟ راطوألا لين ) رظنا . يذمرتلاو « دواد وبأو 8١4 ( .
 . ( 55/6 عومجملا ) رظنا . يعفاشلاو ٠ كلامو « ةفينح وبأ : ةثالثلا ةمألا مهنمو (؟)

 ثيل هنإ ليق ءرغ تخأ نباب فورعملا ديزي وبأ دعس نب ديزي نب بئاسلا وه ثيدحلا يوار )١(
 عادولا ةينث ىلإ نايبصلا عم جرخو « ةيناثلا ةنسلا يف دلو يِدْنِك ليقو « يدزأ ليقو ينانك
 هسأرب حسمو هلم لوسرلا هل اعدو « عادولا ةجح دهشو « كوبت نم همدقم ِوَنِلَي ينلا ىقلتي

 ' : واولا نوكسو يازلا حتفب ءاروزلاو « دواد وبأو يئاسنلاو يراخبلا هاور ثيدحلاو . عجَو وهو
 . ةنيدملا قوسب عضوم يه

 . قباسلا ثيدحلل ةلئكت وه (؛)



 ضني

 هللا لوسر دهع ىلع ةعملا موي ناذألا ناك » : لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع

 « نامع نامز ناك اماف « مامإلا جرخي نيح ادحاو اناذأ رعو ركب يبأو نع

 نبا ىورو '« ةعمجلل سانلا أيهتيل لوألا ناذألا © دازف « سانلا رثكو

 . . 90٠ ةثالث هلي هللا لوسر دهع ىلع ةعملا موي اوناك نينذؤلا نأ » بيبح

 نانذؤم ةعملا موي نذؤي : اولاقو « يراخبلا هاور ام رهاظ ىلإ موق بهذف

 نامز ناك اماف : هلوق ىنعم نإ : اولاقف « دحاو نذؤملا نأ ىلإ نورخآ بهذو

 ذخأو ؛ ةماقإلا وه يناثلا ءادنلا نأ ثلاثلا ءادنلا داز « سانلا رثكو « ناثع

 ةفيعض ثيدحلا لهأ دنع بيبح نبا ثيداحأو « بيبح نبا هاورامب نورخآ

 . هب درفنأ ايف اهس'الو

 نم نأ ىلع لكلا قفتاف « ةعملا مويب ةصتخملا ةحصلاو بوجولا طورش امأو

 عم دحاو : لاق نم مهنف .« ةعاملا رادقم يف اوفلتخاو « ةعاملا اهطرش

 : لاق نم مهنمو . مامإلا ىوس نانثا : لاق نم مهنمو ٠ يربطلا وهو « مامإلا

 وهو : نيعبرأ طرتشا نم مهنمو ٠ ةفينح ىنَأ لوق وهو « مامإلا نود ةثالث

 )١( ءافلا » نودب باوصلاو طخ وهو « « دازف » انيدل يتلا خسنلا عيمج يف « .
 اذإ ةعملا موي نآرقلا يف هللا هركذ يذلا ءادنلا ناك » ظفلب هدنسم يف هيوهار نب قحسإ هاور (؟)

 اماف « ناثع ةفالخ ةماعو ءرمعو ء ركب يبأو « تلم هللا لوسر دهع يف ربنملا ىلع مامإلا سلج
 ءاج اك ء اناذأ ىمست ةماقإلا نأل « اًثلاث لعج امنإ : يوونلا لاق « ثلاثلا ءادنلا داز سانلا رثك

 . ( 5١0 /؟ ةيارلا بصن ) رظنا . ىهتنا « ةالص نيناذأ لك نيب » حيحصلا يف

 نافع ةعملا موي ثلاثلا نيذأتلا داز يذلا نإ ديزي نب بئاسلا لوق دنع رجح نبا ظفاحلا لاق (؟)

 ناكو « دحاو ريغ نذؤم ِهَنَي ينلل نكي مو « ةنيدملا لهأ رثك نيح هنع هللا يضر نافع نبا
 نبا هركذ ام ىلع درلا اذهب فرعو » لاق « ربنملا ىلع ينعي  مامإلا سلجي نيح ةعملا موي نيذأتلا

 اذإف « دحاو دعب اًدحاو ةثالث اوناكو « نذؤملا نذأ سلجو ء ربنملا يقر اذإ ناك ِهَقِقَي هنأ بيبح

 ةلصتم قيرط نم احيرص كلذ دري ملو « ليلدل جاتحت ىوعد هنإف ٠ بطخف « ماق , ثلاثلا غرف

 . ( 50675 يرابلا حتف . « يعفاشلا نع يطيوبلا رصتخم يف هتدجو مث « اهلثم تبثي
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 2 ءاددع طرتشي ل نم مهنمو . نيثالث موق لاقو «") دمحأو 2 يعفاشلا لوق

 وهو « ةعبرألاو « ةثالثلاب زوجي الو نيعبرألا نود امب زوجي هنأ ىأر نكلو
 . ةيرق مه ىرقتت نأ نكمي نيذلا مهنأب مدحو « كلام بهذم

 له عما مسا هيلع قلطني ام لقأ يف مهفالتخا اذه يف مهفالتخا ببسو

 لغانب سو مف لان اإل عي , ناشثاأ ؛ ةهرأدأ,ةاا كل
 يف عملا مس ا هيلع قلطني ام لقأ وه ةالصلا هذه يف طرتشملا عملا لهو ؟

 يب راو . ةطالثلا نم رثكأ وه كلذو ؟ لاوحألا بلاغ

 ناكو « عملا مس | هيلع قلطني ام لقأ وه كلذ يف طرشلا نأ ىلإ بهذ نف
 يف مامإلا دمي نمم ناك نإبف « نانا عملا مس | هيلع قلطني ام لقأ نأ هدنع
 نإو « ناث دحاوو « مامإلا : نينثاب ةعملا موقت لاق « كلذ يف طرتشملا عما
 « مامإلا ىوس نينثاب موقت : لاق عجلا يف مامإلا دعي نأ ىري ال نمم ناك

 , مهتلمج يف مامإلا دعي ال ناك نإف « ةثالث عملا لقأ نأ هدنع اًضيأ ناك نمو
 نم لوق قفاو مهتلج يف ءامإلا دمي نم نآك نإو ٠ ماسإلا قوس ةناتي كا

 قلطني ام ىعار نم ام أو . مهتلمج يف مامإلا دعي لو « نانثا عملا لقأ : لاق
 : نينثالاب دقعنت ال : لاق , عمجلا منا لمعتسلا فرعلاو « رثكألا يف هيلع
 . اًدح كلذ يف دحي لو « ةعبرألاب الو

 )١( يعفاشلا بهذم ٠ ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع لاق هبو « نوعبرأ دمحأ بهذم نم روهشلاو «

 نيسمخ طارتشا هنعو ءزيزعلا دبع نب رمع نع ةياورو « قحسإو .

 ةفينح وبأ لاقو ءرشع ينئاب دقعنت : ةعيبر لاقو ٠ يروثلاو ٠ ةعبرأب دقعنت : دمحو ثيللاو

 يعازوألا نع هريغ ىكحو ءروث يبأو 2 يعازوألا نع رذنملا نبا هاكحو « مامإلا مدحأ ٠ يبأو

 دمحأ نع ةياور يهو « مامإلا مدحأ ةثالثب اهداقعنا فسوي ٠ حلاص نب نسحلاو « دواد لاقو :
 مامإلا اهدحأ نينثاب دقعنت ٠ مهب نكست ةعامج طرتشي لب « نيعم ددع طرتشي ال : كلام لاقو

 ةثالثب لصحي الو ءارشلاو عيبلا مهنيب عقيو « ةيرق ٠ ةعبرأو ٠ عومجملا ) رظنا . موحنو 6/
 ا ينغملا )و( ( .



 ضم

 سانلا نم ردقلاب عملا اذه دح هدنع ناطيتسالا ةعملا طرش نم ناك الو

 . هللا همحر كلام وهو « سانلا نم ةدح ىلع اونكسي نأ مهنكي نيذلا

 لوأ يف ناك ددعلا اذه نأ يور ام ىلإ اًريصف « نيعبرألا طرتشا نم امأو

 بوجولا طورش ينعأ : ةعملا ةالص طورش دحأ وه اذهف « سانلاب تيلص ةعمج

 اهنمو ء طقف بوجو طورش ىه ام طورشلا نم نإف « ةحصلا طورشو

 . ةحص طورشو «٠ بوجو طورش اهنأ ىنعأ : اًعيمج نيرمألا عمجي ام

 . هيلع اوقفتا راصمألا ءاهقف نإف « ناطيتسالا وهو « يناثلا طرشلا امأو

 رهاظلا لهأ كلذ يف فلاخو رفاسملا ىلع بجت ال ةعمجلا نأ ىلع مهقافتال

 « اذه عم ناطلسلاو رصملا ةفينح وبأ طرتشاو « رفاسملا ىلع ةعمجلا مهباجيإل

 . ")ددعلا طرتشي ملو

 ترا لاوحألا ىلإ قرطتملا لاتحالا وه بابلا اذه يف مهفالتخا ببسو

 وأ « اهتحص يف طرش يه له ِهِرَي اهايإ هلعف دنع ةالصلا هذه تنرتقا يتلا

 ءارصمو ؛ ةعامج يف الإ لَ اهلصي ل هنأ كلذو ؟ طرشب تسيل ل مأ , ايوجو

 اهنوك بجوي ام هتالصب ءايشألا هذه نارتقا نأ ىأر نف « عماج دجسمو

 كلذ طرتشا « ضعب نود اهضعب ىأر نمو « اهطرتشا « ةعجلا ةالص يف اًطرش
 . (9 ناطلسلاو « رصملا طارتشا هكرتو دجسملا كلام طارتشاك هريغ نود ضعبلا

 مهفالتخا لثم بابلا اذه نم ةريثك لئاسم يف اوفلتخا عضولا اذه نمو
 ؟ ماقت ال وأ ء دحاو رصم يف ناتعمج ماقت له

 نوك وه اه. ةنرتقملا لامفألاو لاوحألا طارتشا يف مهفالتخا يف ببسلاو

 ىلع اوقفتا كلذلو , ضعب نم ةالصلا لاعفأل ةبسانم دشأ لاوحألا كلت ضعب

 ىف ةدوجوملا لاوحألا نم لاح اهنأ عرشلا نم اًمولعم ناك ذإ . ةعاملا طارتشا

 )١( ءاهقفلا ةفحم ) رظنا ١/ اللا ( .

 ةنودملا ) رظنا (؟) ١/ ١47 ( يفاكلا رظنا )و ١/377 ( .
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 بسانم ريغ هنوكل كلذ يف اًطرش ناطلسلا الو ءرصملا كلام ّري ملو « ةالصلا
 فلتخا دقل ىتح ةبسانم برقأ هنوكل اًطرش دجسملا ىأرو « ةالصلا لاوحأل
 نم لهو ؟ ال مأ فقسلا دجسملا " طرش نم له هباحصأ نم نورخأتلا

 ؟ ال مأ هيف ةبتار ةعملا نوكت نأ هطرش

 : لوقي نأ لئاقلو ء رسي هللا نيدو ٠ بابلا اذه يف قمعت هلعل هلك اذهو

 هيلع اهنع تكسي نأ زاج امل « ةالصلا ةحص يف اًطورش تناك ول هذه نإ
 َلْرُن ام سانلل َنّيَبْعِل » : ىلاعت هلوقل اهايب كرتي نأ الو « مالسلاو ةالصلا

 . 9 © هيف اوفلتخا يذلا مه نيبتل »> : ىلاعت هلوقلو '' « مهيلإ

 باوصلل دشرملا هللاو

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو « دجسملا ىلإ طرش نم له « ركفلا راد » ةخسن يف .

 ؛2؟ ةيآأ لحنلا (؟) .

 ةيآأ لحنلا (؟) 56 .



 ىف

 () ثلاثلا لصفلا

 ناكرألا يف

 كلذ نم اوفلتخاو « ةبطخلا دعب ناتعكرو « ةبطخ اهنأ ىلع نوماسملا قفتا

 . بابلا اذه دعاوق يه لئاسم سخ يف

 نم نكرو « ةالصلا ةحص يف طرش يه له « ةبطخلا يف : ىلوألا ةلئسملا

 . تسيل اهنإ : موق لاقو ' نكرو ٠ طرش اهنأ ىلإ روهملا بهذف ؟ ال مأ اهناكرأ

 . نوشجاملا نبا الإ ضرف اهنأ ىلع كلام باحصأ روهمجو « ضرفب

 هذه نرتقأ ام لك لاتحا نم مدقتملا لصألا له وه مهفالتخا ببسو

 نم لاح ةبطخلا نأ ىأر نف ؟ نوكي ال وأ ء اهطورش نم نوكي نأ ةالصلا

 نيتللا نيتعكرلا نم ضوع اهنأ مهوت اذإ ةصاخبو « ةالصلا هذه ةصتخما لاوحألا

 يف طرشو ةالصلا هذه ناكرأ نم نكر اهنإ : لاق ةالصلا هذه نم امصقن

 « بطخلا رئاس نم ةدوصقملا ةظعوملا وه اهنم دوصقملا نأ ىأر نمو « اهتحص

 ةبطخلا هذه يف فالخلا عفر افإو « ةالصلا طورش نم اًطرش تسيل اهنأ ىأر

 موق جتحا دقو « بطخلا رئاس نم ةبتار اهنوكل ؟ ال مأ ضرف يه له
 . ةبطخلا وه : اولاقو < هللا رْكذ ىلإ اَوَعْسآَف > : ىلاعت هلوقب ايوجول

 نم برعلا مالك يف ةبطخ مسا هيلع  قلطني ام لقأ وه : مساقلا نبا لاقف

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( يناثلا لصفلا ) «ركفلا راد » ةخسن يف .
 ئزجت ةفينح وبأ لاق نكلو ء دمحأو « يعفاشلاو كلامو « ةفينح وبأ : ةعبرألا ةّمألا مهنمو (1)

 « دواد لاق هبو « ةبطخ الب حصت ةعملا نأ يرصبلا نسحلا نع رذنملا نبا ىكحو « ةدحاو ةبطخ
 . كلام باحصأ نم كلملا دبعو

 0( لا ينغملا )و ( 718 /* عومجملا )رظنا . كلام نع يورو : ضايع يضاقلا لاق

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( مما قلطني ) «ركفلا راد » ةخسن يف (0)
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 كلذ نم ئزجي ام لقأ : يعفاشلا لاقو . هللا دمحب ءودبملا فلؤملا مالكلا
 ىرخألا نم امههادحإ لصفي اًّماق اههنم ةدحاو لك يف نوكي ©) ناتنثا ناتبطخ
 « َهنلَم ينلا ىلع يلصيو ء املوأ يف اهنم ةدحاو لك يف هللا دمحي ةفيفخ ةسلجب

 . ةرخآلا يف وعديو « ىلوألا يف نآرقلا نم اًميش أرقيو هللا ىوقتب يصويو

 مسالا هيلع قلطني ام لقأ كلذ نم ئزجي له وه مهفالتخا يف ببسلاو
 مسالا هيلع قلطني ام لقأ ئزجملا نأ ىأر نف ؟ يعرشلا مسالا وأ ٠ ىوغللا

 ىأر نمو . اهيف ِهّتْيَي هنع تلقن يتلا لاوقألا نم اًئيش اهيف طرتشي مل ىوغللا
 لوصأ اهيف طرتشا يعرشلا مسالا هيلع قلطني ام لقأ كلذ نم ئزجملا نأ
 . ةلدبتملا ريغ ةبتارلا لاوقألا ينعأ : ٍعَِيَم هبطخ نم تلقت ىلا لاوقألا

 ةبتار لاوقأ اهيف هنع تلقت يتلا ةبطخلا نأ فالتخالا اذه يف ببسلاو
 نم يفكي : لاق « اهككح بلغو « ةبتار ريغلا لاوقألا ربتعا :نف « ةبتار ريغو
 . برعلا دنع « ةبطخ » مسا ينعأ : ىوغللا ممالا هيلع قلطني ام لقأ كلذ

 لقأ الإ كلذ نم ئزحجي ال : لاق اهكح بلغو « ةبتارلا لاوقألا ربتعا نمو
 . هلاعتساو عرشلا فرع يف ةبطخلا مسا هيلع قلطني ام

 دنع انلق 5 طرش وهو . سولجلا كلام دنع ةبطخلا طرش نم سيلو

 ةحارتسا هنوك نم هنم لوقعملا ىنعملا ربتعا نم هنأ كلذو « يعفاشلا

 . اًطرش هلعج « ةدابع كلذ لعج نمو « اًطرش هلعجي مل ٠ بيطخلل

 ةثالث ىلع بطخي مامإلاو ةعمجا موي تاصنإلا يف اوفلتخا : ةثلاثلا ةلئسملا
 نم مزال كح هنأو ٠ لاح لك ىلع بجاو تاصنإلا نأ ىأر نم مهنم : لاوقأ
 نب دمحأو « ةفينح وبأو ٠ يعفاشلاو , كلامو روهما مثو ء ةبطخلا ماكحأ

 رظنا . ةدحاو ةبطخ كزجت : ةفينح وبأ لاقو « روهملاو , كلام لوق وهو « دمحأ لوق وهو )١(
 .(7؛؟/6 عومجملا )



 اهفنز

 زاجأ مهضعبف « ماسقأ ةثالث اومسقنا ءالؤهو . © راصمألا ءاهقف عيمجو « لبنح

 « يعازوألاو « يروثلا لاق هبو . ةبطخلا تقو يف مالسلا درو « تيبثشتلا

 نيب قرف مهضعبو « تيبثشتلا الو ٠ مالسلا در زجي مل مهضعبو « مهريغو

 لباقم يناثلا لوقلاو ٠« تمشي الو مالسلا دري : اولاقف « تيبشتلاو « مالسلا

 نارقلا ةءارق نيح يف الإ زئاج ةبطخلا لاح يف مالكلا نأ وهو « لوألا لوقلا

 لوقلاو . يعخنلا مي مهاربإو « ريبج نب ديعسو « يبعشلا نع يورم وهو « اهيف

 نإو « تصنأ اهعمس نإف « اهعمسي ال وأ « ةبطخلا عمسي نأ نيب قرفلا ثلاثلا

 دمحأ لاق هبو « ملعلا نم ةلئسم يف كتي وأ « حبسي نأ هلزاج عمسي م

 نبا نع يورو « هتالص دسفت مل ملكت نإ هنأ ىلع روهمجلاو , ) ةعامجو « ءاطعو
 . عبرأ رهظ هتالصف ءاغل نم : لاق هنأ بهو

 )١( بجي الو تاصنإلا بحتبي ديدجلا يف روهشملا وهو ( اهحصأ ) نالوق يعفاشلا بهذم يف «
 هبو . مالكلا مرحيو تاصنإلا بجي ميدقلا يف يعفاشلا صن وهو ( يناثلا )و « مالكلا مرحي الو

 نب ديعسو « ريبزلا نب ةورع لاق ةمرحلا مدعبو . دمحأو « ةفينح وبأو « يعازوألاو « كلام لاق

 يعخنلاو « يبعشلاو « ريبج ٠ رظنا « مالكلا مرحي ال ىرخأ ةياور دجأ نعو « دوادو , يروشلاو
 ) ينغملا )و ( 555 /5؛ عومجملا ١/5517 (

 نبأ لاق . يعفاشلاو « يعخنلاو ء ربيج نب ديعسو « ءاطع لوق وهو ( 75١ /7 ينغملا ) رظنا (؟)

 2 ةقلح يف سلجي الو « يلصي الو ,هقفلا يف ركاذي الو « هتوص عفري نأ هل سيلو : ةمادق

 . ( 569 /١؟ ينغملا ) رظنا . ةلفانلا ةالصو « هقفلا يف ةركاذملا هل نأ ليقع نبا ركذو

 « اًقيرح وأ ةيحوأ ءاران هيلع فاخي نم وأ ءرئبلا نم ريرضلا ريذحتل بجاولا مالكلا امأو

 تممس : مرثألا لاق « ناتياور هيفف مالسلا درو ٠ سطاعلا ثيبشت امأف « هلعف هلف « كلذ وحنو

 « معن : لاقف ؟ سطاعلا تيشيو « معن : لاق ؟ ةعملا موي مالسلا لجرلا دري لكس هللا دبع ابأ

 .بطخي مامإلاو

 ةيناثلا ةياورلاو . قحسإو « يروثلاو , ةداتقو ٠ يمخنلاو ٠ يبعشلاو ٠ نسحلا كلذب صخر نمبيو

 ( 775/١ ينغملا ) رظنا . لعفي مل عمسي ناك نإو سطاعلا تّمشو مالسلا ٌدَر عِمسُي ال ناك نإ

 ناكملاو « نامزلل اًرظن اهكرت وأ ىرخأ ىلع ةعاط ميدقت ) انباتك رظنا ( 800/4 عومجملا )و

 . ( لاوحالاو



 دهفل

 هيلع ينلا نأ ةريره يبأ ثيدحل تاصنإلا بوجول روهج لا راص امنإو
 بطخي مامإلاو « ةعملا موي تصنأ كبحاصل تلق اذإ » : لاق مالسلاو ةالصلا
 , ()« توغل دقف

 رمألا اذه نأ نوري اونوكي نأ الإ ةهبش مهل معأ الف « هبجوي مل نم امأو
 هل اوُعِمَتْسمآَف نآرّقلا يرق اذإو »> : ىلاعت هلوق يف باطخلا ليلد هضراع دق
 هل'بجي سيلف « نآرقلا ادع ام نأ يأ "4 َنوُمَحْرُت ْمُكّلَعَل اوُتِصْنَأَو

 . ملعأ هللاو فعض هيف اذهو ٠ تاصنإلا

 . مهلصي مل ثيدحلا اذه نوكي نأ هبشألاو

 مومع ضراعت هيف ببسلاف ٠ ماعلا تيمشتو مالسلا در يف مهفالتخا امأو
 ىنثتسم اههنم دحاو لك نوكي نأ لاتحاو « تاصنإلاب رمألا مومعل كلذب رمألا
 مالسلاب رّمألا ةعملا موي تمصلاب رمألا ومع نم ىنثتسأ نأ . هبحاص نم
 تيبشتلاو مالسلا درب رمألا مومع نم ىنثتسا نمو « امهزاج أ سطاعلا تيبشت
 مالسلا در ىنثتسا هنإف ٠ قرف نمو « كلذ زي ) ةبطخلا نيح يف تصلاب ألا
 تقو تيمشتلا رمألا مومع نم ىنثتساو ء ةبطخلا يف لكتلا نع يهنلا نم
 هذه نم دحاو دحاو ىلإ ءالؤه نم دحاو دحاو بهذ امإو « ةبطخلا
 ءرخآلا يف هفعضو , اهدحأ يف مومعلا ةوق نم هنظ ىلع بلغ امل تاينثتسملا
 درب رمألاو « تقولا يف صاخ مالكلا يف ماع وه تمصلاب رمألا نأ كلذو
 نمزلا ىنثتسا نف « مالكلا يف صاخ تقولا يف ماع وه تيبثتلاو « مالسلا
 نمو « ةبطخلا تقو يف تيبشتلا الو « مالسلا در زجي مل مالكلا نم صاخلا
 . كلذ زاجأ « ماعلا مالكلا نع يهنلا نم صاخلا مالكلا ىنثتسا

 )١( راطوألا لين ) رظنا ةجام نبا الإ ةعاجلا هاور 7١8/7 ( .

 )( فارعألا 7١6 .



 اهفن

 « ليلدب الإ نيصوصخلا دحأب نيمومعلا دحأ ءانثتسال راصي الأ باوصلاو

 ديكأت حيجرتو « تاصوصخلاو تامومعلا حيجرت يف رظنلابف كلذ رسع نإف

 نإ هنأ زاجيإي كلذ هفرعم نكلو « لوطي كلذ ليصفت يف لوقلاو « اهب رماوألا

 نكي ملو ةدحاو اهتوق تاصوصخلاو تامومعلاو « ةدحاو اهتوق رماوألا تناك

 , هدوجو لقي اذهو « ةرورض عناتلا عقو يأ نم ىنثتسي يأ ىلع ليلد كانه
 هذه لاثمأ يف ةعقاولا تاصوصخلاو , تامومعلا يف حيجرتلا هجوف نكي م نإو

 « نيمومعلاو « نيصوصخلا نيب ةعقاولا بسنلا ماسقأ عيمج ىلإ رظنلا وه عضاوملا

 ةدحاو ةبترم يف ناصوصخو « ةوقلا نم ةدحاو ةبترم يف نامومع : عبرأ يهو

 . ليلدب الإ اهدحأ ءانثتسال راصيال اذهف « ةوقلا نم

 فعضلا ةياهن يف مومعو « ةوقلا ةيا يف صوصخ وهو « اذه لباقم : يناثلا
 . صوصخلا مومعلا نم ىنثتسي نأ ينعأ « دب الو « هيلإ راصي نأ بجي اذهف

 . يناثلا نم فعضأ نيمومعلا دحأو « ةدحاو ةبترم يف ناصوصخ : ثلاغلا
 . فيعضلا مومعلا هيف صصخي نأ يغبني اذهف

 « يناثلا نم ىوقأ نيصوصخلا دحأو « ةدحاو ةبترم يف نامومع : عبارلا
 رماوألا تواست اذإ هلك اذهو « يوقلا صوصخلل هيف حلا نوكي نأ بجي اذهف
 ةفلتخم بيكارت كلذ نم تثدح . تفلتخا نإف . ديكأتلا موهفم يف اهيف

 . هذه طابضنا رسعلو ءرماوألا ةوقو « ظافلألا ةوق نيب اًضيأ ةسياقملا تبجوو

 . موثأم ريغ كلذ لقأ وأ ٠ بيصم دهتجم لك نإ : ليق ءايشألا

 عكري له ربنملا ىلع مامإلاو ةعمجلا موي ءاج نيف اوفلتخا : ةعبارلا ةلئسملا

 مهضعب بهذو") كلام بهذم وهو « عكري ال هنأ ىلإ ضعب بهذف ؟ ال مأ

 )١( 84ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ( .



 بك

 . © عكري هنأ ىلإ

 هلوق مومع نأ كلذو ءرثألا مومعل سايقلا ةضراعم مهفالتخا يف ببسلاو

 نأ بجوي 7 « نيتعكر عكريلف « دجسملا ءدحأ ءاج اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع

 تاصنإلاب رمألاو , بطخي مامإلا ناك نإو ةعملا موي دجسملا يف لخادلا عكري

 نإو « تاصنإلا نع لغشي امم ئثب لغتشي ال نأ هليلد بجوي بيطخلا ىلإ

 ١ . ةدابع ناك

 ءاج اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم تبث ام رثألا اذه مومع ديؤيو

 يفو « لسم هجرخ « نيتفيفخ نيتعكر .عكريلف ٠ بطخي مامإلاو دجسملا مدحأ

 لجرلا رمأ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأ » هتاياور رثكأو ٠ هتاياور ضعب
 اذه ىلإ قرطتيف . ثيدحلا «مدحأ ءاج اذإ» لقي موا" عكري نأ لخادلا

 خيشلا نع هباحصأ هفلاخ اذإ دحاولا يوارلا ةدايز لبقت له : يف فالخلا

 لمعلا بجو ةدايزلا تحص نإف ؟ ال مأ هنع ةياورلا يف اوعتجا يذلا لوألا

 نكل سايقلاب ضراعي نأ بجي ال صنلاو « فالخلا عضوم يف صن اهنإف « اه
 . لمعلا وه اذه يف كلام هاعار يذلا نوكي نأ هبشي

 نع يوونلا هاكحو ءرذنملا نباو ءروث يبأو « لوحكمو ٠ قحسإو « دمحأو « يعفاشلا لوق وه )١(
 ةفوكلا لهأ بهذو . كلام نع هاكح نسحلا نب دمحم نأ يبرعلا نبا ىحو « نيثدحملا ءاهقف

 . ةفينح يبأو « ثيللاو ؛ كلام نع ضايع يضاقلا هاكحو « يلصي الو سلجي نأ ىلإ يروثلاو
 . ( 8868 /6؛ عومجملا ) رظناو ( 19١ /؟ راطوألا لين رظنا ) فلسلا روهمجو

 عكريلف , بطخي مامإلاو « ةعملا موي مدحأ ءاج اذإ ٠ ظفلب دواد وبأو « مسمو دمجأ هاور (9)

 دقو ةعملا موي مدحأ ءاج اذإ » ةياور يفو « هنع هللا يضر رباج نع « اهيف زوجتيلو « نيتعكر

 . ( ١/ 56١ راطوألا لين )رظنا . هيلع قفتم « نيتعكر لصيلف « مامإلا جرخ

 ىلع بطخي هلَي هللا لوسرو « ةمملا موي دجسملا لخد ًالجر نأ » هنع هللا يضر ديعس يبأ نعف )١(
 رباج ىورو « يذمرتلا هححصو « دواد ابأ الإ ةسمخلا هاور « نيتعكر يلصي نأ هرمأف « ربنملا

 . ( ١6١0/7 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . ةعامجلا هاور . هلثم



 اففيإ

 ةعملا ةالص يف ةءارقلا ةنس نم نأ ىلع ءاهقفلا رثكأ : ةسماخلا ةلئسملا

 ةالصلا هيلع هلعف نم كلذ رركت امل ىلوألا ةعكرلا يف ةعملا ةروس ةءارق

 أرقي ناك لَ هللا لوسر نأ » ةريره يبأ نع ملسم َحَرَخ هنأ كلذو « مالسلاو

 نأ كلام ىورو "7 « نوقفانملا كءاج اذإ ةيناثلا يفو « ةعملاب ىلوألا ةعكرلا يف

 للي هللا لوسر هب أرقي ناك اذاما7 ريشب نب ناعنلا لأس سيق نب كاحضلا
 ثيدح كاتأ له أرقي ناك » لاق ؟ ةعملا ةروس رثأ ىلع ةعملا موي

 ,. 29 « ةيشاغلا

 ىلعألا كبر مسا حبسب هدنعأرق نإو 7 ثيدحلا اذه ىلع لمعلا كلام بحتساو
 فقي ملف « ةفينح وبأ امأو ءزيزعلا دبع نب رمع نع يورم هنأل « انسح ناك

 . ائيش اهيف
 سايقلا نأ كلذو « سايقلل لعفلا لاح ةضراعم مهفالتخا يف ببسلاو

 لعفلا ليلدو « تاولصلا رئاس يف لاحلاك ةبتار ةروس اهل نوكي ال نأ بجوي

 نب ناعنلا نع ملسم جّرخ : يضاقلا لاقو « ةبتار ةروس اهل نوكي نأ يضتقي

 كبر مسا حبسب ةعملا يفو نيديعلا يف أرقي ناك هِي هللا لوسر نأ » ءريشب
 . « ةيشاغلا ثيدح كاتأ لهو « ىلعألا

 اذهو « نيتالصلا يف اهب أرق دحاو موي يف ةعمجلاو « ديعلا عتجا اذإف : لاق

 . اًماد اهب أرقي ناك سيل ةعمجلا نأو « ةبتار ةروس كانه سيل هنأ ىلع لدي

 )١( /؟ راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . يئاسنلاو يراخبلا الإ ةسخلا هاور ثيدحلا 709 (

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع .

 رظنا . رهشأ ةتسب ينم ربكأ وه ريبزلا نبا لاق . يجرزخلا يراصنألا ةبلعث نب ريشب نب نايعنلا (؟)
 . ( ةباحصلا ءاممأ ديرجت )

 . ( 587/5 راطوألا لين ) رظنا يذمرتلاو يراخبلا الإ ةعامجلا هاور (؟)

 . روث وبأو ٠ دمحأو ٠ يعفاشلاو كلامو (؟)



 ايدل

 عبارلا لصفلا

 ةعمجلا ماكحأ يف

 ىلع : ةيناشلا . ةعملا رهط كح يف : ىلوألا لئاسم عبرأ بابلا اذه يفو
 . ةعمجا ىلإ هيف بغرلا حاورلا تقو يف : ةثلاثلا .٠ رصملا جراخ نمم بجت نم

 . ءادنلا دعب ةعملا موي عيبلا زاوج يف : ةعبارلا

 () ةنس هنأ ىلإ روهملا بهذف . ةعمجلا رهط يف اوفلتخا : ىلوألا ةلئسملا
 يف اطرش سيل سيل هنأ معأ ايف فالخ الو « ضرف هنأ ىلإ رهاظلا لهأ بهذو

 . ةالصلا ةحص

 يبأ ثيدح بابلا اذه يف نأ كلذو ءراثآلا ضراعت مهفالتخا يف ببسلاو

 بجاو ةعملا موي رهط » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « يردخلا ديعس

 سانلا ناك » : تلاق ةشئاع ثيدح هيفو (7« ةبانجلا رهطك متحم لك ىلع

 لوألاو « ؟ متلستغا ول ليقف « مهتئيهب ةعملا ىلإ نوحوريف « مهسفنأ لامع
 ش . مسمو « دواد وبأ هجرخ يفاثلاو « قافتاب حيحص

 ةشئاع ثيدح رهاظو . لسغلا بوجو يضتقي ديعس يبأ ثيدح رهاظو

 موي ًاضوت نم » يور دقو « ةدابع سيل هنأو « ةفاظنلا عضومل ناك كلذ نأ

 طوقس يف صن وهو (9 « لضفأ لسغلاف « لستغا نمو « تمعنو اهبف ةعملا |

 )١( يعفاشلاو كلامو « ةفينح وبأ : ةعبرألا ةّمألا مهنمو ٠ عومجملا ) رظنا . دمحأو 4/ 584 ( .

 ردقيام بيطلا نم سمي نأو ٠ كاوسلاو « متحم لك ىلع بجاو ةعملا موي لسغ » ثيدحلا ظفل (؟)
 . ةعبسلا هجرخأ ثيدحلا لصأف الإو « كاوسلاو » ةدايز عم هيلع قفتم « هيلع

 « ٍللاوعلا نمو « مهلزانم نم ةعملا نوباتني سانلا ناك » هظفلو « هيلع قفتم ثيدحلا ىنعم ()
 ناسنإ ِهَقيَم ينلا قأف ٠ حيرلا مهنم جرخيف « قرعلاو « رابغلا مهبيصيف « ةءابعلا يف نوتأيف
 ../؟ راطوألا لين ) رظنا « ؟ اذه ممويل مهترهطت منأ ول : هلع ينلا لاقف « يدنع وهو مهنم

306 ) . 

 - هاور : ظفاحلا لاق . ( 7/7/١ راطوألا لين )رظنا بدنج نب ةرعم نع ةجام نبا الإ ةسمخلا هاور (؟)



 ب

 . فيعض ثيدح هنأ الإ هتيضرف

 اًموق نإف ءرصملا جراخ وه نم ىلع ةعملا بوجو امأو : ةيناثلا ةلأسملا

 اوفلتخا ءالؤهو ٠ بجت لب : اولاق موقو « رصملا جراخ نم ىلع بجت ال : اولاق
 بجو موي ةريسم ةعملا نيبو « هنيب ناك نم : لاق نم مهنف اًريثك افالتخا

 ىلع اهيلإ نايتإلا هيلع بجي : لاق نم مهنمو « ذاش وهو « اهيلإ نايتإلا هيلع
 يف « ءادنلا عمسي ثيح نم نايتإلا هيلع بجي : لاق نم مهنمو « لايمأ ةثالث

 . كلام نع نالوقلا ناذهو « ءادنلا عضوم يف لايمأ ةثالث نم كلذو « بلغألا

 . بوجولا طورش يف تتبث ةلأسملا هذهو

 نأ درو هنأ كلذو ءراثآلا فالتخا بابلا اذه يف مهفالتخا ببسو

 . لايمأ ةثالث كلذو « ِهَتيَي ينلا نامز يف يلاوعلا نم ةعملا نوتأي اوناك سانلا

 ثيدح : يذمرتلا لاقو . ةرهس نع نسحلا ثيدح نم ةميزخ نباو « ننسلا باحصأو ءدمحأ -

 لمحي نم : مامإلا يف لاقو . ًالسرم لَم يبنلا نع نسحلا نع ةداتق نع مهمظعم هاورو « نسح

 نب يلع بهذم وهو : ظفاحلا لاق . ثيدحلا اذه ححصي لاصتالا ىلع ةرمهم نع نسحلا ةياور

 ثيدح الإ هنم عمسي مل: ليقو . مهريغو , ماحلاو يذمرتلاو يراخبلا هنع هلقن اك ينيدملا

 « هباتك نم ثدحي افإو , ًالصأ اًئيش هنم عمسي مل : ليقو . هريغو « زازبلا لوق وهو : ةقيقعلا
 نمرازبلا هجرخأ . كلذ يف مثوو « ةريره يأ نع نسحلا نع  فيعض وهو - يلذهلاركب وبأ هاورو

 يف ينطقرادلا هلاق . هيف موو سنأ نع ةداتق نع ديعس نع ماوعلا نب دابع هاورو « هقيرط
 نع نسحلا نع ةدانق نع ديعس نع هريغو عيرز نب ديزي ةياور باوصلاو : لاق . للعلا
 . ىهتنا . سنأ نع فيعض دنسب ةجام نبا هاورو « يليقعلا لاق كلذكو ... ةرمس

 تمعنو ءذخأ ةدسلابف هانعم « تمعنو اهبف » هلوق نأ يرهزألا ىح ( هيبنت ) : ظفاحلا لاق

 لاقو « ةنسلا راضإل ثينأتلا ءات ترهظ اهإ : لاقو اًضيأ يلاطخلا هاكحو « يعصألا هلاق ةنسلا

 .هانعم : مهضعب لاقو . ةصخرلا تمعنو : يراشلا دماح وبأ لاقو . ةلصخلا تمعنو « هريغ

 ةيضرف مدع ىلع هب لدتسي ام ىوقأ نم ( هيبنت ) : لاق مث « ةضيرفلا تمعنو , ذخأ ةضيرفلابف
 ًاضوت نم » اًعوفرم ةريره يبأ نع لسغلاب رمألا ثيداحأ بقع سم هاور ام ةعجلا موي لسغلا
 ةثالث ةدايزو « ةمجلا ىلإ ةمجلا نيب ام هل رفغ تصنأو عتساف ةعجلا قأ مث ءوضولا نسحأف

 . ( 77/9 صيخلتلا ) رظنا . « مايأ



 م

 ىلع ةعملا » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأ دواد وبأ ىورو . ةنيدملا نم
 رثأ وهو 29 « هلهأ ىلإ ليللا هاوآ نم ىلع ةعملا » : يورو 27 « ءادنلا عمس نم

 « حاورلا لضف يف تدرو يتلا تاعاسلا يف مهفالتخا امأو : ةقلاثلا ةلأسملا
 برق افأكف « ىلوألا ةعاسلا يف حار نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو
 ةعاسلا يف حار نمو « ةرقب برق امنأكف « ةيناثلا ةعاسلا يف حار نمو « َةَنَدَب
 برق انفاكف ؛ ةعبارلا ةعاسلا يف حار نمو « اشبك برق افأكف « ةثلاشلا
 . () « ةضيب برق امنأكف ةسماخلا ةعاسلا يف حار نمو « ةجاجد

 تاعاس ىه تاعاسلا هذه نأ اودقتعا ءاماعلا نم ةعامجو يعفاشلا نإف
 ةعاس ءازجأ اهنأ ىلإ كلام بهذو ءراهنلا لوأ نم حاورلا ىلإ اوبدنف ("راهنلا

 اًروصقم نايفس نع ةعاجلا هاور : ننسلا يف دواد وبأ لاق . ينطقرادلاو « دواد وبأ هاور ثيدحلا )١(

 . ( 61٠/؟ راطوألا لين ) رظنأ هوعفري مو ءورمع نب هللا دبع ىلع

 ريغ هنإ : يقارعلا لاقو « فيعض هدانسإو : يذمرتلا لاق « ةريره يبأ نع يذمرتلا هجرخأ )١(
 . هيف ةجح الف حيحص

 روكذملا اذهو : يوونلا لاق ( 57١ /؟ راطوألا لين ) رظنا . ةجام نبا الإ ةعاملا هاور ثيدحلا (0)

 لاق . « تاعاس تس » يئاسنلا ةياور يفو ثيدحلا بتك يف روهشملا وه سخ تاعاسلا نأ نم

 يفو « ةجاجد ةعبارلا يفو » اضيأ يئاسنلا ةياور يفو « .. ةجاجد ةسماخلاو ةطب ةعبارلاو »
 ناذاش امه : لاقي دق نكل « حيحص نيتياورلا دانسإو « ةضيب ةسداسلا يفو « اًروفصع ةسماخلا

 . تاياورلا رئاس اهتفلاخن

 لهاستي الثل كلذ لاق امنإو « هتافص يف ةبانجلا لسغفك الغ هانعم « ةبانجلا لسغ ه تكي هلوقو
 رظنا . هانعم يف روهشلا وه اذه « بجاوب سيل ةنس هنوكل هتابودنمو « هبادآ لكي الو « هيف

 ( 705 /: عومجملا )

 يف كلام ىلع انباحصأ هب لدتسي « حار مث « ةعجلا موي لستغا نم قو :٠ يوما لاق

 لاستغالا هزيوجت يف يعازوألا ىلع هب نولدتسيو « يخارتلل « « مث » نأل « هبقع حاورلا طارتشا

 نيح نم ربتعت تاعاسلا هذهو . قافتالاب ةعملا موي نم سيل رجفلا لبق ام نأل « رجفلا لبق

 نأ ( ثلاثلا )و « سمشلا عولط نم ( يناثلا )و ( حيحصلا ) وهو مويلا لوأ هنأل « رجفلا عولط



١ 

 . © هدعبو « لاوزلا لبق ةدحاو
 يعسلا بوجول رهظألا وهو « لاوزلا لبق ةعاس ءازجأ يه : موق لاقو

 . ةليضفلا هلخدي بجاولا نأ ىري نم بهذم ىلع الإ لاوزلا دعب

 اًموق نإف « ءادنلا تقو ءارشلاو عيبلا يف مهفالتخا امأو : ةعبارلا ةلأسملا

 . 9 خسفي ال : اولاق موقو « ءادنلا عقو اذإ عيبلا خسفب : اولاق

 يمنلا ديقت اذإ حابم هلصأ يذلا ءيشلا نع يهنلا له مهفالتخا ببسو
 ؟ ال مأ هنع يهنملا داسفب دوعي « ةفصب

 هيف فالخ الو « نسحلا سابللاو , كاوسلاو « بيطلا : ةثالث ةعملا بادأو
 . كلذب راثآلا دورول

 نم امهريغو « نيمرحلا مامإو ٠ نيسح يضاقلا هراتخاو « لاوزلا دعب ةفيطل تاظحل انه تاعاسلا
 وأ « فيعض اذهو « لاوزلا دعب نوكي اننإ حاورلا نأب اوجتحاو . كلام بهذم وهو « نييناسارخلا
 ( 57١ /6 عومجملا ) رظنا . روهجْلا لاق اذهو ءراهنلا لوأ نم تاعاسلا اهنأ باوصلاو « لطاب
 . ( 500 /؟ ىنغملا ) رظنا . رذنملا نباو يعازوألاو ةفينح يبأو « دمحأ بهذم وهو

 )١( 4ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ( . /
 « كاحضلا هلاق . اهنم غارفلا ىلإ لاوزلا دعب نم هنإ : نالوق يرحتلا تقو يف : يبطرقلا لاق (5)

 بهذمو . يعفاشلا هلاق . ةالصلا تقو ىلإ ةبطخلا ناذأ تقو نم : يناثلا . ءاطعو « نسحلاو
 كلذ يف عيبلا نم كلذ نم عقو ام هدنع خسفيو « ةالصلل يدون اذإ عيبلا كرتي نأ كلام
 لدتساو « ابدن هنع يهنلا لوأتو ٠ خسفي الو ء دقعني عيبلا نأ يعفاشلا بهذمو « تقولا
 . ( ٠١8/18 نارقلا ماكحأل عماجلا ) رظنا ( كل ريخ مكلذ ) ىلاعت هلوقب





 نيني

 عبارلا بابلا

 رمسلا ةالص يف

 . عملا يف : يناثلا لصفلا « رْضقلا يف : لوألا لصفلا : نالصف هيف بابلا اذهو

 لوألا لصفلا

 رصصقلا يف

 هنإف ءرصقلا امأ . فالتخاب عملا يفو « قافتاب رصقلا يف ريثأت هل رفسلاو

 لوق وهو (ذاش لوق الإ رفاسما ةالصلا رصق زاوج ىلع ءاماعلا قفت

 نأ متفخ نإ » : ىلاعت هلوقل فئاخلل الإ زوجي ال رصقلا نأ وهو « (9 ةشئاع

 رصق امنإ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نإ : اولاقو . "4 اوُرَمَك نيزلا ْمُكَنَتْفْي

 ءرصقلا مح يف اهدحأ : عضاوم ةسخ يف كلذ نم اوفلتخاو . اًفئاخ ناك هنأل

 هيف بجي يذلا رفسلا يف : ثلاثلاو ء رصقلا اهيف بجي ىتلا ةفاسملا يف : يناثلاو

 يف سماخلاو (©ريصقتلاب رفاسملا هنم أدبي يذلا عضوملا يف : عبارلاو « رصقلا

 . ةالصلا رصقي نأ عضوم يف ماقأ اذإ هيف رفاسال زوجي يذلا نامزلا رادقم

 نأ ىأر نم مهنف : لاوقأ ةعبرأ ىلع هيف اوفلتخا مهنإف ءرصقلا كح امأف

 بصنلاب ( اذاش ًالوق الإ ) باوصلاو « عفرلاب اذكه ( ذاش لوق الإ ) انيدل يتلا خسنلا عيمج يف )١(
 : . ىنتثتسم هنأل

 ءرفاسمال ةصخر رصقلا نأب يوونلا نع يناكوشلا لقن دقو « ةشئاعل لوقلا اذه بسن نم رأ مل )١(

 مث ٠ سابع نباو « ناثعو « ةشئاع نع يورو . ءاماعلا رثكأو دمحأو « كلامو يعفاشلا لوق وهو
 ضعب بهذو « حابم رفس لك يف رصقلا زوجي هنأ ىلإ روهملا بهذ : يوونلا لاق : يناكوشلا لاق
 نعو « ةرمع وأ « جح رفس هنوك مهضعبو « رفسلا يف فوخلا رصقلا يف طرتشي هنأ ىلإ فلسلا
 رظناو . ةشئاع لوق هنأ ركذي ملف ( ١١8 /؟ راطوألا لين ) رظنا . ةعاط رفس هنوك مهضعب

 .(58١/؛ عومجلا )

 . ١١٠ةيآ ءاسنلا ةروس (؟)

 .٠ ( برعلا ناسل ) رظنا . اًريصقت هرعش نم رّصقو « اًريصقتو « اًرْمق ةالصلا نم رصف لاقي (4)



 نيك

 رصقلا نأ ىأر نم مهنمو « ةرافكلا بجاو يف رايخلاك هل ريخم ضرف امهالك

 وبأ لاق لوألا لوقلابو . لضفأ مامتإلا نأو « ةصخر هنأ ىأر نم مهنمو « ةنس
 لاق يناثلابو 2) نيعتم ضرف هنأ ينعأ : مهرسأب نويفوكلاو هباحصأو « ةفينح

 تاياورلا رهشأ يف كلام لاق  ةنس هنأ ينعأ  ثلاثلابو يعفاشلا باحصأ ضعب

 وهو « هنع تاياورلا رهشأ يف يعفاشلا لاق ةصخر هنأ ينعأ عبارلابو « '" هنع
 ْ . © هباحصأ دنع روصنملا

 ةضراعمو . لوقنملا ظفللا ةغيصل لوقعملا ةضراعم مهفالتخا يف ببسلاو

 موهفملا نأ كلذو . لوقنملا ظفللا ةغيصلو « لوقعملا ىنعمال اًضيأ لعفلا ليلد

 ' يف هل صخر اك . ةقشملا عضومل ةصخرلا وه افإ رفاسمل ةالصلا رصق نم

 تلق : لاق «9 ةيمأ نب ىلعي ثيدح اذه ديؤيو « ةريثك ءايشأ يفو « رطفلا
 رصق يف ديري 4 اوُرَفَك نيذلأ ْمُكَنِتْي نأ مُتْفِخ نإ» : هللا لاق افإ : رمعل
 لي هللا لوسر تلأسف « هنم تبجع امم تبجع :رمع لاقف ءرفسلا يف ةالصلا

 (" « هتقدص اولبقاف « ميلع اهب هللا قدصت ةقدص » : لاقف « هنع ينتلأس امع

 لاكإلاو ء ةيزع وهف ةالصلا رصق امأ : يدنقرمسلا نيدلا ءالع لاق. (؟١/54 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا )١(

 . ( قباسلا ردصملا ) رظنا . اًراجم ةصخر يمس نكلو « ةنسلل ةفلاخعو « هوركم

 )١( يفاكلا )و ( 18 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ١/١8 ( .

 لضفألاف « كلذ نم رثكأ ناك نإو « مامتإلا لضفألاف « مايأ ةثالث نود ناك نإ يعفاشلا بهذم (؟)

 نب دعسو « نافع نب ناثع لاق اذهبو ( 157/5 عومجملا ) رظنا . مامتإلا هل هركي لب ء رصقلا

 ءرمع نباو « دوعسم نبا نعو « ءالؤه نع يردبعلا هاكحو « نورخآو « ةشئاعو «٠ صاقو يبأ

 « ءاماعلا رثكأ بهذم وهو « دوادو ءروث يبأو « دمحأو « كلامو . يرصبلا نسحلاو « سابع نباو

 « ةمرخم نب روسلاو ٠ سنأ نعو ةباحصلا نم رشع ينثا يف يسرافلا ناماس نع يقهيبلا هاورو

 نبا نع رصقلا بوجو رذنملا نبا ىحو . ةبالق يبأو بيسملا نباو « دوسألا نب نمحرلا دبعو
 عومجملا ) رظنا . دمحأو « كلام نع ةياورو ءزيزعلا دبع نب رمعو ءرباجو سابع نباو . رمع
 . ( 37١ /؟ ينغملا ) رظنا . راطفإلا كلذكو « دمحأ دنع مامتإلا نم لضفأ رصقلاو ( 54 /؟

 ينبل فيلح ريبك روهشم يباحص . دلاخ وبأ ليقو « يلظنحلا يهّتلا ناوفص وبأ ةيمأ نب ىلعي وه (؛)
 . فانم دبع

 . (راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . يراخبلا الإ ةعاملا هاور (5)



 نو

 ينلا ىأ هنأ رماع ينب نم لجر نع ةبالق يبأ ثيدحو . ةصخرلا اذه موهفف

 رطشو موصلا رفاسملا نع عضو هللا نإ » : ٍهََِي يبنلا هل لاقف « هل

 . حيحصلا يف اهو 20 « ةالصلا

 وه رصقلا نأ ال « جرحلا عفرو . ةصخرلاو فيفختلا ىلع لدي هلك اذهو

 . ةنس هنأ الو « بجاولا

 ءراثآلا هذه موهفمو « لوقعملا ىنعملا هتغيصب ضراعي يذلا رثألا امأو

 « نيتعكر نيتعكر ةالصلا تضرف » : تلاق قافتاب تباثلا ةشئاع ثيدحف

 . ©" «رضحلا ةالص يف ديزو ءرفسلا ةالص ترقأف

 هنإف لوقنملا رثألا موهفمو « لوقعملا ىنعملا ضراعي يذلا لعفلا ليلد امأو

 مل هنأو « هرافسأ لك يف ةالصلا رصق نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنع لقن ام

 . طق ةالصلا متأ هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع حصي

 حصي م هنأ كلذ ىلع هلمح امنإف « رِّيَخُم بجاو وأ « ةنس هنأ ىلإ بهذ نف

 بجي دقف هنأش اذه امو « ةالصلا متأ « مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ هدنع

 امإو « ةنس نوكي نأ امإو « اًريخم اًبجاو امإ ينعأ : نيهجولا دحأ نوكي نأ

 هنوكو « لوقعملا ىنعملا هضراعي انيعم اضرف هنوك نكل « انيعم اًضرف نوكي نأ
 ناكو ةنس وأ « اًريخم اًبجاو نوكي نأ بجوف « لوقنملا ظفللا هضراعي ةصخر

 يف يرضلا ةيمأ نب ورمع نع يئاسنلا هاور : ظفاحلا لاق « رفاسملا نع عضو هللا نإ » ثيدح ()

 دمحأ هاورو « يبعكلا كلام نب سنأ ثيدح نم اههريغو « يذمرتلاو ء وه اضيأ اهاورو « ةصق
 . عضرملاو ىلبحلاو : دازو انه اك هثيدح نم
 لاق ٠ ثيدحلا اذه ريغ ٌهْتِلَم يبنلا نع اذه سنأل فرعي الو « نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاق

 كلام نب سنأ نع حيحصلاو « هيف فلتخا : لاقف « هنع يبأ تلأس : هللع يف متاح يبأ نبا

 .(1 ١/ ةيارلا بصن )و ( ٠١5/١ صيخلتلا ) . ملعأ هللاو ٠ يريشقلا

 ظفلب ةشئاع نع دمحأو مسمو يراخبلا هاور « هيلع قفتم « .. نيتعكر ةالصلا تضرف ثيدح (؟)

 لبس ) رظنا «رضحلا ةالص تقأو ء رفسلا ةالص ترقأف « نيتعكر ةالصلا تضرف ام لوأ »

 . ( ١1557 /؟ يقهيبلا )و ( 5977/١ مالسلا
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 اهنأ نم اهنع روهشملاب ةشئاع ثيدحل اولتعا دقو « عملا قيرط نم اًعون اذه
 ءرفسلا يف ةالصلا متي ناك ِهَتِلَم ينلا نأ » : اهنع ءاطع ىورو « متت تناك

 « برغملا رخّويو ءرصعلا لجعيو « رهظلا رخؤيو ءرطفيو موصيو ءرصقيو
 . © « ءاشعلا لجعنو

 تبحطصا » : لاق يللا حيجن يبأو ٠ سنأ ثيدح اًضيأ هضراعي امو

 « موصي مهضعبو ءرصقي مهضعبو « متي مهضعب ناكف « ِهْلْيَو دمحم باحصأ
 . 9 « ءالؤه ىلع ءالؤه الو « ءالؤه ىلع ءالؤه بيعي الف ء رطفي مهضعبو

 عضوملا يف مهفالتخا وه اذهف « ةشئاعو ناثع نع ةالصلا ماقإ يف فلتخي ملو

 نإف ءرصقلا اهيف زوجي يتلا ةفاسملا يهو « يناثلا عضوملا يف مهفالتخا امأ
 دمحأو . ىعفاشلاو كلام بهذف اًريثك اًفالتخا اًضيأ كلذ يف اوفلتخا ءاماعلا

 ريسلاب موي ةريسم كلذو «9 درب ةعبرأ يف رصقت ةالصلا نأ ىلإ ةريثك ةعامجو

 نع ظوفحماو « لولعم هنأ الإ تاقث هتاورو « ينطقرادلا هاور « .. رفسلا يف رصقي. ناك » ثيدح )١(
 ةورع نإف « دمحأ هركنتساو « يقهيبلا هجرخأ « يلع قشي ال هنإ » : تلاقو « اهلعف نم ةشئاع

 ينلا نع اهدنع ناك ولف ٠ حيحصلا يف اك ناثع لوأت ا؟ تلوأت اهنأو « متت تناك اهنأ اهنع ىور

 مارملا غولب ) رظنا . كلذ فالخ نيحيحصلا يف تبث دقو « تلوأت اهنإ ةورع لقي مل ةياور هيَ ش

 . ( ١65 /؟ يقهيبلا ) رظناو ( ؟8/؟ مالسلا لبس عم

 انمو ءرطفملا انمو « متاصلا انف ءرفاسن انك » ظفلب يقهيبلا هاور « .. انف رفاسن انك » ثيدح (؟)

 « متملا ىلع رصقملا الو « متاصلا ىلع رطفملا الو ءرطفملا ىلع مئاصلا بعي مف «رصقللا انمو « ملا

 . ( ١26 /؟ رظنا « رصقملا ىلع متملا الو

 ىّمُحلا »برعلا لوق هنمو « لوسرلا لصألا يف ديربلاو « ديرب عمج ( ءارلاو « ءابلا مضب ) دّرَبلا (؟)
 ديربلا ةبادل : لاقيو « ًاليم رشع انثا يهو اهعطقي يتلا « ةفاسملا يف لمعتسا مث « « توملا ديرب

 لاق . (رينملا حابصلا رظنا ) راعتسم نم راعتسم وهف « ديربلا يف اهريسل اًضيأ ( ديرب )

 ًاليم نوعبرأو « ةينامث عومجملاف ةيمئاه لايمأ ةثالث خسرف لكو « خسارف ةعبرأ ديربلا : يوونلا
 تس عبصإلاو « ةضرتعم ةلدتعم اًعبصإ نورشعو عبرأ عارذلاو « عارذ فالآ ةتس ليملاو « ةيمشاه

 . ( ١6١/6 عومجملا رظنا ) تاضرتعم تالدتعم تاريعش

 - « موي ةريسم يهو « ارتم نيعبرأو ةئامو ءرتم وليك فصنو « وليك نينامث يواست ةفاسملا هذهو



 انني

 ةالصلا هيف رصقت ام لقأ : نويفوكلاو « هباحصأو « ةفينح وبأ لاقو « طسولا

 لهأ لاقو « قفأ ىلإ قفأ نم راس نمل وه امنإ رصقلا نإو « مايأ ةثالث

 . اًديعب وأ « اًبيرق رفس لك يف رصقلا : رهاظلا

 نأ كلذو . ظفللا كلذ نم لوقعملا ىنعملا ةضراعم مهفالتخا يف ببسلاو

 يف هريثأت لثم هيف ةدوجوملا ةقشملا ناكمل هنأ رصقلا يف رفسلا ريثأت نم لوقعللا
 . ةقشملا ثيح رصقلا بجيف « كلذ ىلع رمألا ناك اذإو « موصلا

 هيلع ينلا لاق دق « لاقف طقف ظفللا الإ كلذ يف يعاري ال نم امأو

 نم لكف « ةالصلا رطشو « موصلا رفاسملا نع عضو هللا نإ » مالسلاو ةالصلا

 مسم هاور اب كلذ "7 اوديأو ء رطفلاو ء رصقلا هل زاج رفاسم مسا هيلع قلطنا

 ةعبسلا وحن يف رصقي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ » باطخلا نب رمع نع

 الإ زوجي ال رصقلا نأ وهو ءانلق ؟ سماخ يلإ موق بهذو (7 « اليم رشع

 هنإ ليق دقو « اورفك نيذلا ُمُكَنِتْي نأ مَتْفَخ نإ >: ىلاعت هلوقل « فئاخلل

 . افئاخ ناك هنأل رصق ٍمَِلَم ينلا نإ : اولاقو « ةشئاع بهذم

 يف ةباحصلا فالتخا هببسف ةقشملا اوربتعا نيذلا كفاوأ فالتخا امأ

 : ةثالثلا ةمالا نيب اهيلع قفتم ةفاسملا هذهو « اًداتعم اًريس لاقثألاب ةلمحلا لبإلا ريسب ةليلو -

 مايأ رصقأ نم مايأ ةثالث نمزلاب ةردقملا ةفاسملا : ةيفنحلا لاقو . دمحأو « يعفاشلاو كلام

 . اخسرف نيرشعو ةعبرأب اهردقي مهضعبو « ةنسلا

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( اودبأو ) «ركفلا راد » ةخسن يف .
 سأر ىلع ةيرق ىلإ طمسا نب ليبحرش عم تجرخ لاق ريفن نب ريبج نع هظفلو ماسم هاور (1)

 نب رمح تيأر : لاقف « هل تلقف « نيتعكر ىلصف « اليم رشع ةينامث وأ « ًاليم رشع ةعبس

 مسم ) رظنا . لعفي مَع يبنلا تيأر 5 تلعف افإ : لاقو « نيتعكر ةفيلحلاب ىلصي باطخلا

 ديزي وبأ يدنكلا طمسلا نبا وه اذه ليبحرشو ( 560 / ؟ يراسلا داشرإ شماهب يوونلا حرشب

 ريثكو «ريفن نب ريبج هنع ىورو « هتبحص يف فلتخاو « هناسرف نم ناكو « ةيواعمل صمح ريمأ ١

 ٠ . ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) 47 ةنس يفوت . ةرم نبا
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 هاورو سابع نباو « رمع نبا نع يور درب ةعبرألا بهذم نأ كلذو « كلذ

 امأو . امهريغو ناثعو « دوعسم نبا نع اًضيأ يوُرَم مايأ ةثالثلا بهذمو « كلام
 ىأرف « ةالصلا هيف رصقت يذلا رفسلا عون يف مهفالتخا وهو « ثلاثلا عضوملا
 نميو « داهجلاو ةرمعلاو جملاك هب برقتملا رفسلا ىلع روصقم كلذ نأ مهضعب
  ةيصعملا رفس نود حابملا رفسلا يف هزاجأ نم مهنمو () دمحأ لوقلا اذه لاق

 وأ ناك ةبرق رفس لك يف هزاجأ نم مهنمو ") يعفاشلاو كلام لاق لوقلا اذهبو
 . "روث وبأو ٠ يروثلاو هباحصأو « ةفينح وبأ لاق هبو « ةيصعم وأ « اًحابم

 لعفلا ليلدل ظفللا رهاظ وأ . لوقعملا ىنعملا ةضراعم مهفالتخا يف ببسلاو

 . رفسو «رفس نيب قرفي مل رفسلا ظفل رهاظ وأ « ةقشملا ربتعا نم نأ كلذو

 . هب برقتلا رفسلا يف الإ زوجي ال هنإ : لاق لعفلا ليلد ربتعا نم امأو
 نم امأو . هب برقتم رفس يف الإ طق رصقي مل مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأل
 ةصخرلا زوجت له هيف لصألاو « ظيلغتلا ةهج ىلعف ةيصعملاو « حابملا نيب قرف
 اهيف سانلا فلتخاف « ىنعملا ظفللا اهيف ضراع ةلئسم هذهو ؟ ال مأ ةاصعلل
 . كلذل

 رصقب رفاسلاا أدبي هنم يذلا عضوملا يف مهفالتخا وهو عبارلا عضوللا امأو

 يف زوجي هنأ : دمحأ بهذمو . دوعسم نبا نع يورم وه امنإو « حيحص ريغ دمحأ ىلإ هبسن ام )١(
 « يعفاشلا بهذم وهو « هوحنو « ةراجتلا رفسك « حابم وأ « بودنم وأ ء« بجاو رفس لك
 « ةنيدملا لهأو « قحسإو « يعازوألا لاق هبو رمع نباو « سابع نباو « يلع نع كلذ يورو
 الإ كرتي ال بجاولا نأل . داهج وأ , جح يف الإ رصقي ال : دوعسم نبا نعو . يأرلا باحصأو
 . بجاول
 يف ةراجتلاو « قيرطلا عطقو « قابإلاك ةيصعم يف هرفس ناك اذإ دمحأ دنع رصقلا هل حابي الو
 . ( 557 2771/7 ينغملا ) رظنا . يعفاشلا بهذم وهو « دمحأ هيلع صن . تامرحلاو ء رجلا

 . كلام بهذم يف ( ١ / ٠١8 يفاكلا ) رظنأو ( ٠١٠7 ؛ عومجملا ) رظنا (؟)
 . ( 705 / ؟ ينغملا ) رظنأ . يعازوألاو ٠ يروثلا لوق وهو ( ١ / ١55 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (5)



 ليحل

 ىتح رفسلا ديري يذلا ةالصلا رصقي ال : أطوملا يف لاق اًملام نإف ةالصلا

 هنأ هنع يور دقو « اهتويب لوأ لخدي ىتح متي الو ةيرقلا تويب نم جرخي

 كلذو « لايمأ ةثالث وحنب اهنم نوكي ىتح ةعماج ةيرق تناك اذإ رصقي ال

 نيتياورلا ىدحإ يف رصملا جراخ ناك نم ىلع ةعملا هيف بجي ام صقأ هدنع
 . ةنع

 .(7روهملا لاق لوألا لوقلابو
 اذإ هنأ كلذو « لعفلا ليلدل مسالا موهفم ةضراعم فالتخالا اذه يف ببسلاو

 هيلع هلعف ينعأ : لعفلا ليلد ىعار نمو . رصق ةيرقلا تويب نم جرخ اذإ
 . لايمأ ةثالثب ةيرقلا تويب نم جرخ اذإ الإ رصقي ال : لاق مالسلاو ةالصلا
 وأ « لايمأ ةريسم جرخ اذإ يَ يبنلا ناك » : لاق سنأ ثيدح نم حص ال
 . (9 « نيتعكر ىلص  كاشلا ةبعش  خسارف ةثالث

 )١( أطوملا ) رظنا ١ 7 ١88 ( .

 ( 76060 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ءاماعلا ريهامجو « دمحأو« يعفاشلاو « ةفينح يأ بهذم وهو (؟)

 . ( 7059 / ؟ ينغملا ) رظناو ( ٠٠5١ / ؛ عومجملا )و

 يف نيتمكر مهب ىلصف اًرفس دارأ هنأ ةعيبر يبأ نب ثراحلا نع رذنملا نبا ىحو : يوونلا لاق

 نع هانعم انيورو : لاق . دوعسم نبا باحصأ نم دحاو ريغو« ديزي نب دوسألا مهيفو « هلزنم

 ملعن ال : رذنملا نبا لاق « ليللا لخدي ىتح اًرامن رفاسملا رصقي ال : لاق ىسوم نب ناهلسو ءاطع

 . هقفاو اًدحأ

 لخدي ىتح رصقي م راهنلاب جرخ نإ : لاق هنأ دهاجم نع هريغو « بيطلا وبأ يضاقلا ىحو
 زواج اذإ : لاق هنأ ءاطع نعو « راهنلا لخدي ىتح رصقي مل « ليللاب جرخ نإو « ليلا
 ذيانم دهاجم بهذف . نادساف نابهدملا ناذهف : يوونلا لاق . رصقلا هلف « هراد ناطيح

 « ءاطع بهذمو « ةنيدملا نم جرخ نيح ةفيلحلا يذب قلع يبنلا رصق يف ةحيحصلا ثيداحألل

 . ( ٠١5 / ؟ عومجملا ) رظنا . رفسلا مسال ذبانم هيقفاومو
 . ( 759 / ؟ راطوألا لين ) رظنا . دواد وبأو ٠ سمو « دمحأ هاور (5)



 لكلا

 نأ دلي يف هيف مانقأ اذإ رفاسال زوجي يذلا نامزلا يف مهفالتخا امأو

 نأ الإ ..ًالوق رشع دحأ نم اومن رمع وبأ هيف ىكح ريثك فالتخاف ()رصقي
 اهدجأ : لاوقأ ةثالث كلذ يف مهو ءراصمألا ءاهقف هيلع ام وه اهنم رهشألا

 يناثلاو 2" متأ مايأ ةعبرأ ةماقإ ىلع رفاسملا عمزأ اذإ هنأ يعفاشلاو كلام بهذم

 اًموي رشع ةسمخ ةماقإ ىلع عمزأ اذإ هنأ يروثلا نايفسو « ةفينح يبأ بهذم
  مايأ ةعبرأ نم رثكأ ىلع عمزأ اذإ هنأ دوادو دمحأ بهذم ثلاشلاو 9 متأ

 م , (9 متأ

 ديدحتلا ىلع سايقلاو « عرشلا يف هنع توكسم رمأ هنأ فالخلا ببسو

 لاوحألا نم مهبهذمل اولدتسي نأ مهلك ءالؤه مار.كلذلو « عيملا دنع فيعض
 مح اهل لعج هنأ وأ « اًرصقم اهيف ماقأ هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تلقت يتلا

 ١ | . رفاسملا

 اّنالث ةكمب ماقأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » يور امب اوجتحا لوألا قيرفلاف

 هيف امنإو «ريصقتلل ةياهنلا هنأ ىلع ةجح هيف سيل اذهو © « هترع يف رصقي

 ظ . اهنود اف ةثالثلا يف رصقي هنأ ىلع ةجح

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو (وصقي نأ ) « ركفلا راد » ةخسن يف .

 . ( ١١6 / ؟ عومجملا عم بذهملا ) رظناو كلام بهذم يف.( ١ / ٠١5 يفاكلا ) رظنا (0)

 . ( ؟6ا / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 ىدحإ نم رثكأ ناك ام يه اهيف ةماقإلا ةينب ماقتإلا رفاسملا مزلت يتلا ةدملا نأ دمحأ نع روهشملا (؛)

 رظنا . مايأ ةعبرأ ىون اذإ وهو « يعفاشلاو كلام لوقك ةيناثلا ةياورلاو . ةالص نيرشعو
 .(؟١2/ ١ ينغلا )

 ءاوس ء دبالو ءرصقي هنإف « لقأف « اهيلايلب اًموي نيرشع ماقأ نم نإف « ةيرهاظلا بهذم امأ
 رظنا . متأ رثكأ وأ « ةدحاو ةالص ةماقإ ةدم كلذ ىلع داز نإف « اهوني م وأ « ةماقإلا ىون

 : .(؟3؟ /م للحلا )

 ةيادبلاو « ريثألا نبال ( لماكلا )رظنا . مايأ ةثالث ةكبب ماقأ هنإف « ءاضقلا ةرمع »ىلإ ريشي هلعل (0)

 - لوقب اوجتحا لوألا لوقلا لهأ نكلو . اهيف رصق مئَِي هنوك ىلع فقأ مل ينكلو « ريثك نبال ةياهنلاو



 م

 « اًرصقم حتفلا ماع ةكمب ماقأ هنأ » يور امب مهبهذمل اوجتحا يناثلا قيرفلاو

 رشع ةعبس يور دقو « تاياورلا ضعب يف اًموي رشع ةسمخ نم اًوحن كلذو

 نبا نع يراخبلا هاور . « اًموي رشع ةعستو ءاّموي رشع ةينامثو اًموي

 ةكمب هجح يف هماقبب اوجتحا ثلاثلا قيرفلاو . قيرف لاق ٌلُكِبو ١ سابع
 لعج هَ هللا لوسر نأ » اهبهذمل ةيكلاملا تجتحا دقو ( مايأ ةعبرأ اًرصقم
 نأ ىلع مهدنع اذه لدف « هكسن ءاضق دعب ( ") ماقم ةكمب مايأ ةثالث ) رجاهملل

 يتلا ةتكنلا يهو ءرفسلا مسا اهيف مقملا نع بلست تسيل مايأ ةثالث ةماقإ

 نم ينعأ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف نم اهطابنتسا اومارو « اهيلإ عيملا بهذ
 :ةماقإلا تناك نإ هنأ ىلع,اوقفتا كلذلو ء رفسلا مسا ةماقإلا دصقب هنع عفتري

 « ةدملا كلت يف مهنم دحاو يأر بسحب رفسلا مسا هنع اهيف عفتري ال ةدم

 ىعار نمو . هللا ءاش ام ماقأ نإو « اًدبأ رصقي هنأ رفسلا نع قئاع هقاعو

 هذه ىلع هصخ هاعدا امم رثكألا نامزلا يف هماقم لوأت هماقم نم لقألا نامزلا
 ةالصلا هيلع اهماقأ يتلا اًموي رشع ةسملا نإ : ًالثم ةيكلاملا تلاقف « ةهجلا

 نع دوهيلا هنع هللا يضر رمع ىلخأ الو « اًنالث هكسنم ءاضق دعب رجامهملا مقي ه هَِّيَي ينلا
 . اًنالث مقي نأ اًرجات مهنم مدق نمل نذأ ءزاجحلا

 ةلقلا دح نأ ىلع حيحصلا هدانسإب أطوملا يف كلام هاور يناثلاو « لسمو يراخبلا هاور لوألاو

 . ( 888/١ ينغملا )و ( 5١6/6 عومجملا ) رظنا . مايأ ةثالث

 ,هحيحص يف يراخبلا هاورف « سابع نبا ثيدح امأو : يوونلا لاق ( 567/4 عومجملا ) رظنا )١(

 يبأ تاياور ضعب يف عقوو . نيرشع نم دحاو ناصقنب رشع ةنعست يراخبلا ةياور يف نكل

 . بذهملا يف عقو اذكو ٠ نيرشع نم ةثالث ناصقنب رشع ةعبس يقهيبلاو . دواد

 . ( 888/5 ينغملا ) رظنا . دمحأل ةجح ()

 ةرابعلا « ىربكلا ةيراجتلاةبتكملا » ةخسن يفو « ةفرعملا راد »و «ركفلا راد » ةخسن يف اذكه ()
 .. اذه لدف , هكسن ءاضق دعب ةكمب مايأ ةثالث ماقم رجاهمال لعج مْ هللا لوسر نأ » اذكه

 . . صقنلا (هرتعي نيترابعلا الكو
 لمأت . مقتسي ىنعلا نإف « بصنلاب ( اًماقم ) اذكه ىلوألا ةرابعلا يف ( ماقم ) تناك اذإ الإ
 . كلذ



 ضن

 اذهو « مايأ ةعبرأ مقي ال هنأ يوني ادبأ وهو « اهماقأ انإ حتفلا ماع مالسلاو
 كلسي نأ اذه يف دهتجملا يف هبشألاو . هوُدَح يذلا نامزلا يف مهمزلي هنيعب
 ةالصلا هيلع هنع يور يذلا نامزلا رثكأل حلا لعجي نأ امإ : نيرمأ دحأ
 مامتإلا وه لصألا نأ ةهج نم اًدح كلذ لعجيو « اًرصقم هيف ماقأ هنأ مالسلاو

 وه اذه يف لصألا نإ : لوقي وأ « ليلدب الإ نامزلا اذه ىلع دازي الا بجوف
 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ نم درو امو « عامجإلا هيلع عقو يذلا نامزلا لقأ
 زئاج هنأل هماقأ نوكي نأ لمحيف « نامزلا كلذ نم رثكأ اًرصقم ماقأ

 اًرصقم هيف هتماقإ زوجت يذلا نامزلا ةينب هماقأ نوكي نأ لمحيو « رفاسل
 كسلا بجو . لاتحالا ناك اذإو . كلذ نم رثكأ ماقأ نأ هل ضرعف « قافتاب

 دبع يبأ نب ةعيبر لوق وهو « ةليلو موي كلذ يف ليق ام لقأو« لصألاب
 اًرصم مدقي نأ الإ اًدبأ رصقي رفاسملا نأ يرصبلا نسحلا نع يورو « نمحرلا
 نم اًرصم مدقي ىتح هيلع عقاو رفسلا مما نأ ىلع ءانب اذهو ءراصمألا نم
 . رصقلاب قلعتت يتلا لئاسملا تاهمأ هذهف « راصمألا



 ذي

 عمجلا يف يناثلا لصفلا

 ةفص يف ةيناثلاو . هزاوج اهادجإ : لئاسم ثالث هب قلعتي هنإف عملا امأو

 . عملا تاحيبم يف ةثلاثلاو . عملا

 رهظلا تقو يف رصعلاو رهظلا نيب عملا نأ ىلع اوعمجأ مناف هزاوج امأ

 فالتخا ىلع روهملا هزاجأف « نيناكملا نيذه ريغ يف عملا يف اوفلتخاو

 2 ةفينح وبأ هعنمو « زوجي ال يتلا نم اهيف زوجي ىتلا عضاوملا يف مهنيب
 . © قالطاي هباحصأو

 عججلا يف تيور يتلا راثآلا ليوأت يف مهفالتخا : ًالوأ مهفالتخا ببسو
 لامفألاو « ًالاوقأ تسيلو « لاعفأ اهلك اهنأل عملا زاوج ىلع اهنم لالدتسالاو

 مهفالتخا : اًيناثو « ظفللا ىلإ هقرطت نم رثكأ اًريثك لاتحالا اهيلإ قرطتي
 كلذ يف سايقلا ةزاجإ يف اًضيأ مهفالتخا : اًقلاثو « اهضعب حيحصت يف اًضيأ
 . ىرت اك بابسأ ةثالث يهف

 فلخلاو فلسلا نم ءاماعلا نم روهجلا بهذم ةيناشلا تقو يفو « ىلوألا تقو يف عمجلا زاوج )١(
 يبأو « سابع نباو « رمع نباو « ديز نب ةماسأو « صاقو يبأ نب دعس نع رذنملا نبا هاكح

 وهو « روث يبأو « قحسإو ء دمحأو « كلامو « ةمركعو « دهاجمو « سواطو « يرعشألا ىسوم

 نافع نب ناثعو « باطخلا نب رمع نع يقهيبلا هاكحو « نسحلا نب دمحو . فسوي يبأ لوق

 مهلاثمأو « دانزلا يبأو « ردكنملا نب دمحو « ةعيبرو « ملسأ نب ديز نع هاورو « اههنع هللا يضر

 . نيعباتلاو « ةباحصلا نيب ايف ةلمعتسملا ةروهشملا رومألا نم وهو : لاق

 زوجي ال : هباحصأو ةفينح وبأو ٠ يعخنلاو ٠ لوحكمو « نيريس نباو « يرصبلا نسحلا لاقو
 ءاشعلا تقو يف ةفلدزملا يفو « رهظلا تقو يف تافرع يف زوجي افإو « لاحب رفسلا ببسب عج ا

 نع هريغو بيطلا وبأ يضاقلا هاكحو , كلذ ريغ زوجي الو « رفاسملاو ءرضاحلل كسنلا ببسب .

 ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظناو ( 717١ / ؟ ينغملا ) رظناو ( ١8١ / ؛ عومجملا ) رظنا . ينزملا

 ص 16١(.



 فا

 قافتاب ٌتباثلا سنأ ثيدح اهنف « اهليوأت يف اوفلتخا ىتلا راثآلا امأ .

 نأ لنبق لحترا اذإ ِهَتَِي هللا لوسر ناك » : لاق لسمو يراخبلا هجرخأ
 نإف « امهنيب عمجف « لزن مث ءرصعلا تقو ىلإ رهظلا رخأ سمشلا "غيزت
 رمع نبا ثيدح اهنمو "« بكر مث رهظلا ىلص لحتري نأ لبق سمشلا تغاز
 رفسلا يف ريسلا هب لجع اذإَوَِيَي هللا لوسر تيأر » لاق اًضيأ ناخيشلا هجرخأ
 نبا ثيدح ثلاثلا ثيدحلاو ")7 « ءاشعلا نيبو اهنيب عمجي ىتح برغملا رخؤي

 اًعيِمج رصعلاو رهظلا ا هللا لوسر ىلص » : لاق لسمو كلام هجرخ سابع
 " «رفس الو « فوخ ريغ يف اًعيمج ءاشعلاو برغملاو

 رهظلا رخ أ نأ ىلإ ثيداحألا هذه ليوأت يف عملا زاوجب نولئاقلا بهذف
 عقوأ افنإ هنأ ىلإ نويفوكلا بهذو « اههنيب عمجو « اهب صتخلا رصعلا تقو ىلإ

 يف ءاج ام ىلع اهتقو لوأ يف رصعلا ةالصو ٠ اهتقو رخآ يف رهظلا ةالص

 )١( ليم يأ : غيرت . ٠

 ؛ ( ؟١8 / ؟ راطوألا لين ) و ( 48 / ؟ مالسلا لبس ) رظنا . لسمو « يراخبلا هاور (؟)
 . ( ؟:؟ / ؟ راطوألا لين ) رظنا . ةجام نبا الإ ىنعملا اذهب ةعاملا هاور (؟)
 لاق ؟ كلذب دارأ ام سابع نبال ليق ٠» ثيدحلا ةلئكتو . ةجام ن نباو يراخبلا الإ ةعاملا هاور (؟)

 . « هتمأ جرحي ال نأ دارأ

 « فوخ ريغ نم » ظفلبو «رفس الو « فوخ ريغ نم » ظفلب درو ثيدحلا : ينكوشلا لاق
 روهشملا لب « ثيدحلا بتك نم ءيش يف ةئالثلاب اًعومج عقي م هنأ ىلع : ظفاحلا لاق « رطم الو
 هركذ ء ريبكلاو « طسوألا يف يناربطلا جرخأ دقو : يناكوشلا لاق «رفس الو ٠ فوخ ريغ نم »
 ء صعلاو ءرهظلا نيب تل هللا لوسر عمج ٠» ظفلب دوعسم نبا نع دئاوزلا عمج يف يقيهلا
 . « يتمأ جرحت الثل كلذ تعنص : لاقف . كلذ يف هل ليقف « ءاشعلاو « برغملاو
 ببسب الإ هيف ملكتي مل هنأل عفدنم وهو « سودقلا دبع نبا هيف نأب فعض دقو : يناكوشلا لاق
 لب فيعض نع هوري مذإ ٠ , هيف نحن امرابتعاب حداق ريغ لوألاو « هعيشتو « ءافعضلل هتياور
 لقني مو.« ربتعملا دحلا زواجي مل ام هب دتعم حدقب سيل يناثلاو , يثيملا لاق اك شمعألا نع ه هاور
 لين )نظنا . هب سأب ال : متاح وبأ لاقو  قودص هنإ : يراخبلا لاق دق هنأ ىلع « كلذ هنع
 .( ٠0 / ؟ صيخلتلا ) رظناو ( ؟45 / ؟ راطوألا
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 هنأل « سابع نبا ثيدح لمح حصي اذه ىلعو : اولاق . ليربج ةمامإ ثيدح

 يلصت نأ ينعأ : رذع ريغل رضحلا يف اذه زوجي ال هنأ عاججإلا دقعنادق

 دوعسم نبا ثيدحب اًضيأ مهليوأتل اوجتجاو « اهادحإ تقو يف اًعم ناتالصلا

 الإ اهتقو يف الإ طق ةالص ِةَنِلَم هللا لوسر ىلص ام هريغ هلإ ال يذلاو » لاق

 وأ « نحن هانلوأت ام ىلع نوكت نأ ةلتتحم راثآلا هذهف اًضيأو : اولاق 07 « عمجب

 نأ زوجي الف « تاقوألا يف امنايبتو ةالصلا تيقوت حص دقو « متنأ هوقلوأت

 . لمحم رمأب تباث لصأ نع لقتنت

 نب ذاعم ثيدح نم كلام هاور اف « هحيحصت يف اوفلتخا يذلا رثألا امأ

 عمجب هِيَ هللا لوسر ناكف « كوبت ماع هَ هللا لوسر عم اوجرخ مهنأ » لبج

 ىلصف جرخ مث اًموي ةالصلا رخأف : لاق « ءاشعلاو برغملاو ء رصعلاو رهظلا نيب

 اذهو . «" اًعيمج ءاشعلاو برغملا ىلصف جرخ مث « لخد مث « اًعيج رصعلاو رهظلا
 هرهاظ نأل عملا ةزاجإ يف ثيداحألا كلت نم رهظأ ناكل ؛ حص ول ثيدحلا

 برغملا رخأ هنإ : اولوقي نأ محل ناك نإو « برغملا تقو ىلإ ءاشعلا مدق هنأ

 الإ اهتاقيمل الإ ةالص ىلص متي هللا لوسر تيأر ام » ظفلب « لسمو « يراخبلا هاور ثيدحلا )١(

 مسم ) رظنا . «اهتاقيم لبق دئموي رجفلا ىلصو « عُمجب ءاشعلاو « برغملا ةالص : نيتالص

 ( 508/5 ىراسلا داشرإ عم يراخبلا ) رظناو ( ٠5 / 5 يراسلا داشرإ شماهب يوونلا حرشب

 . ( هريغ هلإ ال يذلاو ) اهتياور يف سيلو
 « ينطقرادلاو « ماحلاو « نابح نباو « يذمرتلاو « دواد وبأو ء دمحأ هجرخأ ذاعم ثيدح (؟)

 لهأ دنع فورعملاو : يناكوشلا لاق . ةبيتق هب درفت بيرغ نسح : يذمرتلا لاق . يقهيبلاو

 , ميدقتلا عمج هيف سيلو « ذاعم نع ليفطلا يبأ نع ريبزلا يبأ ثيدح نم ذاعم ثيدح معلا

 ثيدح ميدقتلا عمج يف سيلو «ركنم ثيدح اذه : دواد وبأ لاقو « سم هجرخأ يذلا ينعي

 . هيف طلغ هنإ : لاقيو « ةبيتق الإ ثيدحلا اذهب ثدحي مل : سنوي نب ديعس وبأ لاقو . مئاق

 . ( "89 / ؟ راطوألا لين ) رظنا . لوّطو « مكاحلا هلعأو

 ظوفحم وه : يقهيبلا لاقو « نسح ثيدح لاقو ٠ يذمرتلاو « دواد وبأ هاور : يوونلا لاقو

 . ( 7١97 / ؟ عومجلا ) رظنا . حيحص



 لف

 رمأ ثيدحلا يف سيل هنأل ءاهتقو لوأ يف ءاشعلا ىلصو« اهتقو رخآ ىلإ

 . 2 لحم يوارلا ظفل لب « كلذ ىلع هب عوطقم

 يف تاولصلا رئاس قحلي نأ وهف كلذ يف سايقلا ةزاجإ يف مهفالتخا امأو
 لاقيف « كلت ىلع اًسايق عملا زاجي نأ ينعأ « ةفلدزملاو « ةفرع ةالصب رفسلا
 , ةفرعب سانلا عمج هلصأ « عمجت نأ زاجف ءرفس يف تبجو ةالص : الثم

 نكل «٠ سايقلا اذه زاوج ينعأ : هللا دبع نب لاس بهذم وهو « ةفلدزملاو
 . عملا زاوج يف عقاولا فالخلا بابسأ يه هذهف . فعضي تادابعلا يف سايقلا

 نولئاقلا اًضيأ هيف فلتخاف « عملا ةروص يهو : ةيناشلا ةلئسملا امأو

 لوألا ةالصلا رخؤت نأ "رايتخالا نأ ىأر نم مهنف . رفسلا يف ينعأ عملاب

 ىدحإ يهو ءزاج ىلوألا تقو لوأ يف اًعم اتعمج نإو « ةيناثلا عم ىلصتو

 ىلإ ةرخآلا مدقي نأ ينعأ : نيرمألا نيب ىّوس نم, مهنمو ٠ كلام نع نيتياورلا
 لهأ ةياور يهو "' يعفاشلا بهذم وهو ,رمألا سكعي وأ « ىلوألا تقو

 يف ىرخألاو « اهتقو رخآ يف ىلوألا يلصي نأ رابخألا يف عملا ىنعم ليق نإف : ةمادق نبا لاق )١(
 يف امهعمجي ناك هنأ يف اًحيرص ربخلا ءاج دق هنأ : امهدحأ نيهجول دساف اذه : انلق « اهتقو لوأ

 . ليوأتلا لطبيف . امهادحإ تقو

 نايتإلا نم اًجرح مظعأو اًقيض دشأ ناكل « هوركذ ام ىلع ناك ولف « ةصخر عملا نأ : يناثلا
 ثيحب نيتقولا يفرط ةاعارم نم عسوأ اهتقو يف ةالص لكب نايتإلا نأل , اهتقو يف ةالص لكب
 عججلا ناك ولو , انفصو ؟ هدجو « اذه ربدت نمو « اهلعف ردق الإ ىلؤألا تقو نم ىقبي ال

 ميرحت يف ةّمألا نيب فالخ الو« حبصلاو , ءاشعلاو « برغملاو رصعلا نيب عملا زاجل ء اذكه
 . كلذ

 رتاوتملا صيصختو « اهصصخن افإو « اهكرتن ال : انلق « ةرتاودملا رابخألا كرتت ال » مهوق امأو
 صيصختف « عامجإلاب دحاولا ربخب باتكلا صيصخت زاج دقو « عامجإلاب زئاج حيحصلا ربخلاب
 . ( 3077 / ؟ ىنغملا ) « ىلوأ ةنسلاب ةنسلا

 . هانتبثأ ام باوصلاو (رابتخالا ) «ركفلا راد » ةخسن يف (؟)
 . ( 508 / ؟ ينغملا )و ( 5١5 / ؛ عومجملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو (؟)



 انهذي

 كلام دنع رايتخالا ناك امنإو« هنع مماقلا نبا ةياور ىلوألاو. كلام نع ةنيدملا

 اًريصف اههنيب ىوس نمو « سنأ ثيدح نم تباثلا هنأل « عملا نم عونلا اذه
 لمعلا بوجو يف ةلادع ةلادع لضفت ال هنأ ينعأ : ةلادعلاب حجري ال هنأ ىلإ

 ثيدحب بجو !؟ هب لمعلا بجو « ذاعم ثيدح حص اذإ هنأ اذه ىنعمو « اهب

 . لدعأ نيثيدحلا دحأ ةاور ناك نإو « ًالودع نيثيدحلا ةاور ناك ذإ سنأ

 نولئاقلا قفتاف « عمجلل ةحيبملا بابسألا يهو : ةقلاثلا ةلئسملا امأو

 رفسلا طورش يفو « رضحلا يف عج ا يف اوفلتخاوء اهنم رفسلا نأ ىلع عملا زاوجب
 « ناك رفس يأ عمجلل اًحيبم اًببس هلعج نم مهنم رفسلا نأ كلذو « هل حيبملا

 . رفسلا عاونأ نم ًاعونو ريسلا نم اًبرض هيف طرتشا نم مهنمو ناك ةفص يأو
 ءهنع مساقلا نبا ةياور يف كلام وهف ءريسلا نم اًبرض هيف طرتشا يذلا امأف

 طرتشي مل نم مهنمو ")ريسلا هب ّدجي نأ الإ رفاسملا عمجي ال : لاق هنأ كلذو

 اذه بهذ نمو . كلام نع نيتياوولا ىدحإ يهو () يعفاشلا وهو « كلذ

 «ريسلا هب لجع اذإ هَل هللا لوسر ناك » رمع نبا لوق ىعار امإف ٠ بهذملا

 . هريغو سنأ ثيدح رهاظ ىعار امإف ٠ بهذملا اذه بهذي م نمو . ثيدحلا

 نم مهنف . عملا هيف زوجي يذلا رفسلا عون يف انلق اك اوفلتخا كلذكو

 نم مهنمو . مساقلا نبأ ةياور رهاظ وهو. وزغلاو جحلاك ةبرقلا رفس وه : لاق

 ةياور رهاظو ") يعفاشلا لوق وهو « ةيصعملا رفس نود حابملا رفسلا وه : لاق

 . كلام نع نييندملا

 )١( ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ٠١ ( .
 )١( ةضورلا ) رظنا ١/  ) 591ثلاثلا . عملا ةين : يناثلا . بيترتلا اهدحأ : عملا طورش ركذ دقف :

 كلذ دعب اًعبار اًطرش ركذي ملو . ةالاوملا .
 ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو 37/5 ( .

 . كلذ يف مالكلا مدقت دقو . دمحأ لوق وهو (؟)



 لي

 رصقت يذلا رفسلا يف مهفالتخا يف ببسلا وه اذه يف مهفالتخا يف ببسلاو

 افإ عم لاو« ًالعفو ًالوق لقن رصقلا نأل « ميمعتلا كلانه ناك نإو « ةالصلا هيف
 ) تي هللا لوسر هيف عمج يذلا رفسلا عون ىلع هب رصتقا نف ؛ طقف ًالعف لقن
 . رافسألا نم هريغ ىلإ هاّدع رفاسمل ةصخرلا هنم مهف نمو « هريغ يف هزجي

 ءاهقفلا رثكأوء اّكلام نإف ءرذع ريغل رضحلا يف عملا امأو

 باحصأ نم بهشأو ءرهاظلا لهأ نم ةعامج كلذ زاجأو 9 هنوزيجي ال
 . كلام

 هلوأت نم مهنف « سابع نبا ثيدح موهفم يف مهُقالتخا مهفالتخا ببسو
 دقو . اًقلطم همومعب ذخأ نم مهنمو . كلام لاق اك رطم يف ناك هنأ ىلع

 ريغ يف » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق.وهو , هثيدح يف ةدايز مسم َجّرخ

 . رهاظلا لهأ كسمت اذهو (" « رطم الو ءرفس الو « فوخ

 (7 ًاراهن وأ ناك اليل يعفاشلا هزاجأف ء رطملا رذعل رضحلا يف عملا امأو

 يف رطللا نود نيطلا يف ًاضيأ هزاجأو ليللا يف ,هزاجأو « راهنلا يف كلام هعنمو
 : كلذ يف رامنلا ةالص نم هقيرفت يف اًكلام يعفاشلا © لدع دقو (9 ليللا

 )١( ةعبرألا ةّمألا مهنمو . |

 رصعلاو « رهظلا نيب عمج » ةجام نباو يراخبلا الإ ةعاجلل ظفل يفو « ةعاملا هجرخأ ثيدحلا (؟)

 ؟ كلذب دارأ ام سابع نبال ليق «رطم الو ,« فوخ ريغ نم ةنيدملاب ءاشعلاو برغملا نيبو
 نم » ظفلبو «رفس الو « فوخ ريغ نم » ظفلب درو ثيدحلاو . هتمأ جرحي ال نأ دارأ : لاق
 بتك نم ءيش يف « ةثالثلاب اًعومج عقي مل هنأ ىلع : ظفاحلا لاق ءرطم الو « فوخ ريغ

 . ( ؟45 / ؟ راطوألا لين ) رظنا «رفس الو « فوخ ريغ نم » روهشملا لب « ثيدحلا

 « ةماظلاو حيرلاو « ضرملاب يعفاشلا بهذم ىلع عمجلا زوجي الو ( 750 / ؛ عومجملا ) رظنا (0)

 ردصلملا ) رظنا . دمحأو كلام بهذم وهو « نيسح يضاقلا هزوجو « لحولا الو « فوخلا الو

 . ( 7/1/5 ينغملا )و ( ٠١ ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظناو ( قباسلا
 . ( 30/6 / ؟ ينغملا ) رظنا .. دمحأ بهذم وهو ( ٠ ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ()

 .. .-. لدعلا نع هلأسي ريبج نب ديعس ىلإ كلملا دبع بتك دقو . لوقلا يف لدعلا هنم بلط يأ (ه)



 لفل

 ةهج نم همومع صصخ ينعأ : هلوأتو ٠ ثيدحلا ىور هنأل ليللا ةالصو

 رهظلا نيب هِي هللا لوسر عمج » سابع نبا لوق يف لاق هنأ كلذو « سايقلا
 ءرطم يف ناك كلذ ىرأ «رفس الو فوخ ريغ يف ءاشعلاو برغملاو « رصعلاو
 , هضعب در لب « هصيصخت ينعأ : هليوأتب الو « ثيدحلا مومعب ذخأي ملف : لاق

 عمج هيف هلوقب ذخأي مل هنأ كلذو « عامجإب زوجي ال ءيش كلذو « هضعب لوأتو

 نأ ب بسحأو « هلوأتو « ءاشعلاو برغملاو « هلوقب ذخأو « رصعلاو رهظلا نيب

 هنم ذخأف « لمعلا هضراع هنأل ؛ ثيدحلا اذه ضعب در امإ هللا همحراكلام

 ىلع ءاشعلاو برغملا نيب رضحلا يف عملا وهو « لمعلا هضراعي مل يذلا ضعبلاب
 . مهعم عمج ءاشعلاو برغللا نيب ب ءارمألا عمج اذإ ناك رمع نبا نأ يور ام

 هيف ؟ ًايعرش ًاليلد نوكي فيك لمعلا وه يذلا لصألا اذه يف رظنلا نكل

 كلذو.. عامجإلا باب نم هنإ: نولوقي اون ةيكلاملا خويش يمدقتم نإفف « رظن

 نم هنإ : نولوقي مهورخأتم ناكو « هب جتحي ال ضعبلا عامجإ نإف هل هجو ال

 ةنيدملا لهأ هلقن امم هريغو « عاصلاب كلذ يف نوجتحيو « رتاوتلا لقن باب

 نرتقي نأ الإ رتاوتلا ديفي ال لعفلاو لعف وه امنإ لمعلاو ٠ فلس نع اَقَلَخ
 رتاوتلا ديفت لاعفألا لْعَج ّنأبو لمعلا ال ؛ ربخلا هقيرط رتاوتلا نإف « لوقلاب
 يذلا ىولبلا موع باب نم نوكي نأ ىدنع هبشألاو « عونمم هلعل لب « ريسع
 عم ننسلا هذه لاثمأ نوكي نا زوجي ال هنأ كلذو « ةفينح وبا هيلإ بهذي

 لهأ ىلع اه لمعلا بهذيو « ةخوسنم ريغ اهبابسأ اهعوقو رركتو « اهرركت
 ىولبلا موع نم ىوقأ وهو. فلس نع افلخ ننسلاب لمعلا اونقتأ نيذلاةنيدملا

 محاف تمكح نإو ١ : ىلاعت هللا لاق . محلا يف لدعلا : ءاحنأ ةعبرأ ىلع لدعلا نإ : هباجأف

 « اولدعاف متلق اذإو ١ : ىلاعت لاق . لوقلاب لدعلاو . ( طسقلاب ةوالتلا ) « لدعلاب مهنيب

 مث > : ىلاعت لاق « كارشإلا يف لدعلاو « لْدَع اهنم لبقي ال ١ : ىلاعت لاق « ةيدفلا : لدعلاو

 . ( لدع ةدام برعلا ناسل ) نوكرشي يأ < نولدعي مهرب اورفك نيذلا
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 مهيلع بهذي ال نأ ىرحأ ةنيدملا لهأ نأل « ةفينح وبأ هيلإ بهذي يذلا

 ةلملابو « لقنلا قيرط يف ةفينح وبأ مهربتعي نيذلا سانلا نم مهريغ نم كلذ
 هب تدافأ : هتقفاو نإ لوقنملا ءىشلاب تنرتقا اذإ ةنيرق هنأ كشي ال لمعلا
 ةنيرقلا هذه غلبت له امأف . نظلا فعض هب تدافأ هتفلاخ نإو « نظلا ةبلغ
 « ضعب يف غلبت اهنأ ىسعو . رظن هيفف ؟ ةتباثلا داحآلا رابخأ هب درت اًلبم
 املك هنأ كلذو « اهب ىولبلا مومع ةدش يف ءايشألا لضافتل ضعب يف غلبت الو
 نم اهلقن ناك نيفلكملا ىلع راركتلا ةريثك يهو « ّسمأ اهيلإ ةجاحلا ةنسلا تناك

 بجوي نأ كلذو , فعض هيف ًالمع وأ « ًالوق رشتني نأ ريغ نم داحآلا قيرط

 نيب دقو « لالتخا هيف لقنلا نأ اًمإو ٠ ةخوسنم اهنأ امإ : نيرمأ دحأ كلذ
 . هريغو ىلاعملا يبأك نوماكتملا كلذ

 ىمغي نأ فاخ اذإ هل هحابأ اًمكلام نإف « ضيرملل رضحلا يف عج لا امأو

 . )9 يعفاشلا كلذ عنمو () نطب هب ناك وأ « هيلع

 ينعأ : رفسلا يف عملا ةلع يدعت يف مهفالتخا وه مهفالتخا يف ببسلاو
 نأ كلذو « ىرحألاو « ىلوألا باب نم اذه نأ ىأر ةلعلا درط نف « ةقشللا

 هذه دعي مو «رفاسملا ىلع اهنم دشأ تاولصلا دارفإ يف ضيرملا ىلع ةقشلا
 زجي مل « هريغ نود محلا كلذب ةصاخ يأ : ةرصاق  نولوقي اك اهلعجو ةلعلا
 . كلذ

 وهو : يدمألا لاق : عج ا حيبي : امهدحأ : ناهجو اهيفف ةديدشلا حيرلا امأ . دمحأ لوق وهو )١(

 . ( ٠١ ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظناو ( 577 / " ينغملا ) رظنا. . حصأ

 . ( 507 / ؛ عومجلا ) رظنا . ةفينح يبأ لوق وهو )١(



 قيم

 ةثلاثلا ةلمجا نم  سماخلا بابلا
 فوخللا ةالص يف لوقلا وهو

 يفو « مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا دعب فوخلا ةالص زاوج يف ءاماعلا فلتخا

 : ىلاعت هلوق مومعل «) ةزئاج فوخلا ةالص نأ ىلع ءاماعلا رثكأف اهتفص

 تبثالو . ةيآلا« اورصفت نأ حانُج ْمُكْيَلَع َسْيَلَف ضْرألا يف ْتْبَرَص اذِإو >

 ذشو . كلذب هدعب ءافلخلاو ةّمألا لمعو « مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف نم كلذ

 ينلا دعب فوخلا ةالص ىلصت ال : لاقف ةفينح يبأ باحصأ نم فسوي وبأ

 ةفئاطب اههنم دحاو يلصي « نيمامإب هدعب ىلصت افإو , دحاو ماما هَ
 ءاًضيأ نيتعكر ةسراحلا يهو « ىرخأ ةفئاطب رخآلا يلصي مث « نيتعكر

 . ")7 تلص يتلا سرحتو

 ٠ يه فوحلا ةالص هباحصأب ِةَتَم ينلا ةالص له مهفالتخا يف ببسلاو

 ةصاخ اهأَري ل ةدابع اهنأ ىأر نف ؟ مَتِلَو ينلا لضف ناكمل يه وأ « ةدابع

 مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا لضف ناكمل اهآر نمو « مالسلاو ةالصلا هيلع ينلاب

 مسقني نأ اننكمي ناك دقف الإو « مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاب ةصاخ اهآر

 نم ةصاخ دحاو مامإ ىلع مهعاتجا ةرورض ناك امنإو « نيمامإ ىلع سانلا

 باطخلا ليلدب ليوأتلا اذه هدنع ديأتو « مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا صاوخ

 ةيآلا 7 4 ةالّصلا مه تْمَقأَف ئهيف تنك اذإو »> : ىلاعت هلوق نم موهفملا

 . 9 محلا اذه ريغ محلاف « مهيف نكي مل اذإ هنأ باطخلا موهفمو

 )١( ةعبرألا ةمنألا لوق وهو .
 . دايز نب نسحلا لوق وهو ( 189 / ١ ) رظنا (0)

 . ١٠؟ ةيآ ءاسنلا (0)

 نأ يهو - ملعأ هللاو  ةغلاب ةكحل دحاو مامإي مهمزلأو « ةيفيكلا هذه ةالصلا هذه عراشلا عرش (؟)

 اًبولطم اذه ناك نإو « نيماسملا قرفت مدعو ةماكلا ةدحوو « لمثلا م ىلإ يعدتسي فقوملا اذه

 ولف ءودعلا ءاقل يف مأل بجوأو « مزلأ فقوملا اذه يف هنأ الإ نيماسملا نم ناكمو نامز لك يف

 قاقشنا نم ةنتفلاو « ةماكلا ةدحوو « فصلا ةقرفت نم مهيلع يشخل « نيمامإب نيتعامجب اولص



 ب

 تقو نع رخؤت فوخلا ةالص نأ ىلإ ماشلا ءاهقف نم ةفئاط تبهذ دقو
 ىلع روهمجلاو , قدنخلا موي هِي هللا لّوسر لغف اك « نمألا تقو ىلإ فوخلا
 . اهب خوسنم هنأو , فوخلا ةالص لوزن لبق ناك قدنخلا موي لعفلا كلذ نأ

 : اًريثك اًنالتخا اهيف اوفلتخا ءاماعلا نإف « فوخلا ةالص ةفص امأو
 , فوخلا ةالص يف وني هلعف نم ةلوقنملا ينعأ : بابلا اذه يف راثآلا فالتخال
 ثيدح نم مسمو كلام هجرخأ ام كلذ نف ٠ تافص عبس كلذ نم روهشلاو
 ةالص 9 عاقرلا تاذ موي هني هللا لوسر عم ىلص نمع "7 تاوخ نب حلاص

 هعم ىتلاب ىلصف ,ودعلا هاجو ةفئاط تفصو « هعم تفص ةفئاط نأ » فوخلا

 تءاجو ؛ودعلا هاجو اوفرصنا مث, مهسفنأل اوقأو « افاق تبث مث « ةعكر
 اًسلاج تبث مث « مهتالص نم تيقب يتلا ةعكرلا مب ىلصف , ىرخألا ةفئاطلا
 كلام ىورو . 9 يعفاشلا لاق ثيدحلا اذهبو . « مهب مس مث , مهسفنأل اوقأو

 « موقلا نماضت ىلع اًصرحف اهأرب لقتستو « اهمامإ ىلإ زاحنت دق ةئف لك « لتكتلاو « موقلا -
 ىلع ةعاط ميدقت ) انفلؤم رظنا « دحاو مامإ ىلع مهعمج « مودع مامأ اًدحاو افص مهفوقوو

 . ( لاوحألاو « ناكملاو « نامزلل اًرظن « اهكرت وأ ٠ ىرخأ
 ماقملا قحلي نأ ةيشخ ءودعلا ضرأ يف دودحلا ماقت نأ ميكحلا عراشلا عنم © بابلا اذه نمو

 . مهيلع اًرطخو نيماسمال ةبسنلاب ةبكن كلذ نوكيف ودعلاب دخلا هيلع
 )١( ةباحصلا نم ةعامج عمس , روهشملا يعباتلا يراصنألا واولا ديدشتو « ةمجعملا ءاحلا حتفب تاّوخ .

 رظنا . قرخلا مهمادقأ ىلع اوفل مهنأل كلذب تيمسو , نافطغ ضرأب دجن نم ناكم ءارلا رسكب (1)
 (؟007 6: عومجملا )

 هتالص ( يناشلاو ) لخن نطبب ٍهَِلَي هتالص ( اهدحأ ) عاونأ ةثالث ىلاعت هللا همر يعفاشلا راتخا (1)

 ركذ اك نيحيحصلا يف ةتباث ةحيحص اهلكو « نافسعب ٍعَتِي هتالص ( ثلاثلا ) عاقرلا تاذب ٍةََِع

 ةدش ةالص وهو يعفاشلا هركذو « ميركلا نآرقلا هب ءاج عبار عون فوخلا ةالصلو « يوونلا

 . 4 اًنابْكُر وأ ًالاجرق مْثْفخ نإف ١ ىلاعت هللا لاق فوخلا

 تاذ ةالص فوخلل هلي ينلا اهالص ةالص لوأ ء ريسلاو ثيدحلا لهأ لاق : يؤونلا لاق

 /155١7(. ؛ عومجملا ) رظنا . عاقرلا

 ٠ نإو ”للوألاو نسحألا يهو « لبنح نب دمحأ تاوخ نب حلاص اهاور يتلا ةيفيكلا هذه ذخأو -
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 ديزي ثيدح لثمك افوقوم تاوخ نب حلاص نع دمحم نب مساقلا نع هنيعب ثيدحلا اذه

 اوغرفي ىتح مهرظتني مو « مس ةيناثلا.ةفئاطلاب ةعكرلا ىضق امل هنأ نامور نبا
 . © ةفصلا هذه كلام راتخاو« ةالصلا نم

 هبشأ هنأل « فوقوملا رثآ كلامو « فوقوملا ىلع دنسملا رثآ ىعفاشلاف

 , اهتالص نم ةيناثلا ةفئاطلا غرفت ىتح مامإلا "' سلجي ال نأ ينعأ : لوصألاب

 . هيلع فلتخم ريغو (9 عبتم ال « عوبتم مامإلا نأل

 نع دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع يبأ ثيدح يف درو ام : ةغلاغلا ةفصلاو

 نيم هللا لوسر ىلص » : لاق دواد وبأ هجرخو , ةعامجو « يروثلا هاور هيبأ

 .« ةعكر هعم نيذلاب ىلصف ءودعلا ولبقتسم ةفئاطو « ةفئاطب فوخلا ةالص

 ءاج مث ودعلا ءازإب اوفقوف « اوماسي ملو ء اوفرصناو « نيتدجس دجسو

 مهسفنأل اولصف ءالؤه ماقف « مس مث ء ةعكر مهب ىلصف هعم اوماقف « نورخآلا

 ىلإ كئلوأ عجرو «ودعلا يلبقتسم كئلوأ ماقم اوماقف اوبهذو أوماس مث « ةعكر

 ٠ ةفينح وبأ لاق ةفصلا هذهو 7« اوماس مث ةعكر مهسفنأل اولصف مهبتارم

 رظنا . نسحألاو ىلوألل اًكرات نوكي نكلو « دمحأ هيلع صن . زاج ةفينح يبأ بهذك مهب ىلص -
 . اههنع هللا يضر رمع نبا ثيدح يف يتأتس ةفينح وبأ اهب ذخأ يتلا ةيفيكلاو ( 41٠5 / * ينغملا )

 ١ / 5917 7 ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا

 نيناوق ) رظنا . ةشلاثلا ةفصلاو ةيناثلا ةفصلا هنع يور دقو « هبهذم يف ةروهشملا ةفصلا هذه )١(

 . ( 1١ ص ةيعرشلا ماكحألا

 نب لهس وه ( .. يبنلا عم ىلص نمع ) هلوقو « لسمو « يراخبلا هاور تاوخ نب حلاص ثيدحو
 . ( 56١/7 ؟ عومجملا ) رظنا . نيحيحصلا يف اًئيبم ءاج اذك « ةميخ يأ

 . مهتالص نم اوهتني نأ لبق ملسي هنكلو « نيمومأملا مامإلا رظتني ال يأ (') .

 . عبات « عبت » نم لعافلا مسا نأل ىلوأ ناكل « عبات ال » لاق ول ()
 . تاوخ نب حلاص نع كلذك يهو ( 187 / ١ كلام أطوم ) يف ةيفيكلا هذه رظناو

 « اهنع هللا يضر رمع نبا نع لسمو يراخبلا هاورو . دوعسم نبا نع دواد وبأ هاور ظفللا اذهب (5)

 / ؟راطوألا لين ) رظنا . انفلسأ 5 دمحأ دنع ةزئاجو « يعفاشلا دنع ةزئاج ةيفيكلا هذهو
30). 1 
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 . مدقت ام ىلع فسوي ابأ الخ ام ١( هباحصأو

 .عم انك » : لاق (9 ٍقرزلا شايع يبأ ثيدح يف ةدراولا : ةعبارلا ةفصلاو

 .رهظلا انيلصف . ديلولا نب دلاخ نيكرشملا ىلعو ١" نافسعب َِتِئَي هللا لوسر

 لزنأف « ةالصلا يف مهو . مهيلع انلمح انك ول ةلفغ انبصأ دقل : نوكرشلا لأقف
 ثيم هللا لوسر ماق ء رصعلا ترضح اماف ء رصعلاو رهظلا نيب رصقلا ةيآ هللا

 . دحاو فص ِوّتِلَي هللا لوسر فلخ ىلصف « همامأ نوكرثملاو ةلبقلا لبقتسم

 اودجس مث « اًعيبج اوعكرو « يي هللا لوسر عكرف « رخآ فص كلذ دعب فصو
 . نيتدجس ءالؤه ىلص اماف « مهنوسرحي رخآلا ماقو « هيلي يذلا فصلا دجس
 ماقم ىلإ هيلي يذلا فصلا رخأت مث « هفلخ اوناك نيذلا نورخآلا دجس اوماقو
 هللا لوسر عكر مث , لوألا فصلا ماقم ىلإ رخآلا فصلا مدقتو« نيرخآلا

 نورخآلا ماقو ٠ هيلي يذلا فصلا دجسو ء دجس مث, اًعيمج اوعكرو « للي

 مث نورخآلا دجس هيلي يذلا فصلاو ِهّتِيَي هللا لوسر سلجاماف « مهنوسرحي
 (7 « اًفج مح مهب سف ٠ , اًعيمج اوسلج

 : دواد وبأ لاق . لس ينب موي اهالصو . نافسعب اهالص ةالصلا هذهو

 نعو« ىسوم يبأ نعو ء دهاجم نعو « سابع نبا نعو « رباج نع اذه يورو

 . ِهَِلَم ينلا نع هيبأ نع ةورع نب ماشه

 هللا يضر رمع نبا ثيدح يف تدرو يتلا ةيفيكلاب ذخأ ةفينح ابأ نإف « فلؤملا لاق 5 سيل )١(
 يف لاقو ( 0/١ ءاههقفلا ةفحت )و ( 120 / ؟ عئانصلا عئادب ) رظنأ . دعب اهف يتأيسو « اههنع

 . ةفنما ذخأ ةيفيكلا هذه: حتفلا

 قرزلا يجرزخلا تماصلا نب ةيواعم نب ديبع ليقو ٠ تماصلا نب ديز يقرزلا شايع وبأ وه (1)

 . اًدحأ دهش هنأ ةعامج ىور . شايع يبأ نب نامعنلا دلاو وهو « يناحص
 ةكم نم نيتلحرم ىلع عضوم ٠ نوكس هرخآ ءافف « ةلمهملا نيسلا نوكسو ةلمهملا نيعلا مغب (؟)

 نباو « يئاسنلاو « دمحأو « مسم هاورو « شايع يلأ نع يئاسنلاو دمحأو دواد وبأ هاور ثيدحلا (5)

 . ( 357 / ؟ راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . هنع هللا ىضر رباج نع ةجام



 قي

 ريبك ةفصلا هذه يف سيل هنأ ديري اهطوحأ وهو « يروثلا لوق وهو : لاق

 باحصأ نم ةلمج ةفصلا هذهب لاقو « ةفورعملا ةالصلا لاعفأل فلاخم لمع

 عيصي 5 : رباج لاقو « رباج نع سم اهجرخو 04 يعفاشلا باحصأو ٠ كلام

 . مكئارمأب ءالؤه كسرح

 عم انك : مدهز نب ةبلعث لاق ةفيذح ثيدح يف ةدراولا : ةسماخلا ةفصلاو

 نِلَم هللا لوسر عم ىلص مكيأ : لاقف . ماقف ناتسربطب يصاعلا نب ديعس

 وة ةعكر ءالؤهو . ةعكر ءالؤه ىلصف . انأ : ةفيذح لاق ؟ فوخلا ةالص

 نبا نع اًضيأ َجّرَخو . ةريثك ةفلاخم لصألل فلاخم اذهو (« اًنيش اوضقي

 )١( تافصلاو ءامسألا » يف كلذك وهو « ءايلاب ( يصاعلا ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف «

 .(ىلحنلا و

 ةالص يف « بذهملا » يف كلذك وهو ( صاعلا ) اذكه ءاي نودب « ةباحصلا ءامسأ ديرجت » يفو

 ءامنأ ديرجت » يف ءاج اك وهو . فوخلا ةالص يف ةمادق نبال « ىنغملا » يف كلذ لثمو « ةزانجلا

 بتك نم دحأ « ةرجهلا ماع دلو « ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب صاعلا نب ديعس وه « ةباحصلا

 ناجرج حتفو « ناثعل فحاصملا ٠ لاق . كلذك صيخلتلا يف ءاي نودب هتيأر دقو . ناتسربطو
 دوادوبأ هجرخأف ةفيذح ثيدح امأو » : ظفاحلا ٠ انك : لاق« مدهز نب ةبلعث قيرط نم يئاسنلاو

 صاعلا نب ديعس عم ٠ انأ ةفيذح : لاقف ؟ فوخلا ةالص عقلي هللا لوسر عم ىلص ميأ : لاقف «

 ؟ صيخلتلا ) رظنا . ةعكر ءالؤهو . ةعكر ءالؤه ىلصف / 78 (

 نبا اهركذ اًعون رشع ةعبرأ ىلع هَل ينلا نع فوخلا ةالص تيور : صيخلتلا يف ظفاحلا لاق

 يعفاشلا راتخاو « دواد يبأ ناس يف اهمظعمو « مسم حيحص يف اهضعبو « درفم ءزج يف مزح
 اهجرخأ يتلا درق يذ ةوزغ يهو « ةعبارلا راتخا هنأ هنع لقت نم مهوو « ةثالثلا عاونألا اهنم

 يئاسنلا ٠ ِهَنِلَي هنأ تبثي ال ثيدح يور : لاقف اهركذ يمفاشلا نإف ٠ لكل درق يذب ىلص

 ةعكر ةدحاو لكلو « ناتعكر هل تناكف « اوماس مث ةعكر ةفئاط ٠ هانكرتف .
 عاونأ ةيناث اهنم ماحلا ركذو . هريغو . نابح نبا هححص دقو : تلق : ظفاحلا لاق ٠ نابح نباو

 نأ هل حابم ءرملاو « اًرارم فوخلا ةالص ىلص هلم هنكلو , داضت اهنيب سيل : لاقو « ةعست

 يزوجلا نبا لقنو « حابملا فالتخالا نم يهو « عاونألا هذه نم فوخلا دنع ءاشي ام يلصي

 ؟ صيخلتلا ) رظنا . اًحيحص الإ اثيدح بابلا اذه يف لعأ ام : لاق هنأ دمحأ نع /77(:

 - ةقث لاله نب دوسألاو : لاق . مدهز نب ةيلعث نع لاله نب دوسألا نع هدنسب مزح نبا هاور (؟) .
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 رفسلا يفو « عبرأ رضحلا يف مكيبن ناسل ىلع ةالصلا » : لاق هنأ هانعم يف سابع
 . يروثلا ةفصلا هذه زاجأو (0) « ةدحاو ةعك رن فوخلا يفو“ ناتعكر

 ينلا نع رباج ثيدحو ةركب يبأ ثيدح يف ةدراولا : ةسداسلا ةفصلاو

 يفي ناك هبو () « نيتعكر نيتعكر ني نيتفئاطلا نم ةفئاط لكب ىلص هنأ » بَ

 مهو ايم هنوكل مومألا و مامإلا ةين فالتخا ىلع ليلد هيفو « نسحلا

 . رباج نع ملسم هجرخ . نورصقم

 ةالصلا هيلع ينلا نع رمع نبا ثيدح يف ةدراولا : ةعباسلا ةفصلاو
 ' نم ةفئاطو مامإلا مدقتي : لاق فوخلا ةالص نع لكس اذإ ناك هنأ مالسلاو
 « اولصي مل ودعلا نيبو هنيب مهنم ةفئاط نوكتو « ةعكر مهب يلصيف ؛ « سانلا
 ءهعم اولصي مل نيذلا ناكم اورخأتسا ةعكر هم نيذلا ىلص اذإف

 مامإلا فرصني مث , ةعكر هعم نولصيف « اولصي مل نيذلا مدقتيو « نوماسي الو

 ءهنم عمسو ٠ ِهِْكَي هللا لوسر ىلع دقو « يلظنح ةباحصلا دحأ مدهز نب ةبلعثو . روهشم -

 . ( ه١ / ٠ ىلحنا ) رظنا .« هنع ىورو

 رضحلا يف يع مكن نسل ىلع ةالصلا هللا ضرف » ظفلب سابع نبا نع هدنسب مزح نبا هاور )١(

 . ( ؟مه / ؛ ىلحلا ) رظنا « ةعكر فوخلا يفو نيتعكر رفسلا يفو « اًعبرأ
 . ةيرهاظلا كلذك ةالصلا هذبهب ذخأ دقو

 اهاور ةقرفب ةرم لك نيترم ىلصي نأ يهو « لخن نطبب ِهَقِلَع ةتالص ثيدح : ظفاحلا لاق (؟)
 « فوخلا ةالص ْهْتِلَع ينلا عم لص هنأ سم هاورف : رباج ثيدح امأف « ةركب وبأو «رباج

 هركذو ٠ ثيدسحلا « نيتعكر ىرخألا ةفئاطلاب ىلص مث « نيتعكر نيثفئاطلا ىدحإب ىلصف

 .: هيفو «رباج نع نسحلا قيرط نم ةيزخ نباو ٠ يئاسنلاو ٠ يعفاشلا هاورو اًرضتخم يراخبلا

 دوأد وبأ ىورف : ةركب وبأ امأو « ىرخألا ةفئاطلاب نيتعكر ىلص مث « ًالوأ نيتعكرلا نم لس هنأ

 «رهظلا اهنأ نابح ن نباو « دواد يبأ ةياور_يفف « « ينطقرادلاو « ماحلاو « نابح نباو « هثيدح

 . برغملا اهنأ ينطقرادلاو « مماحلا ةياور يفو
 تسيل هذهو : ظفاحلا لاق مث « ةدب فوخلا ةالص عوقو دعب مسأ ةركب ابأ نأب ناطقلا نبا هلعأو

 . لخن. نطبب ناك كلذ نأ ةركب يبأ ةياور يف سيل : لاقو . يباحص لسرم نوكي هنإف « ةلعب
 . (70/ ؟ صيخلتلا ) رظنا
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 ةعكر مهسفنأل نولصيف نيتفئاطلا نم ةدحاو لك مدقتت نيتعكر ىلص دقو

 تلص دق نيتفئاطلا نم ةدحاو لك نوكتف « مامإلا فرصني نأ دعب ةعكر

 وأ « مهمادقأ ىلع اًمايق الاجر اولص كلذ نم دشأ فوخ ناك نإف 2) نيتعكر

 . اهيلبقتسم ريغ وأ « ةلبقلا يلبقتسم انابكر

 نمل ةجحلا : رمع وبأ لاقو . ةعامجو كلام نع بهشأ ةفصلا هذه لاق نمبو

 لقنلا يف ةجحلا مهو« ةنيدملا لهأ ةمئألا لقنب درو هنأ اذه رمع'نبا ثيدحب لاق

 ىلوألا ةفئاطلا نأل ؛ لوصألاب هبشأ اذه عم اًضيأ يهو « مهفلاخ نم ىلع

 وهو ةالصلا نع ِهََِي هللا لوسر جورخ دعب الإ ةعكرلا اوضقي مل ةيناثلاو
 ىلع ءاماعلا رثكأو « تاولصلا رئاس يف اهيلع (' عتجلا ءاضقلا ةنس نم فورعملا

 .ةلبقلا يلبقتسم اولصي نأ زاج فوخلا دتشا اذإ هنأ نم ثيدحلا اذه يفءاج ام

 ٠ 1 () دوجس الو , عوكر ريغ نم ءايإو « اهيلبقتسم ريغو

 فوخلا ةالص ِهنَِي هللا لوسر ىلص » لاق اههنع هللا يضر رمع نبا نع هيلع قفتم رمع نبا ثيدح ()

 ماقم يف اوماقو « اوفرصنا مث ءودعلل ةهجاوم ىرخألا ةفئاطلاو ٠ ةعكر نيتفئاطلا ىدحإب

 ءالؤه ىضق مث « ملس مث « لِي ينلا م ىلص مث كفوأ ءاجو ءودعلا ىلع نيلبقم مياحصأ

 ( 31١ /؟ راطوالا لين ) رظنا « ةعكر ءالؤهو « ةعكر

 يف اوقأ مهنأ « ةعكر ءالؤهو « ةعكر ءالؤه ىضق مث » هلوق رهاظو : حتفلا يف لاق : يناكوشلا لاق

 مزايف لاو « ىنعلا ثيح نم ججارلا وهو : لاق « بقاعتلا ىلع اوقأ منأ لقخيو « ةدحاو ةلاح

 . هدحو مامإلا دارفإو « ةبولطملا ةسارحلا عييضت

 ةفئاطلا يأ - ءالؤه ماقو « مس مث » هظفلو دوعسم نبا ثيدح نم دواد وبأ هاور ام هحجريو

 مهسفنأل أولصف ؛ مهماقم ىلإ كئلوأ عجرو « اوبهذ مث « ءاوماس مث ة ةعكر مهسفنأل اولصف - ةيناثلا

 ىلوألا ةفئاطلا تمتأ مث , اهيتعكر نيب تلاو ةيناثلا ةفئاطلا نأ هرهاظو : لاق « اوماس مث « ةعك

 .( 550 /+ زاطوألا لين رظنا . اهدعب

 . لمأت ( اهيلع عمجما ) باوصلا لعلو ( عقجلا ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف ()

 عومجما عم بذهما ) رظنا . يعفاشلا بهذم وهو ( 7١7/١ يفاكلا ) رظنا . كلام بهذم وهو (؟)

 ( 587/7 ينغملا ) رظنأ . روهملا لوقو « دمحأ لوق وهو ( 774/6
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 « ةلبقلا ىلإ الإ فئاخلا يلصي ال : لاق ةفينح وبأ كلذ يف فلاخو

 لعفلا اذه ةفلاخم كلذ يف فالخلا ببسو «" ةفياسملا لاح يف دحأ ىلصي الو

 يلصي .نأ فلكملل نأو « ةزئاج اهلك تافصلا هذه نأ موق ىأر دقو لوصألل
 . نطاوملا فالتخا بسحب ناك انإ فالتخالا اذه نإ ليق دقو « بحأ اهتيأ

 لاا ا#ا#

 )١( هانتبثأ اه باوصلاو ( ةقياشملا ) « ركفلا راد » ةخسن يف .

 هلوقل ءاميإلاب اًنابكر اولص مهباود نع لوزنلا مهتكمي الو ء دشأ فوخلا ناك ولو » : يناساكلا لاق

 لابقتسالا مهمزلي « ةلبقلا لابقتسا ىلع اوردق نإ م4 اًنابْكُر وأ ًالاجرف ْمْتْفِخ نإف > : ىلاعت «
 رظنا . زاوجلا دم نعو « ةياورلا رهاظ يف اًنابْكُر ةعامج نولصي الو انادحو نولصيو ء الف الإو

 ) /؟ عئانصلا عئادب 7١ ( ءاهقفلا ةفحت ) و 9/١؟؟ ( .



4 

 ضيرملا ةالص يف ةثلاثلا ةلملا نم سداسلا بابلا

 ضرف هنع طقسي هنأو« ةالصلا ءادأب بطاخم ضيرملا نأ ىلع ءاماعلا عمجأ

 عوكرلا ضرف هنع طقسي كلذكو. اًسلاج يلصيو « هعطتسي مل اذإ مايقلا

 نأ هل نيف اوفلتخاو . اهناكم ئمويو ءامهدحأ وأ اهعطتسي مل اذإ دوجسلاو

 « سولجلا ىلع ردقي ال يذلا ةئيه يفو « سولجلا ةئيه يفو « اًسلاج يلصي

 يذلا اذه : اولاق اًموق نإف « اًسلاج يلصي نأ هل نم امأف « مايقلا ىلع الو

 نم مايقلا هيلع قشي يذلا وه :اولاق موقو «) ًالصأ مايقلا عيطتسي ال

 . )7 كلام بهذم وهو« ضرملا

 مدع عم وأ « ةقشملا عم مايقلا ضرف طقسي له وه مهفالتخا ببسو

 سلجي : اولاق اًموق نإف سولجلا ةفص امأو . صن كلذ يف سيلو ؟ ةردقلا

 سولجلا دوعسم نيا هركو « مايقلا نم لدب وه يذلا سولجلا ينعأ : اًمعيرتم

 ههرك نمو « دهشتلا سولج نيبو هنيب قرف الف عيبرتلا ىلإ بهذ نف « اًعبرتم

 . ةالصلا سولج نم سيل هنألف

 اًموق نإف ٠ سولجلا ىلع الو« مايقلا ىلع ردقي ال يذلا ةالص ةفص امأو

 يلصي : اولاق موقو هل رسيت افيك يلصي : اولاق موقو « اًعجطضم يلصي : اولاق

 نإف « هبنج ىلع ىلص عطتسي مل نإ : اولاق موقو « ةبعكلا ىلإ هالجر ًالبقتسم

 وهو , هتقاط ردق ىلع ةلبقلا ىلإ هالجرو اًيقلتسم ىلص هبنج ىلع عطتسي م

 . ("9رذنملا نبا هراتخا يذلا

 . ( 181/4 عومجملا ) رظنا . ةيعفاشلا نم نيمرحلا مامإ نغ يوونلا كلذ ىح ()

 ( 181 /؟ عومجملا ) رظنا . يعفاشلا بهذم ( ١/ ٠١١ يفاكلا ) رظنا (0)

 ءاهقفلا ةفحت ) رظنأ ةفينح يبأ بهذم وهو ( 1١8/١ ليبسلا رانم ) رظنا . دمحأ بهذم وهو

 ١/64(

 ىلع اًيقلتسم يلصي هنأ مهاحصأ نع تاياورلا نم روهشملا « يقلتسلا ةالص يف ةيفنحلا دنع ()



 لل

 ةعبارلا ةلمجلا

 امإ يه هذهو « ءادأ تسيل يتلا ىلع ةالصلا لاعفأ نم لتتشت ةلملا هذهو
 ةلمجلا هذه ىفف . دوجسلاب صقن وأ « داز امل ربج امإو « ءاضق امإو « ةداعإ
 . ءاضقلا يف : يناثلا بابلا . ةداعإلا يف : لوألا بابلا . ٍباوبأ ةثالث نذإ
 ْ ش . دوجسلاب نوكي يذلا ناريجلا يف : ثلاثلا بابلا

 ةقش ىلع مانيف « بنجلا ىلع ةالصلا ىلع ردقو « اذه نع زجع نإف « ةلبقلا وحن هالجرو « هافق

 .:اضرع ةلبقلا ىلإ اًهجوتم نهألا

 . ىلع يقلتسي «زجع اذإف « ةلبقلا ىلإ ههجوو « نميألا هبنج ىلع يلصي هنأ مهنع يور دقو
 ( ١/ ٠6" ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . هافق

 ىلع عجطضي : يطيوبلاو « مألا يف هيلع صوصنملا حيحصلا : هجوأ ةثالث يعفاشلا بهذم يفو

 هراسي :ىلع عجطضا ولو « هدحل يف تيللاك ةلبقلا هندب مدقمو ٠ ههجوب ًالبقتسم نميألا هبنج
 | . اموركم ناكو . حص

 لمجيو « هافق ىلع يقلتسي : يناثلاو . هنباو رمع نع يورو « دوادو ء دمحأو كلام لاق اذهبو

 لفسأ فطعيو « هبنج ىلع عجطضي : ثلاثلاو . ائيش هسأر تحت عضيو « ةلبقلا ىلإ هيلجر
 /١86(. ؛ عومجملا ) رظنا . ةلبقلا ىلإ هيمدق

 . اًيقلتسم ىلص عطتسي مل نإف . ةلبقلا لبقتسم نهيألا هبنج ىلع يلصي : دمحأ بهذم يفو
 مدقي ليقو ,« كلام بهذم وهو ( ١١؟ / ١ ليبسلا رانم ) رظنا . ةلبقلا يلي امم هالجرو

 . ( 37 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . عاجطضالا ىلع ءاقلتسالا

 يبنلا تلأسف ريساوب يب تناك » لاق نيصح نب نارمع ثيدح : لوألا بابلا يف ناثيدح كانهو
 « كبنج ىلعف « عطتست مل نإف ءادعاقف عطتست مل نإف « اًّئاق لص : لاقف « ةالصلا نع هني

 الإ اًسفن هللا فلكي ال ء اًيقلتسف ,« عطتست مل نإف » يئاسنلا دازو ءاماسم الإ ةعامجلا هاور

 . ( 5864 / " راطوالا لين ) رظنا « اهعسو

 . اًماق ضيرملا يلصي » لاق ٍهَتِلَم يبنلا نع هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع يناثلا ثيدحلاو

 هدوجس لعجو « هسأرب أموأ « دجسي نأ عطتسي مل نإف اًدعاق ىلص عطتسي مل نإف ٠ عاطتسا نإ
 نإف « ةلبقلا لبقتسم نميألا هبنج ىلع ىلص « ادعاق يلصي نأ عطتسي مل نإف هعوكر نم ضفخأ
 . يقهيبلاو «ينطقرادلا هاور «ةلبقلا يلي امهالجر ءاّيقلتسم ىلص «نميألا هبنج ىلع يلصي نأ عطتسي م

 نيسحلا نب نسحلاو . ينيدملا نبا هفعض ديز نب نيسح هدانسإ يف يلع ثيدح : يناكوشلا لاق
 راطوألا لين ) رظنا . فيعض ثيدح اذه : يوونلا لاقو « كورتم وهو : ظفاحلا لاق « يبرعلا

 4:/١185(. عومجملا)و(؟؟6/“



 ةداعإلا يف لوألا بابلا

 تادسفم يهو « ةداعإلا يضتقت يتلا بابسألا يف هيف مالكلا بابلا اذهو

 وأ ناك اًدمع ةداعإلا هيلع بجي هنأ ةراهط ريغب ىلص نم نأ ىلع اوقفتاو . ةالصلا

 لكف ةلمجلابو . انايسن وأ كلذ ناك اَدمع ةلبقلا ريغل ىلص نم كلذكو « اًنايسن

 نوفلتخي امنإو « ةداعإلا هيلع تبجو« ةالصلا ةحص طورش نم طرشب لخأ نم
 . ةححصلا طورشلا يف مهفالتخا لجأ نم

 ةالصلا ضورف نم ركذ امع ةجراخ بابلا اذه قلعتت لئاسم انههو )

 له اوفلتخاو « ةالصلا عطقي ثدحلا نأ ىلع اوقفتا مهنأ اهنف ( اهيف اوفلتخا
 ٌورط لبق ناتعكر وأ ةعكر اهنم بهذ دق ناك اذإ اهلوأ نم ةداعإلا يضتقي

 ىبي ال هنأ ىلإ روهمجلا بهذف ؟ ةالصلا نم ىضم دق ام ىلع ىنبي مأ « ثدحلا

 نم مهنمو ١ طقف فاعرلا يف الإ ةالصلا عطقي امم « هريغ يف الو« ثدح يف ال

 بهذو (" يعفاشلا وهو « فاعرلا يف الو ثدحلا يف ال ىنبي ال هنأ ىأر

 ْ . (9 اهلك ثادحألا يف ىنبي هنأ ىلإ نويفوكلا

 )١( ريغصلا حرشلا ) رظنا . كلام مهنمو ١ /  ) 378رخأ الإو « ىلع تقولا قارغتسا نظ اذإ .
 دشر نبا تامدقم ) رظناو ١ /  ) 5١ةنودملا شماهب .

 وأ لوب ءاوس « دمعتم ريغ وهو « ةالصلا يف وهو هقبسي ثدح يأ يف اًمومع يعفاشلا بهذم (0)

 ميدقلاو (  حيحصلا ) وهو « لطبت ةالصلا نأ ديدجلا : نالوق هيف « فاعر وأ « حير

 ( 5 / ؛ عومجملا ) رظنا . هتالص يف ينبيو « ًأاضوتيل بهذيف « ءوضولا لطبي نكلو « لطبت ال

 هنأ هنعو « لوحكمو ؛ يعخنلاو « ءاطعو « نسحلا لوق وهو . دمحأ لاق , ديدجلا لوقلابو

 . امهريغ نم ناك نإو « أدتبا نيليبسلا نم ثدحلا ناك نإ : ةثلاث ةياور هنعو « ينبيو « أضوتي
 1 . ( ٠١7 / ؟ ينغملا ) رظنا . لوألا حيحصلاو « ىنبي

 « ةالصلا مامتإ لبق دمعتملا ثدحلا امأ ء دمعت نود هنم جرخ اذإ اذه اًناسحتسا مهدنع ءانبلا زوجي (5)

 ينبي لاق نم ليلدو ( 5/5 / ؟ عئانصلا عئادب رظنا ) ءانبلا هيلع عنتميو « ةدساف ةالصلا نإف

 هتالص يف فعر وأ « ءاق نم » لاق تع ينلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع هتور ام فنأتسي الو

 فيعض دانسإب يقهيبلاو ٠ ةجام نبا هاور « هتالص :نم ىضم ام ىلع نييلو « ًاضوتيلف فرصنيلف



 ءءء

 ةالصلا هيلع يبنلا نع رثأ كلذ زاوج يف دري م هنأ مهفالتخا ببسو
 نف 2 ًاضوتي مو ىنبف « ةالصلا يف فعر هنأ رمع نبا نع حص امنإو « مالسلاو

 لعفي نأ نكمي سيل ذإ فيقوتلا ىرجم يرجي يباحصلا نم لعفلا اذه نأ ىأر
 سيل فاعرلا نأ ءالؤه نم هدنع ناك نمو « لعفلا اذه زاجأ سايقب اذه لثم
 نمو . كلام بهذم وهو « هريغل ِهّدَمُي لو « طقف فاعرلا يف ءانبلازاجأ ثدحب
 نمو « فاعرلا ىلع اسايق ثادحألا رئاس يف ءانبلا زاجأ ثدح هنأ هدنع ناك

 ةالصلا هيلع ينلا نم فيقوتب الإ هيلإ راصي نأ بجي ال اذه لثم نأ ىأر
 دق هنأ ةلبقلا ريغ ىلإ فرصنا اذإ يلصملا نأ ىلع عامجإلا دقعنا دق ذإ « مالسلاو
 ثدحلا يف ال ءانبلا زجي مل اًريثك ًالعف اهيف لعف اذإ كلذكو « ةالصلا نم جرخ
 ١ . فاعرلا يف الو

 ٍيَدَي نيب ءيش رورم ةالصلا عطقي له ءاماعلا فلتخأ : ةيناثلا ةلئسملا
 هنأ ىلإ روهمجلا بهذف ؟ ةرتسلا نيبو هنيب رم وأ « ةرتس ريغل ىلص اذإ ىلصملا

 عطقي هنأ ىلإ ةفئاط تبهذو « ةداعإ هيلع سيل هنأو "7 ءيش ةالصلا عطقي ال
 . (9دوسألا بلكلاو «راملاو ةأرملا ةالصلا

 يبأ نع مسم َجّرَخ هنأ كلذو « لعفلل لوقلا ةضراعم فالخلا اذه ببسو
 بلكلاو « رامملاو ةأرملا ةالصلا عطقي » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ رذ

 نيب ينتيأر دقل » : تلاق اهنأ ةشئاع نع يراخبلاو مسم جرخو () دوسألا .

 . ( 4 / ؛ عومجلا )رظنا هفعض ىلع قفتم ةشئاع ثيدح : يوونلا لاق . شايع نب ليعامسإ ةياور نم -

 دوسألا بلكلاو ةأرملا رورم نأ دمحأ نع يرهاظلا مزح نبأ ىكحو « ةعبرألا ةئألا بهذم وهو )١(
 راطوألا لين ) رظنا رام لاو ةأرملا اهعطقي ال هنأب دمحأ نع لوقلا مرثألا مزجو « اهعطقي راملاو
 .(؟/*

 رمع نباو رذ يبأ نعو « سابع نباو « سنأو ٠ ةريرهوبأ ةباحصلا نمو « ةيرهاظلا لوق وهو (؟)
 . (1؟ / ؟ راطوألا لين ) رظنا

 . ( ١١ / ؟ راطوألا لين ) رظنا . يراخبلا الإ ةعامجلا هاور (؟)



 قر

 لشثم يورو ©" « يلصي وهو ةزانجلا ضارتعاك ةضرتعم ٍةَنكَي هللا لوسر ْيَدَي

 ىدي نيب رورملا ةيهارك يف مهنيب فالخ الو . أ نعو « يلع نع روهجلا لوق

 اَّسأب اوري ملو « ةرتسلا نيبو هنيب رم وأ « ةرتس ريغل ىلص اذإ مامإلاو « درفنملا

 توبثل مومأملا ْيَدَي نيب رمي نأ اسأب اوري مل كلذكو « ةرتسلا فلخ رمي نأ

 تزهان دق ذئموي انأو ناتأ ىلع اًبكار تلبقأ » : لاق هريغو سابع نبا ثيدح

 « فوفصلا ضعب ْئَدَي نيب تررف « سانلاب ىلصي منيع نيم هللا لوسرو مالتحالا

 7 « دحأ لع ركني ملف « فصلا يف تلخدو « عترت ناتألا تلسرأو « تلزنف

 ةيهارك ىلع روهملا قفتا انإو ء رظن هيفو « دنسملا ىرجم ىرجي مهدنع اذهو

 ةالصلا هيلع هلوقلو , كلذ يف ديعولا نم هيف ءاج امل ىلصملا ىدي نيب رورملا

 . ()« ناطيش وه امنإف . هلتاقيلف » هيف مالسلاو

 موقف : لاوقأ ةثالث ىلع ةالصلا يف خفنلا يف اوفلتخا : ةثلاثلا ةلئسملا

 (© خفن نم ىلع ةداعإلا اوبجوأ موقو هلعف نم ىلع ةداعإلا اوري مو « هوهرك

 . © عمي ال وأ « َعِمْنُي نأ نيب اوقرف موقو

 انأو ليللا نم هتالص يلصي ّتَِي هللا لوسر ناك » هظفلو يذمرتلا الإ ةعامجلا هاور ثيدحلا )١(

 راطوألا لين ) ترتوأف ينظقيأ رتوي نأ دارأ اذإف « ةزانجلا ضارتعا ةلبقلا نيبو هنيب ةضرتعم
 ش .( ١ / ا

 )١( راطوألا لين رظنا ) « رادج ريغ ىلإ مب سانلاب يلصي » هيفو ةعاجللا هاور ثيدحلا 5 7١7 ( .
 يبأ نع ظفللا اذهب ( 7 / + راطوألا لين رظنا ) ةجام نباو يذمرتلا الإ ةعاجلا هاور ثيدحلا ()

 ش . ةجام نباو مسمو دمحأ هاور « نيرقلا هعم نإف » رمع نبأ نعو ديعس
 تلطب هميرحتب ماع دماع وهو نافرح هنم ناب نإ دمحأو ةفينح يبأو كلامو يعفاشلا بهذم (؟)

 لاق . ( فأ ) لوق وهو فيفأتلا هب ديري نأ الإ لطبت ال فسوي وبأ لاقو . الف الإو هتالص

 ( ٠١ / ؛ عومجملا رظنا ) . اًقلطم هتالص لطبت ال : لاقو كلذ نع عجر هنإ : رذنملا نبا

 55/5١(. ينغلا)و

 اذإو « اًعومسم نكي مل اذإ خفنلا هركيف « دمحو « ةفينح يبأ لوق وهو « ةفينح يبأ بهذم وه (5)
 . ( ؟[8 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . دري مل وأ فقأتلا هب دارأ ٠ ةالصلا دسفي هنإف « اًعومسم ناك



 لف

 . اًمالك نوكي ال وأ « اًمالك نوكي نأ نيب خفنلا ددرت مهفالتخا ببسو

 يف اوفلتخاو « ةالصلا عطقي كحضلا نأ ىلع اوقفتا : ةعبارلا ةلئسملا

 قحلي ال وأ ء, كحضلاب قحلي نأ نيب مسبتلا ددرت مهفالتخا ببسو . مسبتلا

 . هب

 نأ نوهركي ءاماعلا رثكأف . نقاحلا ةالص يف اوفلتخا : ةسماخلا ةلئسملا

 تعمس : لاق © قرأ نب ديز ثيدح نم يور امل نقاح وهو لجرلا يلصي
 () « ةالصلا لبق هب ًادبيلف « طئاغلا كدحأ دارأ اذإ » : لوقي ِهَتِلَم هللا لوسر

 مكدحأ ىلصي ال ٠» لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نع ةشئاع نع يور الو

 درو املو . لوبلاو طئاغلا ينعي () « ناثبخألا هعفادي وه الو « ماعطلا ةرضحب

 هنأو « ةدساف هتالص نأ ىلإ موق بهذو « اًضيأ رمع نع كلذ نع يهنلا نم

 ,ةدساف نقاحلا ةالص نأ ىلع لدي ام كلام نع مماقلا نبا ىورو « ديعي

 . ( تقولا دعبو تقولا يف ةداعإلاب هرمأ هنأ هنع ىور هنأ كلذو

 مأ هنع يهنملا داسف ىلع لدي له يهنلا يف مهفالتخا مهفالتخا يف ببسلاو

 يذلا لعفلا لصأ ناك اذإطقف هلعف نم مثأت ىلع لدي افإو هداسف ىلع لدي سيل

 ؟ ازئاج وأ اًبجاو هب يبنلا قلعت

 هلعجي نم مهنم نويماشلا هاور ثيدحب هتالص داسفب نولئاقلا كسمت دقو

 لحي ال » : لاق ٍةَنيَع ينلا نع ةريره يبأ نع هلعجي نم مهنمو ٠ نابوث نع

 ليقو «ورمع وبأ هتينك روهشم يباحص يجرزخلا يراصنألا نامعنلا نب ديز نب ٍقرأ نب ديز وه ١(
 . ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت رظنا ) . ةسينأ وبأ ليقو « ديعس وبأ ليقو رماع وبأ
 ًادبيلف « ةالصلا تيقأو ءالخلا ىلإ بهذي نأ مكدحأ دارأ اذإ ٠» ظفلب ةعبرألا ننسلا باحصأ جرخأ )١(

 .. لوقي هلم هللا لوسر تعمس : لاق قرأ نب هللا دبع نع هيبأ نع ماشه نع هوور « ءالخلاب
 .( ٠١١/5 ةيارلا بصن ) رظنا . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق . ثيدحلا

 . طئاغلاو لوبلا : ناثبخألاو ( ٠١١ / ؟ ةيارلا بصن رظنا ) دواد وبأو سم هجرخأ (؟)

 . ه:صرظنا . تاهوركملا نم اهلعج ( ةيعرشلا نيناوقلا ) بخاص (؛)
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 ثيدح وه :ربلا دبع نب رمح وبأ لاق (7 « اًدج نقاح وهو ىلصي نأ نمؤمل
 . هيف ةجح ال دنسلا فيعض

 تصخرف « هيلع مس نم ىلع ىلصملا مالس در يف اوفلتخا : ةسداسلا ةلئسملا

 (" ةداتقو ىرصبلا نسحلا ىأ نب نسحلاو بيسملا نب ديعس مهنم ةفئاط هيف
 كلام بهذم وهو « ةراشإلاب درلا اوزاجأو « لوقلاب موق كلذ عنمو

 , (9 ناعنلا بهذم وهو ةراشإلاو لوقلاب هدر نورخآ عنمو () يعفاشلاو

 , ٠ 9 ةالصلا نم غرف اذإ دري اولاق موقو « هسفن يف درلا موق زاجأو

 هنع يهنملا ةالصلا يف مكتلا عون نم مالسلا در له مهفالتخا يف ببسلاو

 مالسلا درب رمألا صصخو « هنع يهنملا مالكلا عون نم هنأ ىأر نف ؟ ال مأ

 ةيآلا "4 اهنُم َنَسْحَأِب اوَُحَف ةّيحتب متيّيَح اذإو » : ىلاعت هلوق يف
 نمو « ةالصلا يف درلا زوجي ال : لاق ةالصلا يف مالكلا نع يهنلا ثيداحأب

 رمألاب يهنلا ثيداحأ صصخ وأ « هنع يهنملا مالكلا يف ًالخاد سيل هنأ ىأر

 . ةالصلا يف هزاجأ مالسلا درب

 فلاخ دقف "ريشي الو ء دري ال : لاق نمو : رذنملا نب ركب وبأ لاق

 نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي دحأل لحي ال » ظفلب ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ثيدحلا )١(
 . ( ١٠؟ / ؟ ةيارلا بصن رظنا ) ةريره يبأ نع « ففختي ىتح نقاح وهو يلصي

 . ( 50 / ١ ينغملا ) رظنا (0

 تمث لاقيو « ةداعإلا هيلعو « ةلطاب هتالصف اًدطاع تمثأو « مالسلا در نم مهدنعف « دمحأو (؟)
 . ( 30 / ؟ ينغملا )و ( ؟؟ / ؛ عومجملا رظنا) نيسلاب تعسو « نيشلاب

 . ( 5320/١ عئانصلا عئادب ) رظنا (؟)

 . ( 50 / ؟ ينغملا ) . دوادو ٠ يعخنلاو « ءاطعو ءرذ يبأ نع اذه يور (5)
 . مك ةيأ ءاسنلا ()

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( ريصي الو ) « ةفرعملا راد »و «ركفلا زاد » ةخسن يف (1)



 ءاك

 اوماس نيذلا ىلع در مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ بيهض ربخأ دق هنإف ةنسلا

 . © ةراشإي ةالصلا يف وهو هيلع

 )١( عَقم هللا لوسرب تررم » لاق بيهض ىور ٠ يلصي وهو ٠ هيلع تماسف ٠ مالسلا درف « هتاكو «
 هللا لوسر جرخ » : لاق رمع نبا نعو . هعبصأب ةراشإ : لاق الإ هماعأ الو : ةاورلا ضعب لاق

 تلقق : لاق « يلصي وهو « هيلع اوماسف «راصنألا هتءاجف : لاق « هيف ىلصف ءابق ىلإ هني

 لاق ؟ يلصي وهو « هيلع نوماسي اوناك نيح مهيلع دري ِةّقِلَم هللا لوسر تيأر فيك : لالبل

 قوف ىلإ هرهظو « لفسأ هنطب لعجو « هفك ينعي طسبو « اذكه : بوقعي « .
 ؟ ينغملا ) رظنا . مرثألاو « دواد وبأ امهاور حيحص نيثيدحلا الك : يذمرتلا لاق / 5١ ( !



 قدي

 ءاضقلا يف يناثلا بابلا

 يفو « ءاضقلا عاونأ ةفص يفو « ءاضقلا بجي نم ىلع بابلا اذه يف مالكلاو

 . هطورش

 يسانلا ىلع بجي هنأ ىلع نوماسملا قفتاف « ءاضقلا بجي نم ىلع امأف'

 بوجو ىلع نوماسملا قفتا امنإو . هيلع ىمغملاو « دماعلا يف اوفلتخاو « مئانلاو
 ينعأو : هلعفو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق توبثل متانلاو يمانلا ىلع ءاضقلا

 هلوقو « متانلا ركذف «2١ ثالث نع َهمّلقلا عفر » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب

 هنأ يور امو 7« اهركذ اذإ اهلصيلف « اهيسن وأ « ةالصلا نع مكدحأ مان اذإ »

 (9 اهاضقف اهتقو جرخ ىتح ةالصلا نع مان

 ءاضقلا نأو مثآ هنأ ىلع روهملا نإف ٠ تقولا جرخي ىتح اًدمع اهكرات امأو

 نم دحأو « مثآ هنأو يضقي ال هنأ ىلإ رهاظلا لهأ ضعب بهذو (© بجاو هيلع

 . مزح نب دمح وبأ كلذ ىلإ بهذ
 . عرشلا يف سايقلا زاوج يف اههدحأ : نيئيش يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو

 اذإ هنأ ىأر نف ٠ سايقلا زاوج ملس اذإ يسانلا ىلع دماعلا سايق يف يناثلاو
 ىرحأ دمعتملاف ةريثك ءايشأ يف عرشلا هرذع دق يذلا ي ىسانلا ىلع ءاضقلا بجو
 يسانلا نأ ىأر نمو « هيلع ءاضقلا بجوأ «روذعم ريغ هنأل « هيلع بجي نأ

 )١( يئاسنلاو « دواد وبأو , دمحأ هاور ثيدحلا ٠ ةجام نباو ٠ ظفلب ماحلاو ٠» ثالث نع ملقلا عفر :

 أربي ىتح ىلتبملا نعو ء ظقيتسي ىتح متانلا نع ٠ ؟ ريغصلا عماجلا ) «ربكي ىتح يبصلا نعو /
 .(17غ

 طيرفتلا افإ « طيرفت مونلا يف سيل هنإ » ظفلب هححصو يذمرتلاو ٠ يئاسنلاو « دواد وبأ هاور (؟)

 . (راطوألا لين ) « اهركذ اذإ اهلصيلف « اهنع مان وأ « ةالص مدحأ يسن اذإف « ةظقيلا يف

 . سمشلا تعلط ىتح حبصلا ةالص نع مهمون ةصق يف نابح نباو ةيزخ نباو « لسمو دمحأ هاور (؟)
 رظنا ) اهؤاضق همزل اًدمع ةالص كرت نم نأ ىلع مهب دتعي نيذلا ءاماعلا عمجأ : يوونلا لاق ()

 .("8/ 57 عومجملا



 ءكى4

 . ةفلتخم اهماكحأ ذإ « ضعب ىلع اهضعب .ساقي ال دادضألاو ٠ نادض دماعلاو

 . يسانلا ىلع دماعلا سايق زجي مل « هابشألا ساقت اغإو
 . اًعئاس سايقلا ناك ظيلغتلا باب نم بوجولا ٌلعُج اذإ هنأ اذه يف قحلاو

 ريخلا كلذ هتوفي نأو « هل رذعلاو يسانلاب قفرلا باب نم لعج نإ امأو
 دماعلاو ءروذعم يسانلا نأل غئاس ريغ سايقلاو ٠ يسانلا دض اذه يف دماعلاف
 ددنخحم رمأب بحي اغإو ؛ ءادألا رمأب بجي ال ءاضقلا نأ لصألاو . روذعم ريغ

 عوقو نم نكتتلا طورش دحأ هتاف دق يضاقلا نأل . نوماكتملا لاق ام ىلع

 ريخأتلاو « ةحصلا طورش نم اًطرش ناك ذإ تقولا وهو « هتحص ىلع لعفلا
 ددرتو « متانلاو يسانلاب رثألا درو دق .نكل « هيلع ميدقتلا سايق يف تقولا نع

 . قحلل قفوملا هللاو « هيبش ريغ وأ « اًهيبش نوكي نأ نيب دماعلا
 ١)( هتقو بهذ ايف ءاضقلا هنع اوطقسأ اًموق نإف ٠ هيلع ىمغملا امأو

 , مولعم ددع يف ءاضقلا طرتشا نم ءالؤه نمو . " ءاضقلا هيلع اوبجوأ موقو
 . © اهنود اف سخلا يف يضقي اولاقو

 بجوأ متانلاب ههبش نف « نونجلاو مئانلا نيب هددرت مهفالتخا يف ببسلاو
 . بوجولا هنع طقسأ نونجاب ههبش نمو « ءاضقلا هيلع

 ءاضقو ء ةالصلا ةلمل ءاضق : ناعون ءاضقلا نإف . ءاضقلا ةفص امأو

 امأف . هتقوو هطورشو ءاضقلا ةفص يف هيف رظنلاف « ةلملا ءاضق امأ : اهضعبل

 نم ةدحاو ةفص يف ناتالصلا تناك اذإ ءادألا ةفص اهنيعب ىهف « ءاضقلا ةفص

 يف ةيرضح ةالص ركذي نأ لثم ةفلتخم لاوحأ يف تناك اذإ امأو « ةيضرفلا

 . ( 59 ١/ ةنودملا ) رظناو ( 5؟ / * عومجما ) رظنا . كلامو « يمفاغلا بهذم وهو )١(

 رصتخم ) رظنا . هئامغإ ةلاح يف تناك يتلا تاولصلا عيمج يضقيف ٠ لبنح نب دمحأ بهذم وهو )١(

 .( 500 / ١ ينغملا عم يقرخلا

 ىلع داز ام ءاضق هيلع سيلو . اهنود اف « ةليلو « موي ةالص يضقيف « ةفينح يِبأ بهذم وهو )١(
 . ( 326/1١ عئانصلا عئادب ) رظنا . كلذ
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 موقف : لاوقأ ةثالث ىلع كلذ يف اوفلتخاف ءرضح يف ةيرفس ةالص وأ ءرفس

 بهذم وهو « رضاحلا تقولا اوعاري ملو هيلع ىذلا لثم يضقي افنإ : اولاق

 وأ ةيسنملا تناك ةيرفس ؛ اًعبرأ اًدبأ يضقي امإ: اولاق موقو © هباحصأو « كلام

 نإو « ةيرضح اهالص ةيرضح رفسلا يف ركذ نإ ءالؤه يأَر ىلعف , ةيرضح

 : موق لاقو (7 يعفاشلا بهذم وهو « ةيرضح اهالص ةيرفس رضحلا يف ركذ

 ' ةيرفس رفسلا يف ةيرضحلا يضقيف اهيف وه يتلا لاحلا ضرف اًدبأ يضقي افإ

 لاحلا ىعار ءادألاب ءاضقلا هبش نف (" ةيرضح رضحلا يف ةيرفسلاو
 وأ « ةحصلا يف اهيسن ةالص ركذتي ضيرملا ىلع اًسايق امل كحلا لعجو« ةرضاحلا

 يف ةالصلا ضرف وه هضرف نأ ينعأ : ضرما يف اهيسن ةالص ركذتي حيحصلا
 امأو . ةيسنملا ةفص ةيضقمال بجوأ نويدلاب ءاضقلا هبش نمو « ةرضاحلا لاحلا

 يف لاحلاو ء امهادحإ يف ةفصلا ىعارف ةيرضح اًدبأ يضقي نأ بجوأ نم

 ركذ اذإو « ةيضقملا ةفص ىعار رفسلا يف ةيرضحلا ركذ اذإ هنأ ينعأ « ىرخألا

 نأ الإ سايق ريغ ىلع راج بارطضا كلذو « لاحلا ىعار رضحلا يف ةيرفسلا

 ٠ ةصخر رصقلا ىري نيف روصتي كلذو ٠ طايتحالا بهذم بهذي

 ؛ ةفينح يأ بهذم وهو « هتأزجأ ةمات اهالص ولو ( 8 / ؟ ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا ) رظنا )١(

 ةالص هتتافو ءرصق رفس اًرفاسم ناك نإف « اهيلع تتاف يتلا ةفصلا ىلع اهاضق ةالص هتتاف نف

 ىلع هقفلا ) و ( 187 / ؟ ينغملا ) رظنا . رضحلا يف ءاضقلا ناك ولو « نيتعكر اهاضق ةيعابر

 .( :5” ١/ ةعبرألا بهاذملا

 / " ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( 71١ / ؛ عومجما ) رظنا . ديدجلا يف يعفاشلا لوق وهو (؟)

,98 ). 

 نأ يعفاشلا باحصأ نم ينزملا نع بهذملا يف يزاريشلا ركذ دقو . دحأ ىلإ لوقلا اذه دنسي م(0)

 . رضحلا يف موص هتاف ول 5 ءرصقي نأ هلف ء رضحلا يف ةالص هتتاف نم

 . ( 55١7 ؛ عومجملا عم بذهلا ) رظنا

 هيلعف « رفسلا يف اهركذف ءرضحلا ةالص يسن اذإ هنأ ىلع عامجإلا لقن ينغملا يف ةمادق نبا نكلو

 . ( 585 / ؟ رظنا ) . رذنملا نباو « دمحأ مامإلا هركذ : لاقو « ماهتإلا



 قرغ

 بيترتلا هيف اوفلتخا يذلا هطورش نم نايف : هتقوو ءاضقلا طورش امأو

 بوجوب ينعأ : تايسنللا ءاضق يف بيترتلا بوجو يف اوفلتخا مهنأ كلذو
 عم اهضعب تايسنملا بيترتو « تقولا ةرضاحلا ةالصلا عم تايسنملا بيترت

 بجاو بيترتلا نأ ىلإ كلام بهذف « ةدحاو ةالص نم رثكأ تناك اذإ ضعب

 تقو تاف نإو . ةيسنملاب أدبي هنأو ء اهنود اف تاولصلا سجلا يف اهيف
 . هيلع ةرضاحلا تدسف ةرضاحلا يف وهو ةيسنملا ركذ نإ : لاق هنأ ىتح ةرضاحلا

 عاستا عم اّبجاو بيترتلا اوأر مهنأ الإ يروثلاو ةفينح وبأ لاق كلذ لثمبو
 , 05 :رضاحلا تفقو

 : يعفاشلا لاقو . نايسنلا عم بيترتلا بوجو طوقس ىلع ءالؤه قفتاو
 يف ينعي نسحف  عستم تقولا يف ناك اذإ كلذ لعف نإو « بيترتلا بجي ال

 ش اا ةرضاحلا تقو

 هيبشت يف مهفالتخاو بابلا اذه يف راثآلا فالتخا مهفالتخا يف ببسلاو
 امههدحأ : ناضراعتم ناثيدح كلذ يف درو هنإف راثآلا امأف « ءادألاب ءاضقلا
 يف مامإلا عم وهو ةالص يسن نم » لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يور ام
 دعيل مث « , يسن يتلا ةالصلا دعيلف هتالص نم غرف اذإف مامإلا عم لصيلف ىرخأ

 )١( ريغصلا حرشلا ) رظنا ١ / 587 ( ءاهقفلا ةفحت ) رظنأو ١/4" ( .

 هيلع نأ اهئانثأ يف ركذ مث , ةرضاحلاب مرحأ اذإو « ترثك نإو « اهيف بيترتلا بجي دمحأ دنعو
 عستم تقولاو « ةتئاف ٠ ناك ءاوس ء اهيف ناك يتلا ةالصلا ديعي مث « ةتئافلا يضقيو « اهمي هنإف ٠

 وه يتلا ةداعإو « ةتئافلا ءاضق لبق تقولا تاوف يشخ نمو « ادرفنم وأ « اًمومأم وأ « اًمامإ

 ينغملا ) رظنا . بسحف ةتئافلأ يضقيو « هتالص ميو « ذئنيح بيترتلا هنع طقس ء اهيف ١ /

 ال 55(.

 دمجو « يرصبلا نسحلاو « سووا لاق هيو « بيترتلا بحتسي نكلو ( 18/5 عومجملا ) رظنا )١(

 نأ بحتسيو « يخارتلا ىلع اهؤاضق بجي يعفاشلا دنعو « دوادو ءروش وبأو ٠ نسحلا نبا

 . ( 55 ص قباسلا ردصملا ) رظنا . روفلا ىلع اهيضقي



 قرفت

 , ثيدحلا اذه نوفعضي يعفاشلا باحصأو 27« مامإلا عم ىلص يتلا ةالصلا

 يسن اذإ » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ سابع نبا ثيدح نوححصيو
 غرف اذإف , اهيف وه يتلا متيلف « ةبوتكم ةالص يف وهو « اهركذف ةالص مدحأ

 . ()« يسن يتلا ىضق اهنم

 ةالصلا هيلع هلوق نم مدقت ام وه بابلا اذه يف حيحصلا ثيدحلاو

 ف مهفالتخا امأو . ثيدحلا » اهيسن وأ ةالصلا نع مكدحأ مان اذإ » مالسلاو

 لجأ نم مزل اهنإ ءادألا يف بيترتلا نأ ىأر نم نإف ءادألاب ءاضقلا هيبشت ةهج

 الإ لقعي ال نامزلا ناك ذإ اهسفن يف ةبترم يه اهنم ةالصب ةصتحلا اهتاقوأ نأ

 نأ ىأر نمو « صوصخم تقو ءاضقلل سيل هنأل « ءاضقلا اهب قحلي م اًبترم

 عمجا لثم اًدحاو نامزلا ناك نإو « لعفلا يف وه ةادؤملا تاولصلا يف بيترتلا

 نأ ةيكلاملا تأر دقو . ءادألاب ءاضقلا هبش امههادخإ تقو يف نيتالصلا نيب

 هيلع هلوقل لعفلا ةهج نم ال « تقولا ةهج نم ةيضقمال بيترتلا بجوت

 )١( يقهيبلاو « هفقو بوصو ينطقرادلا هجرخأ ٠ ظفاحلا لاق . رمع نبا نع يواحطلاو يناربطلاو :

 بصن شماه رظنا ) هركذ نم دجأ م يلتسملا ماشه نب دمج يناربطلا خيش نأ الإ تاقث هلاجرو
 ظفاحلا ( ءاحلاب ) لاما نوراه نب ىموم هفعض فيعض ثيدح اذه : يوونلا لاق ( ةيارلا «

 عومجملا ) رظنا . فوقوم هنأ حيحصلا : يقهيبلا مث « يزارلا ةعرز وبأ لاقو 18/5 ( .

 نبا لوق نم هنأ حيحصلاو « اًموفرم ثيدحلا اذه ةياورب ينامجرتلا مهاربا وبأ درفت يقهيبلا لاق

 هاور اذكو « هغفري لو « هلثم .. ديعس نع ينامجرتلا مهاربإ يبأ ريغ هاور اذكهو « اًفوقوم رمع
 ؟ يقهيبلا ننس ) رظنا . افوقوم رمع نبا نع كلام / 737١ ( .

 يوري معأ ال « لوهجم رمع يبأ نب رمع : يقهيبلا لاق ( 1١5 / ؟ رظنا ) يقهيبلا هاور ثيدنحلا )١(

 نع مان نم ه ِهَقِلَم هلوق يمفاشلا ةجح نأ يوونلاو ٠ يزاريشلا ركذ نكلو « ةيقب ريغ هنع
 يبنلا نع سم حيحص يفو «٠ سنأ نع يراخبلا هاور « اهركذ اذإ « اهلصيلف « اهيسن وأ « ةالص
 بذهملا ) زظنا « اهركذ اذإ « اهلصيلف ٠ اهنع لفغ وأ « ةالصلا نع مدحأ دقر اذإ » لاق هن

 .(56/5 عومجملا عم

 . ةلئسللا هذه يف يمفاشلا عم قحلا نإف « ىرت كو



 قف

 ركذلا تقو 7 وه ةيسنملا تقوف : اولاق « اهركذ اذإ اهلصيلف » مالسلاو ةالصلا

 اذهو « تقولا كلذ يف اهيف وه يتلا ةالصلا هيلع دسفت نأ بجو كلذلو

 تقو اًضيأ هنيعب وهف « ةيسنمال اّنقو ركذلا تقو ناك نإ هنأل ء هل ىنعم ال

 ناك اذإو « ةدحاو ةالص نم رثكأ تناك اذإ تايسنملل تقو وأ « ةرضاحلل

 بيترتلا لّبق نم الإ اهيف عقاولا داسفلا نوكي نأ قبي ملف « ادحاو تقولا

 ىدحإ سيل هنإف « ةدحاولا ةالصلا ءازجأ (' [ يف ] دجوي يذلا بيترتلاك اهنيب

 ليلد موقي نأ الإ اهيلكل اّنقو ناك اذإ اهتبحاص نم تقولاب قحأ نيتالصلا
 بيترتل بابلا اذه يف ًالصأ لعجي نأ نكي ءيش يدنع انهه سيلو « بيترتلا

 - بيترتلاو ةفلتخم اهتاقوأ ةادؤملا تاولصلا نإف « هماس نم دنع عملا الإ تايسنلا

 نإف اذه مهفاف « اًعم نيتالصلل هنيعب دحاولا تقولا يف روصتي امنإ ءاضقلا يف

 | ْ . اًضومغ هيف

 ىلإ عيملا راص امنإو . عملا ىلع كلذ ساق امنإ هللا همحر اًكلام نظأو

 ةالصلا هيلع هتالصل ةرضاحلا تاوف فخي م اذإ تايسنملا يف بيترتلا ناسحتسا

 بجوأ نم اذه جتحا دقو . ةبترم قدنخلا موي سلا تاولصلا مالسلاو

 اًكرت ناك هنإف اًضيأو , خوسنم اذه نإف « اذهل ىنعم الو « دماعلا ىلع ءاضقلا

 ' .رذعل

 هنإ : لاقي نأ الإ هجو هل سيلف ء اهنود اف سخلا يف ديدحتلا امأو

 . ةالصلا ةلمج تاوف يف نوكي يذلا ءاضقلا كح اذهف « عامجإ

 هببس نوكي ام هنف تاولصلا ضعب ثاوف يف نوكي يذلا ءاضقلا امأو

 مومأملا توفي هنأ ينعأ : مومأمال مامإلا قبس هببس نوكي ام هنمو « نايسنلا

 )١( كلذ لمأت . اهنودب باوصلاو ءواولا دوجول ىنعم الو «وهو » انيدل يتلا خسنلا عيمج يف .
 . هانتبثأ ام باوصلاو « طقاس نيسوقلا نيب ام « ركفلا راد » ةخسن يف (؟) .



 قفز

 لئاسم هيف نإف ةالصلا ضعب مومأملا تاف اذإ امأف « مامإلا ةالص ضعب

 ةالص دعب هتاف امب هنايتإ له ةيناثلاو ؟ ةعكرلا توفت ىتم اهدحأ : دعاوق اًنالث

 همزلي ال ىتمو مامإلا ةالص كح همزلي ىتم ثلاثلاو ؟ ءاضق وأ « ءادأ مامإلا

 ٠ ٠ ؟ كلذ

 مامإلاو لخد اذإ : اههادحإ : نيتلأسم كلذ يف نإف « ةعكرلا هتوفت ىتم امأ

 نأ اهسف « ةالصلا يف مامإلا عم ناك اذإ : ةيناشلاو ٠ عوكرلا ىلإ ىوهأ دق

 . هريغ وأ ماحز نم عقو ام كلذ هعنم وأ ؛ عوكرلا يف هعبتي

 هيلع يذلا وه اهدحأ : لاوقأ ةثالث اهيف نإف : ىلوألا ةلئسملا امأ

 هنأر عفري نأ لبق مامإلا كردأ اذإ هنأ ر وهما
 وهف هعم عكرو « عوكرلا نم

 اذه طرش نم له اوفلتخا ءالؤهو © اهؤاضق هيلع سيلو ؛ ةعكرلل كردم

 هيزجي وأ « عوكرلل ةريبكتو « مارحإلل ةريبكت نيتريبكت ربكي نأ لخادلا

 ةريبكت اهب يوني نأ اهطرش نم لهف هيزجت تناك نإو ؟ عوكرلا ةريبكت

 هئزجت ةدحاو ةريبكت لب : مهضعب لاقف ؟ اهطرش نم كلذ سيل مأ « مارحإلا

 مثدنع رايتخالاو « يعفاشلاو كلام بهذم وهو « حاتتفالا ةريبكت اهب ىون اذإ

 ةدحاو ئزجت : موق لاقو 9 نيتريبكت نم دب ال : موق لاقو «) ناتريبكت

 بهذلم وهو ( 506 / ١ ينغلا ) رظنا . دمحأ مهنمو ( 18 / 6 عومج ا ) رظنا . يعفاشلا مهنمو )١(

 446 / ١ راصبألا ريونت ىلع راتحلا در ةيشاح ) رظنا ةفينح يأ
 رظنا . كلام بهذم وهو (

 .( 556 / ١ ريغصلا حرشلا ) ش

 ىف سانلا ديس نبأ نع كلذ يورو « يعبضلا ركب وبأو « ةيزخ نباو «رهاظلا لهأ بهذ دقو

 راطوألا لين ) رظنا . ةمكرلل ردم نوكي ال مامإلا عم عوكرلا كردأ نم نأ يذمرتلا حرش

 .( ؟عةر؟

 ديعسو ء رمح نباو « تباث نب ديز نع كلذ يورو ( 31/١ ةنودملا )و ( 4/6 عومجلا ) رظنا (0)

 باحصأو « يروشلاو « حلاو « يمخنلاو « نارهم نب نوهمو « نسحلاو ؛ ءاطعو , بيسللا نبا

 ش .(ه0ع/ ينغملا ) رظنا . دمحأ لوق وهو . يآرلا

 نايلس يبأ نب دامحو ءزيزعلا دبع نب رمع نع يورم )0
 ٠ ( قباسلا ردصملا ) رظنا .



 قت

 دقف مامإلا عكر اذإ هنأ : يناثلا لوقلاو . ") حاتتفالا ةريبكت اهب وني م نإو

 ىبأ ىلإ بوسنملا وهو. اًئاق هكردي ملام اهكردي ال هنأو « ةعكرلا هتتاف
 , هسأر مامإلا عفر دقو رخآلا فصلا ىلإ ىهتنا اذإ هنأ ثلاثلا لوقلاو . ةريره
 لاق هبو ضعبل ةمئأ مهضعب نأل , هيزجي هنأ كلذ كردأف مهضعب عفري مو
 . يبعشلا

 يذلا هسفن لعفلا ىلع لدي نأ نيب ةعكرلا مسأ ددرت فالتخالا اذه ببسو
 ةالصلا هيلع لاق هنأ كلذو « اًعم فوقولاو ءانحنالا ىلع وأ . طقف ءانحنإلا وه

 : رذنملا نبا لاق )9 « ةالصلا كردأ دقف ةعكر ةالصلا نم كردأ نم » مالسلاو

 مايقلا ىلع هدنع قلطني ةعكرلا مما ناك نف . هَل هللا لوسر نع كلذ تبث
 مسا ناك نمو « ةعكرلا هتتاف دقف مامإلا مايق هتاف اذإ : لاق اًعم ءانحنالاو
 . ةعكرلل اًكاردإ ءانحنالا كاردإ لعج هسفن ءانحنالا ىلع هدنع قلطني ةعكرلا

 , يوغللا ىنعملا نيب هددرت لّبق نم وه افنإ مسالا اذهل ضرع يذلا كارتشالاو

 قلطنيو« ءانحنالا ىلع ةغل قلطني ةعكرلا مما نأ كلذو « يعرشلا ىنعملاو
 هلوق يف قلطني ةعكرلا مسا نأ ىأر نف « دوجسلاو عوكرلاو مايقلا ىلع اًعرش
 بهذي ملو "' ةيعرشلا ةعكرلا ىلع « ةعكر كردأ نم » مالسلاو ةالصلا هيلع

 مامإلا عم كردي 1 دب ال : لاق ءاممألا هيلع لدت ام.ضعبب ذخألا بهذم

 بهذ نم نوكي نأ لقحيو . دوجسلاو ءانحنالاو 'ايقل ينعأ لاوحألا ةثالثلا

 نأل ء انهه مسالا هيلع لدي ام رثكأ ربتعا نوكي نأ طقف ءانحنالا رابتعا ىلإ

 اهنم كردأ امنإ ءانحنالا هتاف نمو « نيأزج اهنم 7 دقف ءانحنالا كردأ نم

 )١( حلاص هنبا ةياور نم دمحأ نع ةياور يهو ٠ قباسلا ردصلا ) رظنا ( .

 دقف « عوكرلا كردأ نم : يوونلا لاق ( 175 / ؟راطوألا لين رظنا ) لسمو يراخبلا هجرخأ (1)
 . ( ٠٠١ / ؛ عومجلا رظنا ) ءاماعلا نم ريهاجلا لوق وهو « ةعكرلا كردأ

 . هانتبثأ ام باوصلاو « ةيعرشلا ةعكرلا ىلع ٠ هلوق دعب يهتني سوقلا «ركفلا راد » ةخسن يف (5)
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 ضعبب ذخألا يف مهفالتخا ىلإ اليآ فالخلا نوكي اذه ىلعف . طقف اًدحاو اًءزج

 نم امأو . اًعيمج نيهجولا نم اهيف روصتي فالخلاف « اهلكب وأ « ءاممألا ةلالد

 فاضت دق ةالصلا نم ةعكرلا نآلف « نيمومألا نم فصلا يف نم عوكر ربتعا

 وه فالتخالا ببسف . نيمومأملاو مامإلا ىلإ فاضت دقو « طقف مامإلا ىلإ

 ةعكر كردأ نم » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ينعأ : ةفاضإلا هذه يف لاتحالا

 . رهظأ روهملا هيلع امو . « ةالصلا نم

 اذإ مومأملا ينعأ : ناتريبكت وأ ةدحاو ةريبكت هيزجت له يف مهفالتخا امأو

 يتأي نأ مارحإلا ةريبكت طرش نم له هببسف « عكار مامإلاو ةالصلا يف لخد

 لعفلاب اقلعت هيف لعفت يذلا عضوملا اهطرش نم نأ ىأر نف ؟ ال مأ اًفقاو اه

 : لاق « ضرف هلك ريبكتلا نأ ىري ناكو « مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفب ينعأ

 هلوق مومعب اقلعت عضوملا اهطرش نم سيل هنأ ىأر نمو . نيتريبكت نم دب ال

 يه مارحإلا ةريبكت نأ هدنع ناكو «ريبكتلا اهميرحتو » مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةريبكتب يتأي نأ زاجأ نم امأو ء اهدحو اهب يتأي نأ هيزجي : لاق ضرفلا طقف

 نأ ىري نم بهذم ىلع ىنبي ليقف « مارحإلا ةريبكت اهب وني ملو « ةدحاو

 ريخأت ْرْوَجُي نم بهذم ىلع ىنبي افإ : ليقو « ضرفب تسيل مارحإلا ةريبكت

 الإ مارحإلا ةريبكت يوني نأ ىنعم سيل هنأل « مارحإلا ةريبكت نع ةالصلا ةين

 ةينلا : نافصو امل مارحإلا ةريبكت نأل « ةالصلا يف لوخدلل ةينلا ةنراقم

 : لاق نيفصولا طرتشا نف « ةالصلا لوأ يف اهعوقو ينعأ : ةيلوألاو « ةنراقللا
 « ةدحاو ةريبكتب ىفتكا ةدحاولا ةفصلاب ىفتكا نمو ةنراقملا ةينلا نم دب ال
 . ةينلا اهنراقت ملو

 ىتح عوكرلا يف مامإلا عابتا نع اهس اذإ يهو : ةيناشثلا ةلئسملا امأو

 هتتاف دقف « هعم عوكرلا كاردإ هتاف اذإ : اولاق اًموق نإف « مامإلا دجس

 متي نأ هنكمأ اذإ ةعكرلاب دتعي : اولاق موقو « اهواضق هيلع بجوو ةعكرلا



 كك

 دتعيو هعبتي : اولاق موقو « ةيناثلا ةعكرلا ىلإ مامإلا موقي نأ لبق عوكرلا نم
 اذهو « ةيناثلا ةعكرلا يف ءانحنالا نم هسأر مامإلا عفري ملام ةعكرلاب

 نوكي نأ نيب مهنيب فالتخاو ليصفت هيفو كلام باحصأل دوجوم فالتخالا

 ريغ يف وأ « ةعمج يف نوكي نأ نيبو « ماحز نع نوكي نأ وأ « نايسن نع

 يف وأ « ىلوألا ةعكرلا يف اذه هل ضرع مومأملا نوكي نأ رابتعا نيبو « ةعمج

 - ضرفلا افإو « هجيرخت الو ,« بهذملا ليصفت اندصق سيلو «9 ةيناثلا ةعكرلا
 هذه يف فالتخالا ببس نإ : لوقنف « اهلوصأو لئاسملا دعاوق ىلإ ةراشإلا

 هطرش نم سيل وأ مامإلا لعف نراقي نأ مومأما لعف طرش نم له وه ةلئسملا
 مايقلا ينعأ ؟ ةثالثلا ةعكرلا ءازجأ عيمج يف وه طرشلا اذه لهو ؟ كلذ

 هلعف نراقي مل اذإ نوكي ىتمو ؟ اهضعب يف طرش وه افإ مأ , دوجسلاو ءانخنالاو
 نف ؟ اًيناث ًالعف مامإلاو ًالعف وه لعفي نأ ينعأ « هيلع اًفالتخا مامإلا لعف

 لعف نراقي نأ ينعأ : ةدحاولا ةعكرلا ءازجأ نم ءزج لك يف طرش هنأ ىأر
 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو « هيلع افالتخا ناك الإو« مامإلا لعف مومأملا

 مل اًريسياءزج ولو عوكرلا نم هعم كردي مل ىتم : لاق "7 « هيلع اوفلتخت الف »

 لعف كردأ اذإ ةعكرلل كردم وه : لاق اهضعب يف هربتعا نمو « ةعكرلاب دتعي
 ماق اذإف « هيلع اًفالتخا كلذ سيلو « ةيناثلا ةعكرلا ىلإ موقي نأ لبق ةعكرلا

 لاق نم امأو . ىلوألا ةعكرلا يف هيلع فلتخا دقف هعبتا نإف ةيناثلا ةعكرلا ىلإ
 مومأملا لعف طرش نم سيل هنأ ىأر هنإف « ةيناثلا ةعكرلا يف نحني مل ام هعبتي هنإ

 هدعب نوكي نأ هطرش نم امنإو « هلك الو « مامإلا لعف ضعب « هضعب نراقي نأ
 دتعي ال هنأ ةيناثلا ةعكرلا يف ءانحنالا نم ماق اذإ هنأ ىلع اوقفتا امنإو « طقف
 ' مكح يف مامإلاو « ىلوألا مكح يف ٍنوكي هنأل ء اهيف هعبتا نإ ةعكرلا كلتب

 . هيلع فاللتخالا ةياغ كلذو « ةيناثلا

 | . ( 5597 / ١ ريغصلا حرشلا ) رظنا )0(

 . ًالوطم هجيرخت رم دقو دواد وبأو دمحأ هاور ثيدحلا )0



 ففي

 بابلا اذه لوصأ يه يتلا لوألا ثالثلا لئاسملا نم : ةيناغلا ةلئسملا امأو

 يف نإف « ءاضق وأ « ءادأ مامإلا عم ةالصلا نم هتاف امب مومأملا نايتإ له يهو

 نإو ءاضق وه مامإلا مالس دعب هب يتأي ام نإ : اولاق موق : بهاذم ةثالث كلذ

 مالس دعب هب يتأي يذلا نإ : اولاق موقو ' هتالص لوأ وه سيل كردأ ام

 لاوقألا نيب اوقرف موقو () هتالص لوأ وه كردأ ام نإو « ءادأ وه مامإلا

 لامفألا يف ينبيو « ةءارقلا يف نونعي لاوقألا يف يضقي : اولاقف « لامفألاو

 بهذم ينعأ : لوألا بهذملا ىلع  برغملا ةالص نم ةعكر كردأ نمف ءادألا نونعي

 نأ ريغ نم ةروسو نآرقلا مأب اهيف أرقي نيتعكر ىلإ مامإلا مس اذإ ماق - ءاضقلا

 أرقي ةدحاو ةعكر ىلإ ماق ءانبلا ىلع ينعأ : يناثلا بهذملا ىلعو . اهنيب سلجي

 طقف نآرقلا مأب اهيف أرقي ةعكر ىلإ موقي مث « سلجيو ةروسو نآرقلا مأب اهيف

 دقو . ةروسو نآرقلا مأب اهيف أرقيف « ةعكر ىلإ موقي ثلاثلا بهذملا ىلعو

 يف ىضقي هنأ كلام نع حيحصلاو « بهذلا ىلإ ةثالثلا ليواقألا تبسن

 اهنم كردأ اذإ هنأ برغملا يف هلوق فلتخي م هنأل , لاعفألا يف ىنبيو « لاوقألا

 يضقي هنإ هلوق يف فالتخا الو « سلجي مث ةيناثلا ةعكرلا ىلإ موقي نأ ةعكر

 )١( كلامو « ةفينح يبأ لوق وهو ٠ ؟ عومجملا ) رظنا . دمحأو « يروثلاو / ٠٠١5١ ( .
 دبع نب رمجو « ءاطعو . يرصبلا نسحلاو « بيسملا نب ديعس لاق هبو « يعفاشلا لوق وهو (؟)

 مهنع هاكح « قحسإو ءزيزعلا دبع نب ديعسو « يعازوألاو « يرهزلاو « لوحكمو « زيزعلا

 « مهنع تبثي الو « ءادردلا يبأو « يلعو ءرمع نع يورو : لاقو « لوقأ-هبو : لاق رذنملا نبا
 . ( ٠١5 / ؛ عومجملا ) رظنا . دواد لاق هبو كلام نع ةياور وهو
 لوأ هكرادتي امو « هتالص رخآ هكردأ ام « دمحأو + يروثلاو « كلامو « ةفينح وبأ لاقو

 للي هلوقب مهل جّتحاو « نيريس نباو « دهاجمو ءرمع نبا نع رذنملا نبا هاكحو . هتالص

 لَم هلوقب انباحصأ جتحاو « سمو يراخبلا هاور « اوضقاف « مكتاف امو « اولصف « متكردأ امد
 لاق . ةريثك قرط نم مسمو « يراخبلا هاور «اومتأف , كتاف امو ءاولصف « متكردأ ام »
 « ثيدحلا يوار وه يذلا ةريره يبأل مزلأو , ظفحأو «رثكأ « اومتأف » اوور نيذلا : يقهيبلا
 . ةلئسملا هذه يف ةيعفاشلا عم - ىرت اك  قحلاو ( ٠١١ / 6 قباسلا ردصملا ) رظنا . ىلوأ مهف

 . ملعأ هللاو
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 . © ةروسو نآرقلا مأب

 متكردأ افف » روهشلا ثيدحلا تاياور ضعب يف درو هنأ مهفالتخا ببسو

 « هتالص لوأ وه كردأ ام نوكي نأ يضتقي ماقإلاو « اومأف متاف امو اولصف

 نأ بجوي ءاضقلاو « اوضقاف مكتاف امو « اولصف متكردأ اف » هتاياور ضعب يفو
 لوأ وه كردأ ام : لاق مامتإلا بهذم بهذ نمف « هتالص رخآ وه كردأ ام

 نمو « هتالص رخآ وه كردأ ام : لاق ءاضقلا بهذم بهذ نمو « هتالص
 « لاعفألا يف ءادألاو « لاوقألا يف ءاضقلا لعج عمجلا بهذم بهذ
 لع مهقافتاو . ءاضق اهضعبو ءادأ ةالصلا ضعب نوكي نأ ينعأ : فيعضوهو
 حاتتفا وه مارحإلا ةريبكت عضوم نأ ىلعو « ةالصلا ءازجأ يف بيترتلا بوجو
 فلتخت نكل « هتالص لوأ وه كردأ ام نأ ىلع حضاو ليلد ' هيفف « ةالصلا
 ام دحأ وه اذه نوكي نأ هبشيو . اذه لمأتف . بيترتلا يف مامإلاو مومأملا ةين
 . هتالص رخآ وهف كردأ ام : لاق نم هاعار

 مح مومأملا مزلي ىتم يهو ٠ لوألا لئاسملا نم : ةغلاغلا ةلئسملا امأو
 ةالصل اكردم نوكي ىتم : اهادحإ . لئاسم اهيف نإف « عابتالا يف مامإلا ةالص
 وهس ينعأ : وهسلا دوجس محل هعم اكردم نوكي ىتم : ةيناشلاو . ةعمما

 نم كردأ اذإ ماقإلا متي مامإ ءارو لخادلا رفاسملا مزلي ىتم : ةثلاثلاو ٠ مامإلا
 ؟ اهضعب مامإلا ةالص

 دقف 2 ةعملا نم ةعكر كردأ اذإ : اولاق اًموق نإف : ىلوألا ةلئسملا امأف

 كردأ نإف "7 يعفاشلاو كلام بهذم وهو « ةيناث ةعكر يضقيو ةعمجلا كردأ

 )١( ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا 72 ( .
 )١( كلذ لمأت . «هيف» ىلوألاو « ءافلا » دوجول ينعم الو « هيف » اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف .

 ديعسو « سنأو « رمع نباو « دوعسم نبا لوق اذهو « ملعلا لهأ رثكأ هيلعو « دمحأ بهذم وهو (؟)
 , يروثلاو , كلامو , يمخنلاو ٠ يرهزلاو « ةورعو « دوسألاو « ةمقلعو ٠ نسحلاو « بيسملا نبا
 : لوحكمو « دهاجمو , سواطو « ءاطع لاقو يأرلا باحصأو ء روث يبأو ٠ قحسإو « يعفاشلاو
 ٠ < رظنأو . ( 515/5 ينغملا ) رظنا . ةعمجلل طرش ةبطخلا نأل اًمبرأ ىلص ةبطخلا كردي مل نم



 قفط

 « كردأ ام اهنم كردأ نيتعكر يضقي لب : اولاق موقو . اًعبرأ اًرهظ ىلص لقأ

 . ") ةفينح ىلأ بهذم وهو

 هيلع هلوق مومع نيب ضراعتلا نم نظي ام وه اذه يف فالخلا ببسو

 هيلع هلوق'موهفم نيبو « اوقأف متاف امو ٠ اولصف متكردأ ام » مالسلاو ةالصلا

 نم هنإف « ةالصلا كردأ دقف « ةالصلا نم ةعكر كردأ نم » : مالسلاو ةالصلا

 يضقي نأ بجوأ « اوهتأف مكتاف امو » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومع ىلإ راص

 هلوق يف هدنع فوذحملا ناك نمو « نيتعكر نم لقأ اهنم كردأ نإو « نيتعكر
 « ةالصلا كح كردأ دقف يأ « ةالصلا كردأ دقف » مالسلاو ةالصلا هيلع

 مح كردي ملف ء ةعكر نم لقأ كردأ نم نأ يضتقي باطخلا ليلد : لاقو

 « ةالصلا لضف.هب داري نأ نكمي هنإف لتحم لوقلا اذه يف فوذحماو . ةالصلا

 هلعلو « ةالصلا مح هب داري نأ نكميو « ةالصلا تقو هب داري نأ نكميو

 نم ناك كلذك رمألا ناك نإف « يناثلا يف هنم رهظأ امههدحأ يف زاجملا اذه سيل

 هنأ انماس نإو « ىلوأ مومعلاب رخآلا ناكو « اًكح يضتقي ال يذلا لمجملا باب

 مل ,« كلذ ىري نم لوق ىلع محلا ًالثم وهو 2« تافوذحملا هذه دحأ يف رهظأ

 ىوقأ مومعلاو باطخلا ليلد باب نم الإ « مومعلل اضراعم رهاظلا اذه نكي
 . رهاظلاو لقحملا ىلع ينبملا ليلدلا اهس الو « عيملا دنع باطخلا ليلد نم

 هنأ « ةالصلا كردأ دقف » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأ ىري نم امأو

 نأ الإ « برعلا ةغل نم مولعم ريغو « فيعضف تافوذحملا هذه عيمج نضتي
 . اًيعرش وأ اًيفرع اًحالطصا كانه نأ ررقتي

 نإف « وهسلا دوجس يف ينعأ : دوجسلا يف مامإلل مومأملا عابتا ةلئسم امأو
 .(؟85/؛ عومجملا) -

 اتدجس هيلعو « مس امدعب وأ « مالسلا لبق دهشتلا ردق دعق امدعب هكردأ اذإ امأو : يناساكلا لاق )١(

 . ( 308 / ؟ عئانصلا عئادب ) رظنا . ةيحتلا



 قركلا

 موقو ' ةعكر هعم ةالصلا نم كردي نأ ىنعأ : ةعكرلا كلذ يف اوربتعا اًموق

 امنإ » مالسلاو ةالصلا هلوق مومع ىلإ اًريصف كلذ ربتعي مل نف ( كلذ اوربتعي م

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم ىلإ أريصف كلذ ربتعا نمو . « هب متؤيل مامإلا لعُج

 نإ : موق لاقف « ةثلاثلا ةلئسملا يف اوفلتخا كلذلو « ةالصلا كردأ دقف »

 كردأ اذإو متي ل ةعكر نم لقأ رضاحلا مامإلا ةالص نم كردأ اذإ رفاسملا

 . "9 ماتإلا همزل ةعكر

 . هل مامإلا قبس لبق نم ةالصلا ضعبل نوكي يذلا ءاضقلا كح اذهف

 لَّبِق نم درفنملاو « مامإلل نوكي يذلا ةالصلا ضعبل ءاضقلا كح امأو

 ينعأ : ىَضَقُي وهف انكر اهنم ناك ام نأ ىلع اوقفتا مهنإف « نايسنلا

 , اهيف اوفلتخا لئاسم هيفو « هب نايتإلا الإ هنم يزجي سيل هنأو« ةضيرف
 عبرأ يسن نم لثم ةداعإلا اهيف بجوأ مهضعبو« ءاضقلا اهيف بجوأ مهصعب

 )١( دحأل لوقلا اذه دنسأ نم رأ ل .

 )١( كلامو « يأرلا باحصأو « يبعشلاو « يعخنلاو « نسحلاو , ءاطع لوق وهو ٠« يعازوألاو «
 ثيللاو ٠ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( 56 / ؛ ينغملا ) رظنا . يعفاشلاو ١ / 544 ( عومجما ) رظناو

 قباسلا ردصلا ) . هعم دجسي ال لاق نيريس نبا الإ ءاهقفلا ةفاك لوق وهو ( هم / ؛ ( .
 لاق هبو ء«دجسي مومأملا نأ يعفاشلا بهذم نم حيحصلاف , دجسي ملف « مامإلا اهس اذإ امأ

 كلام ٠ ثيللاو « يعازوألاو ٠ نبا نع رذنملا نبا هاكحو ء دمحأ نع ةياورو ء روث يبأو
 ةداتقو « محلاو « نيريس .

 ةفينح ؤبأو « يروثلاو « ناهلس يبأ نب دامحو « مساقلاو « يعخنلاو « نسحلاو ءاطع لاقو «
 ؟ ينغملا ) رظناو ( + / ؛ عومجملا )رظنا . دجسي ال : ةياور يف  دمحأو « ينزملاو / 19 ( .

 ركذي مل فلؤملا نكلو . كلامو « ةداتقو « يرهزلاو « يعخنلاو « يرصبلا نسحلا لوق وهو (7)
 اذإ «رفاسملا نأ يعفاشلا بهذف . ةعكر نم لقأ كردأ نم نأ وهو « لوقلا اذهل لباقملا لوقلا

 لاق لوقلا اذهيو « اهنود مأ « ةعكر هعم كردأ ءاوس مامتإلا همزل « هتالص نم ءزج يف مقمب ىدتقا

 ' نباو ءرمع نبا نع رذنملا نبا هاكحو « ءاماعلا ةماع نع دماح وبأ خيشلا هاكحو « ةفينح وبأ

 رظنا . يأرلا باحصأو ء روث يبأو . دمحأو « يعازوألاو « يروثلاو « نيعباتلا نم ةعامجو سابع.
 .(508/:« عومجلا )

 نب قحسإ لاقو . هاتأزجأ هعم نيتعكر كردأ نإ : ملذح نب متو « يبعشلاو ء سواط لاقو.



 قرف

 حلصي : اولاق اًموق نإف « ةعكر لك نم ةدجس : تاعكر عبرأ نم تادجس

 لوق وهو ء اهب يتأي مث « تاعكرلا نم اهلبق ام لطبيو اهل دجسي نأب ةعبارلا .

 ىدحإ يهو« ةداعإلا همزليو « اهرسأب ةالصلا لطبت : اولاق موقو 7 كلام

 ةيلاوتم تادجس عبرأب يقأي : اولاق موقو « لبنح نب دمحأ نع نيتياورلا

 : اولاق موقو « يعازوألا « يروثلاو « ةفينح وبأ لاق هبو هتالص اهب لككتو

 . "' يعفاشلا بهذم وهو « نيتدجسب دتعيو« ةعبارلا حلصي

 تاعكرلاو تادجسلا يف هاعار نف « بيترتلا ةاعارم اذه يف فالخلا ببسو

 اًسايق ةريخألا ادع ام تاعكرلا لطبأ تادجسلا يف هاعار نمو « ةالصلا لطبأ

 زاجأ بيترتلا عاري م نمو « مامإلا ةالص نم مومأملا تاف ام ءاضق ىلع

 اّبجاو وه سيل بيترتلا نأ دقتعا اذإ اهس الوء ةدحاو ةعكر يف اًعم اهدوجس

 ىلع لّمقشت ةعكر لك نأ كلذو « دوجسلا ينعأ : ةعكر لك يف رركملا لعفلا يف

 ال دوجسلا نأ ةفينح يبأ باحصأ عزف : رركم دوجسلاو « دوجسو .انحناو مايق

 ماقو ءملسو « هدحو دهشت مومأما ةالص تغرف نإف « لاح لكب متملا فلخ رصقلا هل : هيوهار 3

 . هتالص يقاب ىلإ مامإلا

 ٠ ( قباسلا ردصملا ) رظنا . دوادو ٠ يبعشلاو سواط نع دماح وبأ خيشلا هاكحو

 )١( ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا 85 ( .
 هل لصحي هنأ ةدجس ةعكر لك نم تاعكر عبرأ نم تادجس عبرأ كرت نم نأ يعفاشلا بهذم (؟)

 : اهنع دماح وبأ خيشلا ىح ايف دمحأو « دعس نب ثيللا لاقو « نيتعكرب يتأيو « ناتعكر

 ء ةفينح يبأو « يروثلاو « نسحلا نع رذنملا نبا ىكحو « مارحإلا ةريبكت الإ هل لصحي ال

 نم يعخنلا نعو ٠ هتالص تمت دقو ؛ تادجس عبرأ هتالص رخآ يف دجسي هنأ يأرلا باحصأو

 « رهظلا نم ةدجس يسن نيف يعازوألا نعو « ةالصلا يف وهو ء اهركذ ىتم اهدجس ةدجس يسن
 يف دمحأو , كلام لاقو « اهدجس غرف اذإف « هتالص يف يضه : لاق ء صعلا ةالص يف اهركذف
 فنأتسي اههنع ةياور يفو « ةعبارلا ةعكرلا يف هلعف ام الإ هل لصحي ال : اههنع نيتياورلا حصأ
 .(؟5/ ؟ عومجملا ) رظنا . ةالصلا

 ةدجس دجس « دهشتلا يف وهو « ركذو «٠ تاعكر عيرأ نم تادجس عبرأ يسن نإو : يقرخلا لاقو

 ةياورلاو « دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ يف وهسلل دجسيو « تاعكر ثالثب يتأيو « ةعكر هل حصت

 ١//5 ( ٠ ينغملا عم قرخلارصتخع )رظنا . اهلوأ نم ةالصلا ىدتبي « بعلي اذه ناك : لاق ىرخألا



 قفا

 . بيترتلا يف ريركتلا هيف ىعاري نأ بجي مل اًرركم ناك

 نم نآرقلا مأ ةءارق يسن نيف كلام باحصأ فالتخا سنجلا اذه نمو
 ليقو : ةالصلا ديعي ليقو « اهيضقيو ةعكرلاب.دتعيال ليقف « ىلوألا ةعكرلا
 0 ةمات هتالصو وهسلل دجسي

 الإ انهه اندصق سيلو « هب قوطنم ريغ اهلكو « ةريثك بابلا اذه عورفو

 . لوصألا ىرجب يرجي ام

 ركذف « عكر ىتح ىلوألا ةمكرلا يف باتكلا ةحتاف ةءارق نع اهس نم نأ :ربلا دبع نبا ركذ )١(

 « لوألا عوكرلاب بسحت لو ء دجسو « عكرو « اهأرقف « هسأر عفر « عكار وهو « كلذ
 ركذف « ماق مث ء دجسو « عكر نإو « همالس دعب هوهسل ملس اذإ دجسو « هيف همايقب الو
 ١ / 155( . ١' يفاكلا ) رظنا . هوهسل همالس دعب دجسو « هتالص متأو « ىلوأ ةيناثلا لعج « كلذ



 فقر

 ()وهسلا دوجس يف ةعبارلا ةلنجلا نم ثلاثلا بابلا

 وأ ةدايزلا دنع امإ : نيعضوم دحأ يف ةعيرشلا يف لوقنملا دوجسلاو
 نم ال « نايسنلا لبق نم اههلاوقأو « ةالصلا لاعفأ يف ناعقي نيذللا ناصقتلا

 . ةالصلا لاعفأ يف كشلا دنع اّمإو « دمعلا لبق

 مالكلاف « كشلا لبق نم ال نايسنلا لبق نم نوكي يذلا دوجسلا امأف

 : يناثلا . دوجسلا كح ةفرعم يف : لوألا لصفلا : لوصف ةتس يف رصحني هيف
 « لاعفالا نم سنجلا ةفرعم يف : ثلاغلا « ةالصلا نم ( هعضاوم ةفرعم يف

 ةفرعم يف : سماخلا . وهسلا دوجس ةفص يف : عبارلا . اهل دجسي .يتلا لاعفألاو

 ىلع يهاسلا مامإلا مومأملا هبني اذامب : سداسلا . وهسلا دوجس هيلع بجي نم

 . هوهس

 نأدب الف نايسنلا امأو . الوأركذ همدقت ءيشلا نع لوهذلا : وهسلاو : ريدردلا تاكربلاوبأ لاق )١(

 امع نوكي وهسلاو نوكي امع نوكت ةلفغلا نأ : ةلفغلاو ء وهسلا نيب قرفلاو ء ركذ همدقتي

 اذإ كنأل ٠ ناك ىتح توهس : لوقت الو « ناك ىتح ءيشلا اذه نع تلفغ : لوقت ؛ نوكي ال

 نوكت ةلفغلا نأ وهو ءرخآ قرفو . نوكيو هنع لفغت نأ زوجيو « نكي مل ءيشلا نع توهس

 . ريغلا لعف نع ىهسي نأ زوجي الو « نالف نم ناك امع ًالفاغ تنك : لوقت ءريغلا لعف نع

 . ( ١ / 50١ ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح ) رظنا

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( هعضاو ) « ركفلا راد » ةخسن يف (0)



 قراذ

 لوألا لصفلا

 ١ ةنس هنأ ىلإ يعفاشلا بهذف ؟ ةنسوأ ٠ ضرفوه لهوهسلا دوجس يف اوفلتخا
 قرفو " ةالصلا ةحص طورش نم نكل ٠ ضرف هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو

 نيبو « لاوقألا يف وهسلل دوجسلا نيبو « لاعفألا يف وهسلل دوجسلا نيب
 « بجاو ةصقانلا لاعفألل :نوكي يذلا وهسلا دوجس : لاقف ٠ ناصقنلاو 3
 وهسلا دوجس نأ هنعو « روهثملا يف اذه ةالصلا ةحص طورش نم هدنع وهو
 ظ . () بودنم ةدايزلا دوجسو ٠ بجاو ناصقنلل

 ىلع كلذ يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلاعفأ لمح يف مهفالتخا مهفالتخا يف ببسلاو

 ىلع دوجسلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلاعفأ لمحف ةفينح وبأ امأف بدنلا ىلع وأ بوجولا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ك بجاول اًنايب ءاج ذإ « مهدنع لصألا وه ناك اذإ بوجولا

 بدنلا ىلع كلذ يف هلاعفأ لمحف يعفاشلا امأو « يلصأ ينوقيأر ا اولص »
 نيل روهجلا دنع دوجسلا ناك امل هنأ كلذو : سايقلاب لصألا نع اهجرخأو
 سيل بجاوب سيل امع لدبلا نأ ىأر بدن نع بوني امنإو ٠ ضرف نع بوني
 نم ابنوكل لاوقألا نم رثكأ لامفألا هدنع تدكأتف كلام امأو ٠ بجاوب وه
 نم رثكأ يه لاعفأ يه يتلا ضورفلا نأ ينعأ : لاوقألا نم رثكأ ةالصلا بلص

 سيل ناك نإو « لاوقألا نم دكآ لامفألا نأ ىأر هنأكف ٠ لاوقألا ضورف
 دوجس نيب اًضيأ هقيرفتو. ضرفب سيل اهنم ناك امع الإ وهسلا دوجس بوني
 امم الدب عرش ناصقنلا دوجس نوكيل « ةيناثلا ةياورلا ىلع ةدايزلاو « ناصقنلا
 . لدب ال رافغتسا هنأك ةدايزلا دوجسو .ةالصلا ءازجأ نم طقس

 1١ ( . ٠ / ؟ عومجملا ) رظنا )١(
 اهس اذإ : لاق هنإف : بوجولا ىلع صنو « لصألا يف دمح ركذ ( ءاهقفلا ةفحت ) بحاص لاق (5)

 ركذو «٠ بجاو هنأ يخركلا نسحلا يبأ نع يور اذكو ءدجسي نأ متْؤملا ىلع بجو « مامإلا
 « مالسلا هيلع يبنلا نأل « ةياورلا رهاظ باوج حيحصلاو ؛ انباحصأ ةماع دنع ةنس هنأ يرودقلا
 ىلع ةبظاوماو « لفاونلا هب كرقت رذعب هوكرت امو ء وهسلا دوجس نايتإ ىلع اوبظاو هباحصأو
 ( 78 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . هبوجو ىلع ليلد ءيشلا

 يف عورشم لوقب ىتأ اذإ نسيف ٠ أ مامإلا دنع امأ ( 3١ ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؟)



6 

 يناثلا لصفلا

 نأ ىلإ ةيعفاشلا تبهذف : لاوقأ ةسخ ىلع وهسلا دوجس عضاوم يف اوفلتخا

 اًدبأ هعضوم نأ ىلإ ةيفنحلا تبهذو 2 مالسلا لبق اًدبأ هعضوم وهسلا دوجس

 لبق ناك ناصقنل دوجسلا ناك نإ : تلاقف « ةيكلاملا تقرفو «' مالسلا دعب.

 دجسي : لبنح نب دمحأ لاقو «7 مالسلا دعب ناك ةدايزل ناك نإو « مالسلا
 دجسيو . مالسلا لبق ِهّنِلَي هللا لوسر اهيف دجس يتلا عضاوملا يف مالسلا لبق

 | .نم ناك اف مالسلا دعب هلي هللا لوسر اهيف دجس يتلا عضاوملا يف مالسلا دعب

 : رهاظلا لهأ لاقو (© مالسلا لبق اًدبأ هل دجسي عضاوملا كلت ريغ يف دوجس

 « طقف ِةّنِلَي هللا لوسر اهيف دجس يتلا ةسمخلا عضاوملا يف الإ وهسلل دجسي ال

 .  ءيش هيلع سيلف اًبدن:ناك نإو هب ىنأ اضرف ناك نإ كلذ ريغو

 وأ « اًمايق وأ « اوجس وأ ؛ اًعوكر داز اذإ بجيو « اًنونسم كرت اذإ حابيو . اًوهس هلحم ريغ -

 كرت وأ . ىنعملا ليحي نحل نحلوأ ء اهماإ لبق ملس وأ « ةحارتسالا ةسلج ردق ولو « اًدوعق

 بهذم لعلو . اهدعب امو ( ٠١١ ص ليبسلا رانم رظنا ) اهلعف تقو ةدايز يف كش وأ « اًبجاو

 . ةلكللا هذه يف باوضلل برقأ دمحأ

 )١( عومجملا ) رظنا 7 5/ 5١بدهملا عم ( .

 . ( 560 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (0)

 )١( ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا 3١ ( .
 ملس اذإ امهو « اهيف صنلا درو ناذللا امهو . نيعضوم يف الإ ماللا لبق هلك دمحأ دنع دوجسلا (؛)

 . ( ؟١ / ؟ ينغملا رظنا ) هنظ بلاغ ىلع ىنبف مامإلا ىرحت وأ . هتالص يف صقت نم

 كلذ ناكو . اًوهس هتالص يف ءرملا هلمعي لمع لك » : لاق اإو , ةسخلا عضاوملا مزح نبا ديقي مل (0)

 .( "66" / ؛ ىلحنلا ) «وهسلا اتدجس وهسلا يف همزلي هنإف هتالص تلطب اًركاذ هدمعتول امم لمعلا

 مو « نيتعكر نم ماقف ء اهس نم : امهدحأ : نيعضوم يف الإ مالسلا دعب هلك مهدنع وهسلا دوجسو

 اًميرأ وأ « انالث وأ ةيئاشلل نيتعكر وأ « ةعكر ىلصأ كش نم : اهيناث . دهشتيو . سلجي

 . ( 557 / ؛) ىلحما رظنا . هدعب وأ مالسلا لبق دجسي نأ نيب ريخم وهف « ةيعابرلل

 . هدعب وأ ماللا لبق وهأ , دوجسلا لحم نع ملكتي هنأ بساني فلؤملا مالك قايس نأ ظحال

 . كلذ لمأت ءوهسلا دوجس عضاوم ىلإ كلذ نع جرع هنإف رهاظلا لهأل ةبسنلاب هنكلو



 قف

 لبق دجس هنأ هنع تبث مالسلاو.ةالصلا هيلع هنأ مهفالتخا يف ببسلاو
 لاق هنأ ( ةئّيَحُب نبا ثيدح نم تبث هنأ كلذو مالسلا دعب دجسو « مالسلا

 اماف هعم سانلا ماقف ٠ سلجي ملف ماق مث « نيتعكر تي هللا لوسر انل ىلص »
 . « سلاج وهو . نيتدجس دجس هتالص ىضق

 ذإ " . مدقتملا نيديلا يذ ثيدح يف مالسلا دعب دجس هنأ اضيأ تبثو

 اوأر نيذلا ينعأ وهسلا دوجس يف سايقلا اوزوج نيذلا بهذف « نيتنثأ نم مس
 هذه يف اههابشأ ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع اهيف دجس يتلا عضاوملا يف محلا ةيدعت
 بهذم يناثلاو « حيجرتلا بهذم اهدحأ : بهاذم ةثالث ةحيحصلا راثآلا

 : لاق ةنيحب نبا ثيدح حجر نف : حيجرتلاو عملا بهذم ثلاشثلاو « عملا

 هيلع هنأ تباثلا يردخلا ديعس يأ ثيدحب كلذل جتحاو « مالسلا لبق دوجسلا

 مأ , ًاثالثأ ىلص م ردي ملف « هتالص يف مدحأ كش اذإ » لاق مالسلاو ةالصلا

 تناك نإف « ميلستلا لبق سلاج وهو نيتدجس دجسيلو « ةعكر لصيلف « اًعبرأ

 دبع نب بلطلا دبع ينبل افيلح ناك « ةءونش دزأ « يدزألا بشقلا نب كلام نب هللا دبع وه )١(
 ءاممأ ديرجت رظنا ) ةنيحب نباب رهتشا دبقو « مير نطبب لزني ناك « رهدلا موصي اًكسان فانم

 .( ١ 5١١7 مالسلا لبس رظنا ) ةعبسلا هاور ثيدحلاو . كلذ مدقت دقو ( ةباحصلا
 يثعلا يتالص ىدحإ ِهَتَي ينلا ىلص : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ) : ثيدحلا ظفل ()

 نأ اباهف رمعو ركب وبأ موقلا يفو « اهيلع هدي عضوف دجسملا مدقم يف ةبشخ ىلإ ماق مث « نيتعكر
 « نيديلا اذ كَم ينلا هوعدي لجرو « ةالصلا ترصقأ : اولاقف سانلا ناعرس جرخو « هاماكي

 تيسن دق « ىلب : لاقف ءرصقت مو « سنأ مل لاقف ؟ ةالصلا ترصق مأ تيسنأ هللا لوسراي لاقف

 عضو مث ءربكف هسأر عفر مث « لوطأ وأ « هدوجس لثم دجس مث ءربك مث « لس مث نيتعكر ىلصف
 ظفللاو « هيلع قفتم ثيدحلا «ربكو هسأر عفر مث « لوطأ وأ « هدوجس لثم دجسف « ربكف هسأر
 لاقي لجر » ةياور يفو ( 1١7 / ؟ راطوألا لين )و ( ١ / ٠١5 مالسلا لبس ) رظنا . يراخبلل
 ,هيدي يف نإك لوطل ٠ نيديلا اذ بقل « ءارلا نوكسو « ءاخلا رسكب «ورمع نب قابرخلا : هل

 اذ لعجف يرهزلا ّمهَوو ٠ نيديلا يذ ريغ وه « نيلاثلا وذ : هل لاقي رخآ لجر ةباحصلا يفو
 ش . ( 505/١ مالسلا لبس ) رظنا . اًدخاو نيلامثلا اذو « نيديلا



 فه

 ا” « ناطيشلل ميغرت ناتدجسلاف

 ةسماخ عوقولا ةنكمم األ « مالسلا لبق ةدايزلل دوجسلا هيفف : اولاق

 نم نيرمألا رخآ ناك : لاق هنأ باهش نبا نع يور اب اًضيأ كلذل اوجتحاو

 . © مالسلا لبق دوجسلا تلي هللا لوسر

 اوجتحاو . مالسلا دعب دوجسلا لاقف نيديلا يذ ثيدح حجر نم امأو

 ةبعش نب ةريغملا ثيدح ضراع دق ةنيحب نبا ثيدح نأب ثيدحلا اذه حيجرتل
 دعب دجس مث « سلجي مو « نيتنثا نم ماق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ »

 أوجتحاو « هب ضراعيف « لقنلا يف هلثم سيل : (رمع وبأ لاق 9 « مالسلا

 اًسخ ىلص هَِئَي هللا لوسر نأ » تباثلا دوعسم نبا ثيدحب كلذل اًضيأ

 (9 « مالسلا دعب هوهسل دجسو « اًيهاس

 ثيداحألا هذه نإ :اولاق مهنإف . عملا بهذم بهذ نم امأو

 دوجسلاو « ةدايزلا يف وه اهنإ مالسلا دعب اهيف دوجسلا نأ كلذو « ضقانتت ال

 « عضاوملا رئاس يف دوجسلا كح نوكي نأ بجوف « ناصقنلا يف مالسلا لبق

 , كشلا حرطيلف ؛ اًعبرأ مأ « اًنالث ىلص ْمَك ِرْدَي مف « هتالص يف مدحأ كش اذإ » ثيدحلا ظفل )١(

 هل نسفش اخ لم نأك نإف ؛ سي نأ لبق نيتدجس دجسي مث نقيتسا ام ىلع نْئَيْلَو

 راطوألا لين رظنا ) ماحلا « يقهيبلاو نابح نباو دواد وبأو « لسمو دمحأ هاور « .. هتالص

 ٠ .( الر

 هللا لوسر دجس » : لاق « يرهزلا نع ِرَّمْعَم نع ثراح نب فيرط انثدح لاق يمفاشلا هاور ثيدحلا (؟)

ا ) عطقنم ثيدح وهو « ماللا دعب نيرمألا رخآو « هدعبو مالسلا ىلبق وهسلا تدجس هت
 رظن

 . ( ١7١/5 ةيارلا بصن

 رظنا ) حيحص نسح ثيدح : لاقو يذمرتلا هجرخأو « هنع تكسو دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا (؟)

 . ( ١28/5 ةيارلا بصن

 .ربلا دبع نبا وه (4) ٠
 . ( 7١7/7 راطوألا لين رظنا ) ةعاملا هاور ثيدحلا (ه)



 ء'ىم

 . ضراعتلا ىلع ثيداحألا لمح نم ىلوأ وهو : اولاق ٠ عضوملا اذه يف وه اك

 يتلا عضاوملا يف دجسي : لاقف « حيجرتلاو , عملا بهذم بهذ نم امأو
 نإف « لَم هللا لوسر اهيف دجس يذلا وحنلا ىلع ِهَتَِي هللا لوسر اهيف دجس
 , ب هللا لوسر اهيف دجسي مل يتلا عضاوملا امأو « عضاوملا كلت مح وه كلذ
 هيلع اهيف دجس يتلا عضاوملا ىلع ساق هنأكف « مالسلا لبق دوجسلا اهيف رمكحلاف

 دعب اهيف دجس ىتلا عضاوملا ىلع سقي ملو « مالسلا لبق مالسلاو ةالصلا

 هنأ ةهج نف « اهيف دجس ام ىلع اهيف دجس يتلا عضاوملا دوجس ىقبأو « مالسلا
 ٠ برض وه ماكحألا ةرياغتم اهَلَعَجو هيلع تدرو ام ىلع عضاوملا هذه مح ىَقْبأ
 اهضعب موهفم ىدع هنأ ةهج نمو« اهموهفم نيب ضراعتلل عفرو « عملا نم
 هنأ ينعأ : حيجرتلا نم ٌبْرَض كلذف « هنع توكسملا هب قحلأو « ضعب نود
 / نم امأو « هدعب يذلا ىلع سقي ملو « مالسلا لبق يذلا دوجسلا ىلع ساق
 لهأ مهو « اهسفنأ ىلع اهكح رصقو « اهنع اًجراخ اًكح لاعفألا هذه نم مهفي
 . طقف عضاوملا هذه ىلع دوجسلاب اورصتقاف « رهاظلا

 لهأ رظنو ءرهاظلا لهأ رظن نم اًطلتخم هرظن ءاجف لبنح نب دمحأ امأو
 درو يتلا عضاوملا ىلع مالسلا دعب انلق 5 دوجسلاب رصتقا هنأ كلذو « سايقلا
 « مالسلا لبق يتلا عضاوملا يف درو يذلا دوجسلا ىّدعو « هّدعي مو رثألا اهيف

 ينعأ : سايقلا ةهج نم هبهذم اهب حجري ةلدأ ءالؤه نم دحاو لكلو
 ش . سايقلا باحصأل

 هبجوي يذلا فالخلا ركذ رثكألا يف باتكلا اذه يف اندصق. سيلو

 , لقألا يف الإ عرشلا يف اهنع توكسملا لئاسملا ركذ اندصق سيل اك « سايقلا
 ةريثك يه ثيح نم امإو « اهريغل لصأو « ةروهشم يه ثيح نم امإ كلذو
 . عوقولا



 اذهل |

 نيتنثا نم ماق هنأ : اهدحأ : هِي هللا لوسر اهيف اهس يتلا ةسمخلا عضاوملاو

 يف ءاج ام ىلع نيتنثا نم مس هنأ : يناثلاو « ةنيحب نبا ثيدح يف ءاج ام ىلع

 "”رمع نبا ثيدح يف ام ىلع اًسمخ ىلص هنأ : ثلاغلاو « نيديلا يذ ثيدح

 نارع ثيدح يف ام ىلع ثالث نم مس هنأ : عبارلاو ٠ يراخبلاو سم هجرخ
 يبأ ثيدح يف ءاج ام ىلع كشلا نع دوجسلا : سماخلاو « (" نيصحلا نبا

 ليقف ؟ وهسلا دوجس بحي اذامل اوفلتخاو « دعب يتأيسو . ! يردخلا ديعس

 لهأ لاق هبو « هسفن وهسلل ليقو رهشألا وهو ٠ ناصقنلاو ةدايزلل بجي
 . يعفاشلاو رهاظلا

 )١( ةيارلا بصن رظنا ) ةتسلا ةألا هجرخأ ١١٠8/8 ( .

 ؟2/5 راطوألا لين رظنا ) يراخبلا الإ ةعامجلا هاور (؟) ( .

 )( مسمو دمحأ هاور ٠ راطوألا لين رظنا ) دواد وبأو 7/١١ ( .



 قل

 ثلاثلا لصفلا

 وأ « ناصقن لكل وهسلا دوجسب نيلئاقلا نإف « اهل دجسي يتلا لاعفألاو لاوقألا امأو

 نع .نوكي دوجسلا نأ ىلع اوقفتا وهسلا قيرط نع ةالصلا يف تعقو ةدايز

 : اهيف مهدنع ءيش ال بئاغرلاف بئاغرلا نودو + ضئازفلا نود ةالصلا ننس

 ىري ام لثم « ةدحاو ةبيغر نم رثكأ نكي مل ام ةالصلا يف اهنع اهس اذإ ينعأ

 نم رثكأ نم بجيو« ةدحاو ةريبكت نايسن نم دوجس بجي ال هنأ كلام

 . (9 ةدحاو

 اهنع وهسلا ناك اذإ اهربجو اهب نايتإلا الإ اهنع زي الف ضئارفلا امأو
 بجوي امو ةداعإلا بجوي ايف مدقت ام ىلع اهرسأب ةالصلا ةداعإ بجوي ال امم

 . ةالصلا ناكرأ ضعب كرت نم ىلع ينعأ ءاضقلا

 ننسلاو ضئارفلا يف ةدايزلا دنع عقي هنإف « ةدايزلل وهسلا دوجس امأو
 ايف مهفالتخا لبق نم نوفلتخي امنإو « اهيف مهنيب فالتخا ال ةلملا هذهف اًعيمج

 وه اهفو « ةنسب سيل وأ « ةنس اهنم وه اهفو « ضرفب سيل وأ « ضرف اهنم وه
 تونقلا كرتل دجسُي سيل كلام دنع نأ كلذ لاثم : ةبيغر وأ ٠ ةنس اهنم

 سيلو © ةنس هدنع هنأل « يعفاشلا دنع هل دجسيو 2 بحتسم هدنع هنأل

 وأ « ةنسوه ام نيب مهفالتخا نم هيف لوقلا مدقت امم اذه كيلع ىفخي

 يف ةريسيلا ةدايزلل وهسلا دوجس هباحصأو كلام دنعو « ةبيغر وأ « ةضيرف
 ةنسلا نأ ملعت نأ يغبنيو « ةالصلا سنج ريغ نم تناك نإو « ةالصلا

 : رثكألاو لقألاب مهدنع نافلتخت انإو ٠ بدنلا باب نم مهدنع يه 9 ةبيغرلاو

 )١( ريغصلا حرشلا ) رظنا ١/ )9( 2) 77ريغصلا حرشلا رظنأ ١/5897 ( .

 . ( 143/١ رايخألا ةيافك ) رظنا (6)

 ةنس الإ ةبيغر مه سيل ةنيكلاملا دنعو « اهيف بغرم يأ« ةنسلا نودو « بودنملا قوف ةبيغرلا (6)

 . ( 508/١ ريغصلا حرشلا ) رظنا « ةنس يه لب : ليقو « رجفلا



 ءءء

 رثكي كلذلو « ةدابعلا كلت لاوحأ نئارق ىلإ عجار كلذو « اهب رمألا ديكأت يف ينعأ

 اذإ ام ننسلا ضعب يف نأ ىري مهضعب نإ ىتح اًريثك سنجلا اذه يف مهفالتخا

 مح اهكح نأ ارت تناك نإ دمع تلعف وأ « ًالعف تناك نإ ادمع تكرت

 كلذكو « كلام باحصال اًريثك دوجوم اذهو « اهب مثالا قلعت يف ىنعأ بجاولا

 « مثآ ةلجلاب ةرركتملا ننسلا كرات نأ ىلع رهاظلا لهأ الخ ام اوقفتا دق مدجت

 . اَكآ اَقَسْفُم ناكل اًّئاد رجفلا يتعكر وأ « رتولا ناسنإ كرت ول لثم

 لثم اهسنجو اهنيعب ضرف يه ام اهنم رظنلا اذه بسحب تادابعلا نأكف

 يتعكرو «رتولا لثم اهسنجب ضرف اهنيعب ةنس يه ام اهنمو٠ سمخلا تاولصلا

 بئاغرلا مهضعب دنع نوكت دق كلذكو « ننسلا نم كلذ هبشأ امو رجفلا

 رثكأل دوجسلا باجيإ نم كلام نع هانيكح ام لثم اهسنجب ننس اهنيعب بئاغر

 ةنس ءالؤه دنع بسحأ اهف نوكت الو « اهنع وهسلل ينعأ : ةدحاو ةريبكت نم

 هيلع هلوقل اهنيعب ننس يه مهدنع ننسلاف رهاظلا لهأ امأو . اهسنجو اهنيعب
 « قَدَص ْنِإ َحلفأ » مالسإلا ضورف نع هلأس يذلا ينارعألل مالسلاو ةالصلا

 اذه ىلع ديزأ ال هللاو : هل لاق نأ دعب كلذو 27 « قَّدَص نإ هنجلا لخد

 اذه نم اوقفتاو . ثيدحلا اذه مدقت دقو « ضئارفلا ينعي : هنم صقنأ الو

 « ضرف يه له اهيف اوفلتخاو. ىطسولا ةسلجلا كرتل وهسلا دوجس ىلع بابلا

 سيل وأ  اهيلإ هب َحّبُس اذإ مامإلا عجري له اوفلتخا كلذكو ( ةنس وأ

 ىبأ ةياورو « قدص نإ لجرلا حلفأ » لسمو يراخبلا ةياور . دواد وبأو ٠ لسمو يراخبلا هاور )١(
 ( 15/١ ةنسلا حرش رظنا ) قدص نإ هنجلا لخد هيف سيلو « قدص نإ هيبأو جلفأ» دواد
 . طوؤانرألا بيعشو شيواشلا ريهز قيقحت

 ةالصلا يف نوقّرفي مهو اًضرف سيلو « بجاو لوألا دهشتلا نأ ةلبانحلاو « ةيفنحلا دنع فورعملا ()
 نيب نوقرفيو « ةالصلا يف ءاوس مهدنع بجاولاو ضرفلاف « مهريغ امأ « بجاولاو « ضرفلا نيب
 ىلوألا ناكف ( ؟؟١/1 ىريزجلل ةعبرألا بهاذملا باتك رظنا ) طقف جحلا يف بجاولاو ضرفلا

 . اضرف تسيل اهنأ مهقافتال ةنس وأ « بجاو ىه له لوقي نأ
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 ؟ عجري ىتف عجر نإو ؟ عجري

 ")دقعي مل ام عجري : موق لاقو « اًاق وتسي مل ام عجري :روهملا لاق
 عجر اذإو «ربش ديق ضرألا قراف نإ عجري ال « موق لاقو « ةثلاثلا ةعكرلا
 : موق لاقو « ةزئاج هتالص نأ ىلع روهجلاف « هعوجر نوري ال نيذلا دنع

 ش ش . هتالص لطبت

 سسسسسسس سس _ ل سلال

 أدبي ملام يأ هانتبثأ ام باوصلاو ( ةثلاثلا ةعكرلل دعقي ) « ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا » ةخسن يف )١(
 .( ملص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق )رظنا . هيدسيب ضرألا قرافي مل ام عجري كلام بهذمو . ةثلاثلا ةعكرلاب

 ش . ِ
 رمت لاق هبو : دماخ وبأ خيشلا لاق « داع الإو « دعي مل ًائاق بصتنا نإ هنأ انبهذم : يوونلا لاق
 مايقلا ىلإ ناك نإ » : كلام لاقو « هباحصأو ٠٠ ةفينح وبأو ٠ يعازوألاو زيزعلا دبع نبأ
 لاقو :الف الإو « داع ةءارقلا حاتفتسا لبق ركذ نإ : يعخنلا لاقو دعي م2 ب ,رقأ
 بهذك دمخأ بهذمو ( 54/6 عومجلا ) الف الإو ء داع عوكرلا لبق هركذ نإ : نسحلا
 : ( 30/؟ يتغملا ) رظنا ٠ الف الإو « عجر «هباصتنا لبق دهشتلا ركذ نإف « يعفاشلا



 ققر

 عبارلا لصفلا

 مخ نأ كلام ىأرف « كلذ يف اوفلتخا ,بنإف « وهسلا دوجس ةفص امأو

 وبأ لاق هبو « اهنم مسيو اهيف دهشتي نأ مالسلا دعب تناك اذإ وهسلا يتدجس

 نأ مالسلا لبق تناك اذإو 7 مالسلا دعب هدنع هلك دوجسلا نأل « ةفينح

 () يعفاشلا لاق هبو « اهنم مالس وه ةالصلا نم مالسلا نأو « طقف اهل دهشتي

 دهشتي ال هنأ كلام نع يور دقو « مالسلا لبق هدنع هلك دوجسلا ناك " ذإ

 دعب يتلا نم مالسلا امأ : رمع وبأ لاق . ةعامج لاق هبو « مالسلا لبق يتلل

 . تباث هجو نم هظفحأ الف دهشتلا امأو . هِيَ ينلا نع تباثف « مالسلا

 يف كلذ نم درو ام حيحصت يف مهفالتخا وه فالتخالا اذه ببسو

 ( « لس مث دهشت » مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ نم ينعأ ؛ دوعسم نبا ثيدح

 م ءاه اههبش نف « ةالصلا نم نيتريخألا نيتدجسلاب وهسلا يتدجس هيبشتو
 نب ركب وبأ لاقو« ةالصلا سفن يف تناك اذإ ةصاخبو . دهشتلا اهل بجوي

 : ةفئاط تلاقف : لاوقأ ةتس ىلع ةلأسملا هذه يف ءاماعلا فلتخا :رذنللا

 لاقو « ءاطعو « نسحلاو « كلام نب سنأ لاق هبو « ميلست الو اهيف دهشت ال

  طقف دهشت اهيف : موق لاقو « ايلستو ًادهشت اهيف نأ وهو « اذه لباقم : موق

 نأ وهو اذه لباقم موق لاقو « يعخنلاو دامحو محلا لاق هبو « لست نودب

 نإ : سماخلا لوقلاو ٠ نيريس نبا لوق وهو « دهشت اهيف سيلو « ًايلست اهيف
 : سداسلاو « ءاطع نع كلذ يورو « لعفي مل ءاش نإو « ملسو دهشت ءاش'

 / مالسلا لبق دجس نإو « دهشت مالسلا دعب دجس نإ هنأ لبنح نب دمحأ لوق
 للم هنأ تبث دق : ركب وبأ لاق « كلام نع نحن هانيكح يذلا وهو « دهشتي
 . رظن اهيف هدهشت توبث يفو « ملس هنأو تاريبكت عبرأ اهيف ربك

 . ( 560/١ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( ١3ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا )١(

 « نيعضوم يف امهو « مالسلا دعب وهسلا دوجس ناك اذإ دهشتي دمحأ دنعو ( 11/6 عومجما ) رظنا (؟)

 ٠ ثيدحلا جيرخت مدقت (غ© هانتبثأ ام باوصلاو ( اذإ ) « ةفرعملا راد » ةخسن يف (9)
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 سماخلا لصفلا

 مومأملا يف اوفلتخاو« مامإلاو درفنملا ةنس نم وهسلا دوجس نأ ىلع اوقفتا
 مامإلا نأ ىلإ روهملا بهذف ؟ ال مأ ء دوجس هيلع له مامإلا ءارو وهسي
 . 9 هسفن ةصاخ يف دوجسلا همزلأف ٠ لوحكم ذشو وهسلا هنع لمحي

 « مومأملا نع ناكرألا نم مامإلا لمحي اهف مهفالتخا مهفالتخا .ببسو

 دوجس يف هعبتي مومأملا نأ اهس اذإ مامإلا نأ ىلع اوقفتاو . هلمحي ال امو

 عم هتاف اذإ مومأملا دجسي قم اوفلتخاو ') هوهس يف هعبتي مل نإو ءوهسلا

 مامإلا عم دجسي : موق لاقف ء وهس دوجس مامإلا ىلعو « ةالصلا ضعب مامإلا
 لاق هبو « هدعب مأ « مالسلا لبق هدوجس ناكأ ءاوسو « هيلع ام ءاضقل موقي مث

 باحصأو ءروث وبأو « دمحأو « يبعشلاو , يعخنلاو « نسحلاو . ءاطع
 . قحسإو نيريس نبا لاق هبو ء دجسي مث يضقي : موق لاقو . "يأرلا
 ملستلا دعب دجس نِإو « هعم امهدجس ملستلا لبق دجس اذإ : موق لاقو

 : موق لاقو . يعازوألاو ثيللاو كلام لاق هبو « يضقي نأ دعب امهدجس

 1 9 يعفاشلا لاق هبو « ءاضقلا دعب ةيناث امحدجسي مث « مامإلا عم امهجدجسي

 دوجسلا يف هعبتي نأ قلخأو « ىلوأ يأ مهفالتخا : مهفالتخا ببسو

 هلوقل بجاو عابتالا نأ ىلع اوقفتا مهنأكف ؟ هتالص رخآ يفوأ ء هل اًبحاصم

 . « هي متؤيل مامإلا لعُج اغإ غ« مالسلاو ةالصلا هيلع

 )١( ىنغملا ) رظناو ( 51/6 عومجملا ) رظنا 68/6 ( .

 ءروث ىبأو « ىعشلاو « ىعخنلاو ٠ نسحلاو ء ءاطع نع اذه يورو ( 4076 ىنغملا ) رظنا ()
 ( 52/6 عومجملا ) رظناو . دجسي مث « ضقي : قحسإو « نيريس نبا لاقو . ىأرلا باحصأو

 دجسي الف « اثدحم مامإلا ناب اذإ : امههادحإ : نيتروص يف هعباتي ال يعفاشلا بهذمل ةبسنلابو
 نقيتيو « مامإلا وهس ببس معي نأ : ةيناثلا . هوهس مومأملا نع وه لمحي الو « هوهسل مومأملا
 « هنظ يف هطلغ

 . ( ه1/4 عومجملا ) رظنا (؟) . ( ؟5/؟ ىنغملا ) رظنا (؟)



 ققد

 ؟ هالصلا رخآ يف ينعأ دوجسلا عضوم وه مومأملل اهعضوم له اوفلتخاو
 مامإلا لعفل هلعف ةنراقم رثآ نمف ؟ مامإلا دوجس تقو وه اهعضوم وأ

 نوكي نأ ىنعأ « عابتالا يف اًطرش كلذ ىأرو « دوجسلا عضوم ىلع

 يف اهب تأي مل نإو « مامإلا عم دجسي : لاقو « اًّمح اًدحاو امهلعف

 رخآ ىلإ اهرخؤي : لاق « دوجسلا عضوم رثآ نمو. دوجسلا عضوم
 « نيترم دوجسلا هيلع بجوأ « نيرمألا هيلع بجوأ نمو . ةالصلا

 . فيعض وهو



 قلك

 سداسلا لصفلا

 امل لجرلل كلذو ء هل ِحَبَسُي نأ هتالص يف اهس نمل ةنسلا نأ ىلع اوقفتاو

 « قيفصتلا نم مترثكأ مارأ يل ام » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبث

 قيفصتلا انإو « هيلإ تفتلا حبس اذإ هنإف ؛ حبسيلف « هتالص يف ءيش هبان نم

 .٠ 0( ءاسنلل

 (" ءاسنلاو لاجرلل حيبستلا نإ : ةعامجو كلام لاقف « ءاسنلا يف اوفلتخاو

 . 9 قيفصتلا ءاسنللو« حيبستلا لاجرلل : ةعامجو يعفاشلا لاقو

 فرط اذه لئيوط ثيدح وهو « دواد وبأو « يئاسنلاو « لسمو « يراخبلا هجرخأ ثيدحلا )١(

 . ( 55/9 راطوألا لين ) رظنا « هنم

 يف ءاسنلل قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا : لاق لَم ينلا نع هنع هللا يضر ةريره يلأ نعو

 . ةعاملا هاور « ةالصلا

 يف عورشملا نأ نم هنع روهشلا يف كلام هيلإ بهذ ام ىلع درت بابلا ثيداحأ : يناكوشلا لاق

 تقفص اذإ ةأرملا ةالص داسف نم ةفينح وبأ هيلإ بهذ ام ىلعو قيفصتلا نود حيبستلا عيملا قح

 . اهتالص يف
 ةعامج بهذف « ةحابإلا وأ ٠ بدنلا وأ ٠ بوجولا ىلع قيفصتلاو « حيبستلا كح يف فلتخا دقو

 باحصأ نع هاكحو « يعفارلاو « ىبسلا نيدلا يقتو « يباطخلا مهنم ةنس هنأ ىلإ ةيعفاشلا نم

 . ( 55/5 راطوألا لين ) . يعفاشلا

 . ( هذ/١ هنودملا ) رظنأ (0)

 رثكأ برضت : ليقو ىرسيلا اهفك رهظ ىلع ىنيلا اهفك برضت نأ قيفصتلاو : ىوونلا لاق (5)
 يناعملاو . فكلا رهظ ىلع نيعبصإ برضت : ليقو « ىرسيلا اهعباصأ رهظ ىلع ىنيلا اهعباصأ
 هجو ىلع تلعف نإف ء فك نطب ىلع فك نطب برضت ال نأ يغبنيو « رهشأ لوألاو « ةبراقتم

 . ( 7391/١ ةضورلا . اتالص تلطب بعللا

 برضلا وهو : دحاو ىنعب قيفصتلاو ٠ حيفصتلا نأ يف فالخ ال : مزح نبا لاق : ىنكوشلا لاق

 لب , ديجب سيل فالخلا يفن نم هاعدا امو : قارعلا لاق « ىرخألا ىلع فكلا يتحفص ىدحاي

 ,« ىرخألا ىلع امهادحإ رهاظب برضلا : حيفصتلا نأ : امهدحأ : ىنعملا افلتخم امنأ نارخآ نالوق هيف

 . مهفملا بحاصو لاكإلا بحاص هاكح ىرخألا نطاب ىلع امهادحإ نطابب برضلا : قيفضتلاو

 ءوهلل عيملاب فاقلابو « هيبنتلاو راذنإلل نيعبصأب برضلا: حيفصتلا نأ : يناثلا لوقلاو
 . ( "0/9 راطوألا لين ) رظنا . بعللاو



 ففي

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم يف مهفالتخا : مهفالتخا يف ببسلاو

 مح وه قيفصتلا نأ كلذ ىنعم نأ ىلإ بهذ نف « ءاسنلل قيفصتلا افإو »

 نمو « نحبسي الو « نقفصي ءاسنلا : لاق ء رهاظلا وهو ءوهسلا يف ءاسنلا

 هيفو « ءاوس حيبستلا يف « ءاسنلاو. لاجرلا لاق « قيفصتلل مذلا كلذ نم مهف

 ىلع كلذ يف ةأرملا ساقت نأ الإ « ليلد ريغب رهاظلا نع جورخ هنأل « فعض

 فعضي كلذلو « لجرلا مح ةالصلا يف اهكح فلاخي ام اًريثك ةأرملاو. لجرلا

 . سايقلا

 كش نيف اوفلتخا ءاهقفلا نإف « كشلا عضومل وه يذلا وهسلا دوجس امأو

 ةثالث ىلع اًعبرأ وأ « اًنالث وأ « نيتنثا وأ « ةدحاو ىلص م ردي مف « هتالص يف

 « يرحتلا هيزجي الو « لقالا وهو« نيقيلا ىلع ىنبي : موق لاقف ؟ بهاذم

 وبأ لاقو  دوادو“ يعفاشلاو ؛« كلام لوق وهو وهسلا يتدجس دجسيو

 لمعو ىرحت « هنم كلذ رركت نإو« هتالص تدسف « ةرم لوأ ناك نإ : ةفينح

 . " مالسلا دعب نيتدجس دجسي مث « نظلا ةّبَلَع ىلع

 انإو «رحت الو نيقي ىلإ عوجر ال كش اذإ هيلع سيل هنإ : ةفئاط تلاقو

 )١( ريغصلا حرشلا ) رظنا ١/787 ( .

 نأ همزل ؟ اًمبرأوأ اًنالث لص له كش اذإف , يقب امب يتأيو « نيقيلا ىلع ىنبي هنإ : يوونلا لاق
 | لاقحا حجرت وأ « نيفرطلا ىوتسم هكش ناك ءاوس « ةيعابر هتالص تناك اذإ ةعكرب يتأي

 . دماح وبأ خيشلا لاق . رركت مأ ةرم لوأ كشلا اذه أرط ءاوس نظلا ةبلغب لمعي الو « عبرألا :

 قيدصلا ركب وبأ لاق انبهذم لثمبو ٠ نب ديعسو ءرمع نباو « دوعسم نباو « باطخلا نب رمجو

 هتالص لطبت : يعازوألا لاقو يروثلاو « كلامو « ةعيبرو « حيرشو « ءاطعو « بيسملا «

 ةريره يبأو « سنأ نع هاورو « داهتجا ريغ نم هسفن يف عقي امب لمعي : يرصبلا نسحلا لاقو «
 لمعو دهتجا « هل ةداع راص نإو « هتالص تلطب ةرم لوأ كشلا هل لصح نإ : ةفينح وبأ لاقو

 يعفاشلا بهذك دجأ بهذمو ( 77/6 عومجما ) . لقألاب لمع اًئيش نظي مل نإو « هنظ بلاغب
 هنظ.ىلع بلغي ام ىلع ىنبي هنأ ىرخأ ةياور هنعو . هبهذم رهاظ وهو ( 75/7 ينغملا ) رظنا .

 يف َهْسََي مل هنأ ال.« ةداع هل نكي / وهسلا نأ ىأ « ةرم لوأ ىنعمو ( ؛١/46عئانصلا عئادب ) رظنا (؟)
 هاش

 . طق هرع



 يي

 . © كش اذإ طقف دوجسلا هيلع

 نأ كلذو بابلا اذه يف ةدراولا راثآلا رهاوظ ضراعت مهفالتخا يف ببسلاو

 يبأ ثيدح وهو « نيقيلا ىلع ءانبلاب ثيدح : اهدحأ : راثآ ةثالث بابلا اذه يف
 ردي ملف « هتالص يف مدحأ كش اذإ » ٍهََِم هللا لوسر لاق : لاق يرْدُخلا ديعس

 دجسي مث « نقيتسا ام ىلع نبيلو « كشلا حرطيلف « اًعبرأ مأ اًنالثأ ىلص ع

 ىلص ناك نإو « هتالص هل نعفش انسخ ىلص ناك نإف « مسي نأ لبق نيتدجس
 دوعسم نبأ ثيدح : يناشلاو ' ملسم هجرخ « ناطيشلل اًمغرت اتناك عبرال اًماَتِإ
 ءرحتيلف ٠ هتالص يف مدحأ اهس اذإ » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأ

 ملسيل مث باوصلا ىلإ كلذ ىرحأ رظنيلف 9 هنع ىرخأ ةياور يفو « نيتدجس دجسميلو :
 ةريره يأ ثيدح : ثلافلاو ٠" مسيو دهشتيو « وهسلا يقدجس دجسيل مث

 يلصي ماق اذإ مدحأ نإ » : لاق ِةَتِلَي هللا لوسر نأ يراخبلاو « كلام هجرخ

 ؛ ممدحأ كلذ دجو اذإف « ىلص مك يردي ال ىتح هيلع سّبلف « ناطيشلا هءاج
 نب هللا دبع ثيدح اًضيأ ينعملا اذه يفو 0« سلاج وهو « نيتدجس دجسيلف
 ءهتالص يف كش نم » : لاق هِي هللا لوسر نأ دواد وبأ هجرخ رفعج

 )١( ؟ عومجملا ) رظنا . بيطلا وبأ يضاقلا هنع هاكح يرصبلا نسحلا لوق وه / 50 ( .

 ديعس يبأ ثيدح : رذنلا نبا لاق « يقهيبلاو « ماحلاو ٠ نابح نباو « دواد وبأو ٠ دمحأ هجرخأو )١(
 نيقيلا يلع ءانبلاو ٠ كشلا حارطا بوجوب نولئاقلا هب لدتسا ثيدحلاو , بابلا يف ثيدح حصأ

 ٠ ؟ راطوألا لين رظنأ ) يقارعلاو يوونلا لاق 5 روهملا مهو / 1١١ ( ؟ ضيخلتلا ) رظناو /

 .( 276/5١ ةيارلا بصن )و (5

 « باوصلا ٌرَحَنَيْلَف « هتالص يف مدحأ كش اذإو » ءزجلا ظفلو دوعسم نبا ثيدح نم:ءزج اذه (؟)

 راطوألا لين رظنأ ) يذمرتلا الإ ةعامجملا هاور « نيتدجس دجسيل مث مسيل مث, هيلع ميلف

 . ( ١١197 / ؟ ةيارلا بصن )و ( ١ / ٠٠5 مالسلا لبس ) رظناو ( 3/ *

 يبأل وهف ( ملسي نأ لبق ) هلوق الإ ةعاملا هاور ثيدحلاو . دواد ينأو ٠ يراخبلل ظفللا اذه (4)
 وهسلا دوجس نإ نولوقي نيذلا « روهمجلل اًضيأ ليلد وهو . امهريغ نود ء ةجام نباو « دواد
 . 00020 /1١54(. ؟راطؤألا لين ) . مالسلا لبق



 20« سيو اهدعب نيتدجس دجسيلف

 « حيجرتلا بهذمو . عملا بهذم ثيداحألا هذه يف سانلا بهذف

 مار نم مهنمو ضراعملا ىلإ تفتلي مل ْنَم مهنِم حيجرتلا بهذم اوبهذ نيذلاو
 طقسأو « اهضعب نيب عمج نم مهنمو « حجر يذلا ىلإ هفرصو « ضراعملا ليوأت
 . ضعبلا كح

 ريغ ليوأت عم ضعب يف حيجرتلاو ٠ ضعب يف عملا بهذم بهذ نم امأف
 ديعس يبَأ ثيدح لمح هنإف « سنأ نب كلاف « حجرملا ىلإ هفرصو « حجرملا
 بلغي يذلا ىلع ةريره يأ ثيدح لمحو ؛ كشلا (9 هخكْتتسَي مل يذلا ىلع يردخلا

 دوعسم نبأ ثيدح لّوأتو « عما: يباب نم كلذو « هحكنتْسَيو. كشلا هيلع
 هبهذم ىلع تبثأف « نيقيلا ىلإ عوجرلا وه كلانه يرحتلاب دارملا نأ ىلع
 « ضعبلا طاقسإو « اهضعب نيب عملا بهذم بهذ نم امأو . اهلك ثيداحألا

 نإ : لاق هنإف « ةفينح وبأف « هيلع حجرملا ليوأت ريغ نم حيجرتلا وهو

 , هيلع لمعي بلاغ نظ هدنع نكي مل نم كح وه افإ ديعس ىبأ ثيدح
 يبأ ثيدح مح طقسأو « بلاغ نظ هدنع يذلا ىلع دوعسم نبا ثيدحو

 دوعسم نباو ء. ديعس يبأ ثيدح يفام .لاق هنأ كلذو ةريره

 . عملا نم برض هنأك اًضيأ اذهو« اه ذخألاو , اهوبق بجي ةدايزلاو« ةدايز

 هيلع امنإ : اولاق نيذلاف « ضعبلا كح طقسأو « اهضعب حجر يذلا امأو

 )١( دواد وبأو ء دحأ هاور « مسي ام دعب نيتدجس دجسيلف « هتالص يف كش نم » هظفلو «

 نيعم نبا هقثو دقو ثيدحلا ركنم : يئاسنلا لاق « ةبيش نب بعصم هدانسإ يفو , يئاسنلاو ,

 راطوألا لين رظنا ) ريكانم ثيداحأ ىور هنإ لبنح نب دمحأ لاقو « هحيحص يف سم هب جتحاو

 * / ١١6 ( ؟ ةيارلا بصن ) رظناو / 1١58 (.

 )١( طلتخا يأ حكن ىنعب حكنتساو ؛ هرماخ اذإ ءاودلا هحكنو اهارتب طلتخا اذإ ضرألا رطملا حكت «

 ”راتخع رظنا ) هريغ نم ذوخأم هنأل « ازاجم جاوزلا يف حاكنلا نوكي اذه ىلعف , كشلا رماخو

 وهسلا هيلع رثك : هانعم انهو ( حاحصلا .



 قل

 يبأ ثيدح اوطقسأو ةريره يبأ ثيدح اوحجر ءالؤه نأ كلذو« طقف دوجسلا

 لوقلا وهو « ةالملا باتك يمسق نم مسقلا اذه يف هتبثت بشن ٍثن نأ انيأر ام ام اذهف

 . نيع ضورف تسيل يتلا تاولصلا ىه ىهو« :٠ ةيعرشلا

 ايي ايم بق
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 يناثلا ةالصلا باتك

 اهنمو « ةنس يه ام اهنم « نايعألا ىلع ةضورفمب تسيل يتلا ةالصلا نألو

 اهنم ماكحألا هذه تناكو « ةيافكلا ىلع ضرف يه ام اهنمو ٠ لفن يه ام

 ٠ ةدحاو يف لوقلا درفن نأ انيأر « هيف فلتخم وه ام اهنمو« هيلع قفتم وه ام

 ءرتولاو « رجفلا اتعكر : رشع ةلجلاب ىهو « تاولصلا هذه نم ةدحاو

 « فوسكلاو « ناضمر يف مايقلاو ء دجسملا لوخد اتعكرو .؛ لفنلاو

 ىلع باتكلا اذه لمشيف « ةالص هنإف « نآرقلا دوجسو « ناديعلاو « ءاقستسالاو

 . باوبأ ةرشع

 ترج ام ىلع تيملا ماكحأ باب يف ةدح ىلع اهركذن تيملا ىلع ةالصلاو

 . زئانجلا باتكب هنومجرتي يذلا وهو ءاهقفلا ةداع هب





 قدر

 ""رتولا يف لوقلا لوألا بابلا
 « هتفص يف اهنمو ؛ هكح يف اهنم : عضاوم ةسمخ يف رتولا يف اوفلتخاو

 . ةلحارلا ىلع هتالص يف اهنمو « هيف تونقلا يف اهنمو « هتقو يف اهنمو

 « هتفص امأو « ةضورفملا تاولصلا ددع نايب دنع هيف لوقلا مدقت دقف « هكح امأ

 : ةفينحوبأ لاقو مالسب اهنيب لصفي ثالثب رتوي نأ بحتسا هللا همحر اًكلام نإف

 رتولا : يعفاشلا لاقو 9 مالسب اهنيب لصفي نأ ريغ نم تاعكر ثالث رتولا

 . نيعباتلاو ةباحصلا نم فلس هذه نم لوق لكلو (© ةدحاو ةعكر

 هنع تبث هنأ كلذو « بابلا اذه يف راثآلا فالتخا مهفالتخا يف ببسلاو

 ىدحإ ليللا نم يلصي ناك هنأ » ةشئاع ثيدح نم مالسلاو ةالصلا هيلع

 لاق يي هللا لوسر نأ رع نبأ نع تبثو © «١ ةدحاوب رتوي ةعكر ةرثع

 ى» ) « ةدحاوب رتوأف 2 ككردي حبصلا نأ تيأر اذإف 2 قم ىنثثم ليللا ةالص 2«

 ةرشع ثالث يلصي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » ةشئاع نع مسم جرخو

 )١( ؟4“0 / ؟ عومجملا ) . اهرسكو ءواولا حتفب : ناتغل رتولا يف : يوونلا لاق (

 . ( 57 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؟)
 ( 5367 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 ر ثالث هلك ىندأو ٠ فالخ الب ةعكر هلقأو « فالخ الب ةنس اندنع رتولا : يوونلا لاق ()

 ؛ بهذلا يف روهشلا لع هرثكأ يهو « ةرشع ىدحإ مث عست مث عيس مث« « سم هنم لكأو

 . ىظنا ٠ نييناسارخلا نم ةعامج هاكح ؛ ةرثع ثالث هرثكأ نأ هجو هيفو ٠ نورثكألا هيلعو

 يأ نب دعسو « نافع نب نافع كلذ هنع يور نميو « دمحأ بهذم وهو ( 437 / ؛ عومجا )

 ةشئاعو « ةيواعمو ٠ ىسوم وبأو « ريبزلا نبأو « رمع نبأو « س ابع ن نباو « تباث نب ديزو صاقو

 ( 1١6١ / ؟ ىنغملا رظنا )

 ةرشع ىدحإ رجفلا ىلإ ءاشعلا ةالص نم غرفي نأ نيب ام يلصي ِهّتِبَي هللا لوسر ناك »تلاق هصن (5)

 هل نيبتو « «رجفلا ةالص نم نذؤملا بكس اذإف ةدحاوب رتويو « نيتعكر لك نيب سي ةعكر

 نذؤلا هتأي تح نهألا هقش ىلع عجطخا من « نيتفيفخ نيتعكر عكرف ماق نذؤملا هءاجو « رجفلا

 . عرس أ. بكس ىممو ( 017+ .اطوألا لي رظنا ) يذمرتلا الإ ةعامجلا هاور . ةماقإلل

 لين)« « نيتعكر لك يف مسي : لاق ؟ ىْنَم ىُّنَم ام : رم نبال ليق » ملسلو « ةعاججلا هاور (3)

 . ( ”5/ * راطوألا



 > عه.

 وبأ َجّرخو ©« اهرخآ يف الإ ءيش يف سلجي ال سمخب كلذ نم رتويو « ةعكر

 ىلع قح رتولا » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يراصنألا بويأ يبأ نع دواد

 رتوي نأ بحأ نمو « لسفيلف , « سمخب رتوي نأ بحأ نف ءمسم لك

 دواد وبأ جرخو 0 « لعفيلف ٠ ةدحاوب رتوي نأ بحأ نمو « لعفيلف « ثالثب

 0 و ناك هنأ»
 رتوي ناك »: تلاق ؟رتوي ِهّنْيَي هللا لوسر ناك مب ةشئاعل تلق : لاق

 نكي مو « ثالثو رشعو « ثالثو نامثو « ثالثو تسو « ثالثو عبرأب

 نع رمع نبا ثيدحو 7 « ةرشع ثالث نم رثكأب الو « عبس نم صقتنأب رتوي
 ” «راهنلا ةالص رتو برغملا ٠ لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبلا

 نأ ىلإ بهذ نف : حيجرتلا بهذم ثيداحألا هذه يف ءاماعلا بهذف

 تيشخ اذإف » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىلإ اًريصف « ةدحاو ةعكر رتولا
 نمو . « ةدحاوب رتوي ناك هنأ »ةشئاع ثيدح ىلإو « ةدحاوب رتوأف « حبصلا

 ىلع رتولا كح رصقو « اهنيب لصفي نأ ريغ نم ثالث رتولا نأ ىلإ بهذ
 اهلك اهنأل « بابلا اذه يف امم ءيشب جتحي نأ هل حصي سيلف  طقف ثالثلا
 برغملا » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ رمع نبا ثيدح ادع ام رييختلا يضتقت
 ؛ ءيثب ءيش ةِّبش اذإ هنإ : لوقي نأ ةفينح ينأل نإف (© ,راهنلا ةالص رتو

 39 . ( ؛9 / ؟ راطوألا لين رظنا ) هيلع قفتم ثيدحلا (5)

 .(5 / + راطوألا لين ) دواد يبأل « لسم لك ىلع » ظفللاو « يذمرتلا الإ ةسخلا هاور ثيدحلا (3)

 )١( ؟راطوألا لين ) ةماس مأ نع مسقم نع محلا ةياور نم ةجام نباو « يئاسنلاو « دمحأ هاوز / 50 ( .
 . ( /١017 ؟ ةيارلا بصن رظنا )راثآلا حرش يف يواحطلاو « هدنسم يف دمحأو « دوادوبأ هجرخأ (؟)

 ىؤرو « ليللا ةالص اورتوأف ءراهنلا رتو برغملا ةالص » ظفلب هدنسم يف دمحأ هجرخأ (5)
 م : ينطقرادلا لاق «.برغلا ةالص راهنلا رتوك ثالث ليللا رتو ».ظفلب ينطقرادلاو ٠ يقهيبلا

 ىلع هفقو حيحصلا : يقهيبلا لاقو « فيعض وهو ايركز نب ىحي ريغ اًعوفرم شمعألا نع هوري
 . ١215( /5 ةيارلا بصن ) فيعض وهو « ايزكز نب ىحي هعفرو « دوعسم نبأ

 ةالض » لاق رمع نبا نع أطوملا يف كلامو ء دمحأ هاور «راهنلا ةالصرتو برغملا » ثيدح (؟)

 ةسعكر رتولاو « ىنثم ىنثم ليللا ةالصو « ليللا ةالص اورتوأف ءراهنلا ةالص رتو برغلا



 عه

 املو « ةفصلا كلتب نوكي نأ ىرحأ هب هبشملا ناك « ًادحاو اهكح لعجو
 ةالص رتو نوكي نأ بجو « ثالث تناكو راهنلا ةالص رتوب برغملا تهبش
 م مالسلاو ةالصلا هيلع هنأب بابلا اذه يف كسمت هنإف « كلام امأو « اًنالث ليللا

 كلذ لقأ نأو ءرتولا ةنس نم كلذ نأ ىأرف « عفش رثأ يف الإ طق رتوي
 نم نكلو ةدحاو ةعكر نوكي نإ امإ « ةقيقحلا ىلع هدنع رتولاف ناتعكر

 ىلع لمقشي وه « هب رومأملا رتولا نأ ىري نأ امإو « عفش اهمدقتي نأ اهطرش
 اذهل دهشيو . اًرتو لكلا راص رتو عفشلا ىلع َديز اذإ هنإف ءرتوو « عفش

 بكرملا ددعلا هيف رتولا ىمس هنإف « مدقتملا سيق نب هللا دبع ثيدح بهذملا
 ناك هنأ ةدحاولا ةعكرلا وه رتولا نأ هداقتعال دهشيو «رتوو « عفش نم

 لاق دقو ؟ هل رتوي ءيش يأو « ءيش اهلبق سيل ةدحاوب رتوي فيك : لوقي
 نأ ىري ناك هنأ لوقلا اذه رهاظ نإف « ىلص دق ام هل رتوت » ٍعَِلم هللا لوسر

 ءرتولاو عفشلا نم بكرم ريغلا ينعأ : هسفنب رتولا ددع وه يعرشلا رتولا
 رهاظ نأ اذه يف قحلاو . ىلوأ هيلع ليوأتلا اذهو هريغل رتو وه اذه نأ كلذ

 ىلع عستلا ىلإ ةدحاولا نم رتولا ةفص يف رييختلا يضتقي ثيداحألا هذه

 . عُِبَم هللا لوسر لعف نم كلذ يور ام

 سيل مأ « لصفنم عفش همدقتي نأ رتولا طرش نم له يف وه امنإ رظنلاو
 رتو ناك اذكه هنال ء. هطرش نم كلذ لاقي نأ هبشيف ء هطرش نم كلذ

 َحّرَخ دق اًماسم نأل « هطرش نم كلذ سيل لاقي نأ هبشيو « هِي هللا لوسر
 ةشئاع ظقيأ ءرتولا ىلإ ىهتنا اذإ ناك « مالسلاو:ةالصلا هيلع هنأ »

 نع كلام ظفل امأ ( ؛8” / ؛ ينابرلا حتفلا عم دمحأ مامإلا دنسم ) رظنا « ليللا رخآ نم -

 رظنا «راهنلا ةالص رتو برغملا ةالص » : لوقي ناك رمع نب هللا دبع نأ رانيد نب هللا دبع

 1١76/1(. أطولا)

 ليللا رتو » ٍهَتْيي هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نب هللا دبع نع يقهيبلاو « ينطقرادلا جرخأو

 نب ىحي ريغ اًصوفرم شعألا نع هوري مل : ينطقرادلا لاق « برغل ةالص راهنلا رتوك ثالث

 . ( ١١5 / ؟ ةيارلا بصن ) رظنا . فيعض وهو « ايركز



 ظؤظ5

 2 اًعفش اهرتو ىلع مدقت نأ نود رتوت تنآك اهنأ هرهاظو 00 ترتوأف

 عستب رتوي ناك ِهَّتْيَي هللا لوسر نأ » ةشئاع قيرط نم جرخ هنإف « اًضيأو

 ىلصي مث « ةعساتلا يف الإ لسي الو ء ةعساتلاو . ةنماثلا يف سلجي تاعكر

 « محللا ذخأو « ٌنسُأ اماف « ةعكر ةرشع ىدحإ كلتف « سلاج وهو « نيتعكر

 يف الإ مسي ملو « ةعباسلاو  ةسداسلا يف الإ سلجي م١ ت ر عبسب رتوأ

 ثيدحلا اذهو « تاعكر عست كلتف «٠ سلاج وهو نيتعكر ىلصي مث « ةعباسلا

 نأ رتولا طرش نم سيل هنأ ىلع ةجح هيفف عفشلا ىلع مدقتم هيف رتولا

 ىور ام كلذ يف ةجحلا نمو « ثالثلا ىلع قلطني رتولا نأو « عفش ةمدقتي

 كبر مما حبسب رتوي ِمَِيَي هللا لوسر ناك » : لاق بعك نب يبأ نع دواد وبأ

 , هلثم ةشئاع نعو 9 « دحأ هللا وه لقو » « نورفاكلا اهأاي لقو ىلعألا

 9 « نيتذوعملاو « دحأ هللا وه لقب » ةثلاثلا يف تلاقو

 ىلإ ءاشعلا ةالص دعب نم هتقو نأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نإف ءهتقو امأو

 تبثأ نمو « مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىتش قرط نم كلذ دورول رجفلا عولط
 اولأس مهنأ مربخأ ديعس ابأ نأ يفوعلا ةرضن يبأ نع ملسم هجرخ ام كلذ يف ام

 هتالص زاوج يف اوفلتخاو . « حبصلا ليقرتولا »: لاقف « رتولا نع ٍمْتْيَي ينلا .

 لوقلابو 2 حبصلا لصي ملام هوزاجأ موقو 2. كلذ اوعنم موقف ٠ « رجفلا دعب

 « ىروثلا نايفسو « ةفينح يبأ ابحاص نسحلا نب ب دمحو .ء فسوي وبأ لاق لوألا

 09 دمحأو كلامو « يعفاشلا لاق ناثلابو

 ( 59/5 عومجملا ) رظنا مسم هاور ١(

 . ( 18 / ؟ راطوألا لين رظنا ) يملا الإ هلا 0

 نبا هاورو « يرزجلا اًفيصخ هيف نأل « نيل هيف : يناعنصلا لاق ٠ دواد وبأ هاور ةشئاع ثيدح (؟)

 نب ىحيو « دمحأ ركنأ : يزوجلا نبا لاقو حلاص هدانسإ : يليقعلا لاق « ينطقرادلاو « نابح
 . ( ٠6 / ؟ مالسسلا لبس رظنأ ) نيتذوعملا ةدانز نيعم

 / ؟ عومجملا رظنا ) رجفلا عولطب هنتقو جرخي هنأ يعفاشلا مامإلا بهذم يف حيحصلا لؤقلا (4)
 ركذ اكف كلام مامإلا بهذم امأ ( 178 / ” ينغملا رظنا ) دمحأ مامإلا بهذم وهو (

 . ( ١17 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق رظنا ) فلؤملا



 ماب

 رهاظ نأ كلذو ءراثآلاب كلذ يف ةباحصلا لمع ةضراعم مهفالتخا ببسو

 ةرضن يبأ ثيدحل حبصلا دعب ىلصي نأز وجي ال نأ كلذ يف ةدراولا راثآلا

 اهلعجو » هيفو دواد وبأ هجرخ اذه يف يودعلا ةفيذح يِبأ ثيدحو « مدقتملا

 لوصألا لهأ نيب فالخالو ) «رجفلا علطي نأ ىلإ ءاشعلا ةالص نيب ام 3

 نم ناك نإو ء اذه نأو « ةياغ تناك اذإ اهلبق ام فالخب « ىلإ » دعب ام نأ

 اوتأو »> : هلوق لثم « اهيلع قفتملا هعاونأ نم وهف « باطخلا ليلد باب
 نأ ءاماعلا نيب فالخ ال 7 « قفارملا ىلإ > : هلوقو 4 ليللا ىلإ مايصلا

 . 9 ةياغلا فالخب ةياغلا دعب ام

 نباو ٠ دوعسم نبا نع يور هنإف ءرثألل كلذ يف فلاحا لمعلا امأو
 اوناك منأ ةشئاعو « ءادردلا ىبأو « ةفيذحو « تماصلا نب هدابعو ٠ سابع

 ةباحصلا نم مهريغ نع قري ملو « حبصلا ةالص لبقو . رجفلا دعب نورتوي

 ىنعم الو عامجإلا باب يف لخاد وه اذه لثم نأ موق ىأر دقو (9 اذه فالخ

 لاق ( ٠١8 /؟ ةيارلا بصن )و ( 0 / ؟ راطوألا لين رظنا ) يئاسنلا الإ ةسخلا هاور ثيدحلا )١(

 نبا لاقو ٠ يراخبلا هفعضو « هححصو « ماحلاو « ينطقرادلا اًضيأ هجرخأ ثيدحلا : يناكوشلا

 نع قوزلا ةرم يأ نب هللا دبع هيف : يباطخلا لاق ٠ لطاب هنتمو ٠ عطقنم هدانسإ : نابح
 . ( 555 / ؟ دوبعملا نوع عم دواد يبأ ننس ) رظناو ( قباسلا ردصملا ) ةجراخ

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( نيقفرملا ىلإ ) « ركفلا راد » ةخسن يف .
 مايصلا اومتأو> : ىلاعت هلوق يفف « ءاماعلا نيب - فلؤملا ركذ ؟  قافتا لحم تسيل ةدعاقلا هذه (؟)

 « ةياغلا دعب ايف محلا يفن ىلع لدي كلذ نأ ىلإو « هب لمعلا ىلإ روهملا بهذ دقف <« ليللا ىلإ

 ةياغلا دعب ام ءاقب فيرعت ةياغلاب دييقتلا ةدئاف : اولاقو . ةفينح يأ باحصأ كلذ يف فلاخو

 ىلإ :١) ىلاعت هلوق يف امأ . هيفنل الو « محلا تابثإل ضرعتم ريغ يأ ء باطخلا لبق ناك ام ىلع

 « مكلاومأ ىلإ مهاومأ اولكأت الو )> هلوق يف !؟ « عم » ىنعمب انه « ىلإ » نأ نوري روهملاف « قفارملا
 ماكحألا ماكحإ رظنأ ) . الف الإو « لخد اهلبق ام سنج نم اهدعب ام ناك نإ : هيوبيس لاقو
 . ( 155/١ ناهربلاو ) ( ١١7 لوصألا مع ىلإ لوصولا ليهستو ) ( 0

 نبا رثأو ( 1١١/١ أاطوملا ) يف اهجرخأ تماصلا نب ةدابعو « دوعسم نباو « سابع نبا رثأ ()
 نب ةدابعو ٠ سابع نبا رثأو فيعض وهو « يرصبلا قراحملا يبأ نب يركلا دبع هيف سابع
 . اًرثأ امل رأ ملف « ءادردلا يبأو ٠ ةفيذحو ةشئاع نع امأ . عاطقتا اهيف تماصلا
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 ىلإ بسني سيل هنأ ىنعأ : لئاق لوق تكاس ىلإ بسني سيل هنإف ءاذمل
 نأ حصي فيكف ةلأسملا هذه امأو . ةلأسملا يف لوق هل فرْعُي مل نم عامجإلا

 فالخ نم مظعأ فالخ يأو « ةباحصلا نع فالخ كلذ يف وري م هنإ لاقي

 ةالص اوزاجأ نيذلا ءالؤمل مهفالخ ينعأ « ثيداحألا هذه اوور نيذلا ةباحصلا

 ؟ رجفلا دعب رتولا

 يف ةدراولا راثآلا اًفلاخم سيل مهلعف نم اذه نأ اذه يف ىدنع يذلاو

 باب نموه كلذ مهتزاجإ لب رجفلا دعب رتولا مهتزاجإ يف ينعأ , كلذ
 هتالص اولعج ول راثآللا فالخ مهلوق نوكي امنإو « ءادألا باب نم ال « ءاضقلا

 نم ةلأسملا هذه فالخلا قرطتي امنإو « اذه لمأتف « ءادألا باب نم رجفلا دعب

 ؟ ال مأ ديدج رمأ ىلإ جاتحي ةتقؤملا ةدابعلا يف ءاضقلا له يف مهفالتخا باب

 اذه مهنع لقن ام رثكأ نإف « قيلأ مه ليوأتلا اذهو « ءادألا رمأ ريغ ينعأ

 ناك نإو ءرجفلا دعبو « ةالصلا لبق رتولا نوضقي اوُرصْبَأ منأ نم بهذملا
 رتولا تقو نإ : لوقي ناك هنأ ىنعأ . لوق كلذ يف دوعسم نبا نع لقن يذلا

 نظي نأ اذه ناكمل بجي سيلف « حبصلا ةالص ىلإ هرخآلا ءاشعلا دعب نم
 َرصْبَأ هنأ ٍلَبق نم بهذملا اذه بهذي هنأ « ةباحصلا نم هانركذ نم عيمجب
 . مهنع كلذ يف لقنلا ةفص لمأتت نأ يغبنيف ٠ رجفلا دعب رتولا يلصي

 نالوقلا اهنم : لاوقأ ةسمخ سانلا نع رتولا تقو يف رذنملا نبا ىكح دقو

 « حبصلا ىلص نإو رتولا يلصي هنأ ثلاثلا لوقلاو « اهتركذ ناذللا ناروهشملا

 وبأ لاق هبو « سيشلا تعلط نإو اهيلصي هنأ عبارلاو . سواط لوق وهو
 ديعس لوق وهو « ةلباقلا ةليللا نم ©رتوي هنأ سماخلاو « يعازوألاو « روث
 . ريبج نبأ

 )١( هانتيثأ ام باوصلاو ( رتويأ ) «ركفلا راد » ةخسن يف .
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 « ضرفلا ةجرد نم هبرقو « هديكأت يف مهفالتخا هببس امنإ فالتخالا اذهو

 هآر نمو « هب صتخملا نامزلا نم دعبأ نامز يف ءاضقلا بجوأ برقأ هآر نف

 هدنع فعض ننسلا رئاسك ةنس هآر نمو « برقأ نامز يف ءاضقلا بجوأ دعبأ

 ءاضق يف مهفالتخا ءيجي اذه ىلعو ٠ تابجاولا يف بجي افإ ءاضقلا ذإ « ءاضقلا

 : بجاولاو «٠ بدنلا نيب اذه يف قرفي ال نأ يغبنيو « هتتاف نمل ديعلا ةالص

 لثم دقتعي نأ ددجتم رمأب نوكي بجاولا يف ءاضقلا نأ ىأر نم نأ ينعأ
 يف كلذ لثم دقتعي نأ لوألا رمألاب بجي هنأ ىأر نمو ,«.بدنلا يف كلذ

 . بدنلا

 تنقي هنأ ىلإ هباحصأو « ةفينح وبأ بهذف « هيف تونقلا يف مهفالتخا امأو
 نم رخآلا فصنلا يف هيلوق دحأ يف يعفاشلا هزاجأو () كلام هعنمو « "" هيف

 . هلك ناضمر يف موقو « ناضمر نم لوألا فصنلا يف موق هزاجأو 9 ناضمر

 نيَم هنع يور هنأ كلذو ءراثآلا فالتخا كلذ يف مهفالتخا يف ببسلاو

 نكي مل هرمأ رخآ هنأ هنع يورو « اًرهش تونقلا هنع يورو « اًقلطم ترنقلا
 . ةلاسملا هذه تمدقت دقو . كلذ نع ىبن هنأو « ةالصلا نم ء يش يف تنقي

 زاوج ىلع روهملا نإف ء هب تهجوت ثيح ةلحارلا ىلع رتولا ةالص امأو
 ىلع رتوي ناك هنأ ينعأ (9 مالسلاو ةالصلا هيلع.هلعف نم كلذ توبثل كلذ

 )١( ءاهقفلا ةفحم ) رظنا . بجاو تونقلا هدنعو ١ / 568 ( .

 ناضمر نم ريخألا فصنلا يف الإ تنقي ال هنأ هنع يورو « ةنس رتولا يف تونقلا دمحأ دنغو «

 نسحلا يبأ نب ديعسو نيريس نبا لاق هبو « يبأو « يلع نع كلذ يورو ٠ ىحيو « يرهزلاو
 ها ينغملا ) رظنا تباث نبا (.

 )١( ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا 7١ ( .
 5( ةضورلا ) رظنا ١ / 1570 (. , ٠

 « هريعب ىلع رتوأ هَل هللا لوسر نإ » ظفلب اههنع هللا يضر رمع نبا نع ةعاججلا هاور ثيدحلا ()

 . اهدعب امو ( 151 / ؟ عومجما ) رظناو ( 56 / ؟ راطوألا لين رظنا )
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 دق ناك 22 ذإ « ضرفب تسيل اهنأ ىلع ةجحلا يف هنودقعي ام وهو « ةلحارلا
 هنع حصي مو "7 « ةلحارلا ىلع لفنتي ناك هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هنع حص
 ىلع مهعم مهقافتا ناك املف « ةيفنحلا امأو « ةلحارلا ىلع ةضورفم طق ىلص هنأ

 نأ مهداقتعاو ةلحارلا ىلع ىلصت ال ةضورفم ةالص لك نأ وهو « ةمدقملا هذه

 ربخلا اودرو ةلحارلا ىلع ىلصت الأ كلذ نم مهدنع بجو « ضرف رتولا
 . فيعض كلذو . سايقلاب

 وبأ كلذ جرخ جرح + 0 ةليل يف نارتو ال٠ ءالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ ةيناث

 . دوأد

 ةيناث ةعكر هيلإ فيضي نأب لوألا رتولا عفشي هنأ ىلإ مهضعب بهذو ٠
 «رتولا ضقنب اهنوفرعي يتلا ةلأسملا يهو (" اًمفش لفنتلا دعب ىرخأ رتويو

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو *( اذإ ) « ةفرعملا'راد »و « ركفلا راد » ةخسن يف .

 )١( دواذ وبأو نيرفاسما ةالص يف مسمو ءرتولا يف ( ؛07/؟ ) يراخبلا هاور ثيدحلا ىنعم «

 اهك/لدخ/# ةنسلا حرش رظنا ) ) يئاسنلاو ( .

 كلذب لاق نمبو . يلع نب قلط نع ( 5+ / ؟ راطوألا لين رظنا ) ةجام نبا الإ ةسملا :هاور (5)

 نب قلطو ءرمع نب ذئاعو « جيدنخ نب عفارو ءرساي نب رامعو « قيدصلا ركب وبأ : ةباحصلا
 نباو « صاقو يبأ نب دعس نع فنصلا يف ةبيش يبأ نبا هاورو ٠ ةشئاعو « ةريره وبأو « يلع

 مهاربإو « يبعشلاو « ةمقلعو « بيسملا نب ديعس نيعباتلا نم هب لاق نمو .٠ سابع نباو ءرمع

 يف ةبيش يبأ نبا مهنع كلذ ىور . يرصبلا نسحلاو « لوحكمو « ريبج نب ديعسو « يعخنلا
 ء كلامو « يروثلا نايفس ةمتألا نمو ءزلجم وبأو « سواط : نيعباتلا نم هب لأقو ٠ فنصملا
 يضاسقلا هاكحو ء روث يبأو يعفاشلاو ٠ يعازوألا نع قارعلا هاورو ء دمحأو « كرابملا نباو

 ( ١/ 8١ عومجملا ) رظناو ( 50 /؟ راطوألا لين ) رظنا . ايتفلا لهأ ةفاك نع ضايع

 « قحسإ هيلإ بهذو « مهدعب نمو ِهّثِبَي هللا لوسر باحصأ نم ةعامج نع يذمرتلا كلذ ىور (؛)

 .« سابع نباو « رمع نباو « دوعسم نباو ء دعسو « يلعو نافع نب نامع نع رذنملا نبا هاكحو

 ( 440 /؟ عومجملا ) رظنا . قحسإو « نيريس نباو نويم نب ورمعو

 -لاق . « ةليل يف نارتو ال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةلأسملا هذه يف ذخأت ةمنألا رثكأ لوقبو



 كا

 . هعيفشتب لفنلا ىلإ بلقني سيل رتولا نأ امهدحأ : نيهجو نم فعض هيفو

 ءانهزيوج#و . عرشلا نم فورعم ريغ هدحاوب لفنتلا نأ يناشلاو

 « لوقعملا ىنعملا رتولا نم ىعار نف ٠ كلذ يف فالخلا ببس وه « هزيوجت الو

 ىعار نمو « ةيناث ةعكر هيلإ فيضأ اذإ اًعفش بلقني : لاق « عفشلا دض وهو

 رتولاو « لفن عفشلا نأل ء اًمعفش بلقني سيل : لاق ٠ يعرشلا ىنعملا هنم
 . ةبجاو وأ « ةدكؤم ةنس

 /؟ عومجلا ) . هغارف دعب هلاطبإب هجوتي الف « هتحص ىلع ضم لوألا رتولا نألو : يوونلا -
4 ). 





 فلي

 رجفلا يتعكر يف يناثلا بابلا

 ىلع مالسلاو « ةالصلا هيلع هتدهاعمل ةنس رجفلا يتعكر نأ ىلع اوقفتاو

 عولط دعب اهاضق هنألو « اهيف هبيغرتلو « لفاونلا رئاس ىلع هنم رثكأ اهلعف
 يف اهادحإ لئاسم يف كلذ نم اوفلتخاو . ةالصلا نع مان نيح سمثلا

 نآرقلا مأب اهيف أرقي نأ بحتسملا كلام دنعف « اهيف ةءارقلا نم بحتسما

 « ةريصق ةروس عم نآرقلا مأب اهيف أرقي نأ سأب ال : يعفاشلا لاقو « طقف
 اهيف أرقي نأ زوجي هنأو « بحتسي ةءارقلا يف اهيف فيقوت ال ةفينح وبأ لاقو

 . ليللا نم هبزح ءرملا

 هذه يف مالسلاو ةالصلا هيلع هتءارق فالتخا مهفالتخا يف ببسلاو

 هيلع هنع يور هنأ كلذو « ةالصلا يف ةءارقلا نييعت يف مهفالتخاو « ةالصلا

 : تلاق ةشئاع هتور ام ىلع رجفلا يتعكر ففخي ناك هنأ مالسلاو ةالصلا

 . 07« ؟ ال مأ نآرقلا مأب أرقأ لوقأ يأ ىتح »

 قيرط نم هنع يورو . طقف نارقلا مأب امهيف أرقي ناك هنأ اذه رهاظف

 2 « دحأهللا وه لق 9 ب امي أرقي ناك هنأ دواد وبأ هجرخ ةريره يأ
 راتخا « ةشئاع ثيدح بهذم بهذ نمف # نورفاكلاهيأ اي لق ا و

 نارقلا مأ راتخا يناثلا ثيدحلا بهذم بهذ نمو . طقف نارقلا مأ ةءارق

 هلوقل ةالصلا يف ةءارقلا نيعتت ال هنأ يف هلصأ ىلع ناك نمو « ةريصق ةروسو

 : ةيناثلاو . بحأ ام امهيف أرقي لاق "#4 هنمرّسيت ام اوٌرقاف 3 : ىلاعت

 ءاملعلا رثكأو ١ يعفاشلاو . كلام بهذف « امهيف ةبحتسملا ةءارقلا ةفص يف

 . رهجلاو « رارسإلا نيب كلذ يف موق َرّيخو « رهجلا وه امهيف بحتسملا نأ ىلإ

 لين رظنا ) « نيتفيفخ نيتعكر ىلصف » ظفلب سابع نبا نع ةعاملا هاورو « هيلع قفتم ثيدحلا ()
 . ( 777 مالسلا لبس عم مارملا غولب ) رظناو ( ١4 /؟ راطوألا

 . ؟١ةيآ لمزملا ةروس ()



 فل

 مدقتملا ةشئاع ثيدح نأ كلذو ءراثآلا موهفم ضراعت كلذ يف ببسلاو

 كلذ الولو « اًّرس اههيف أرقي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » هرهاظ نم موهفملا

 ةريره وبأ ىور ام رهاظو ؟ ال مأ نآرقلا مأب اهيف أرق له ةشئاع كشت م

 هتءارق نأ () « دحأ هللا وه لقو « نورفاكلا اهأاي لقب » اهيف أرقي ناك هنأ

 ناك ام ةريره وبأ مع ام كلذ الولو « اًرهج تناك اهيف مالسلاو ةالصلا هيلع

 . اهيف أرقي

 رهجلا رايتخاب امإ : لاق , نيرثألا نيذه نيب حيجرتلا بهذم بهذ نف .

 ثيدح حجر نإ رارسإلا رايتخاب امإو « ةريره يبأ ثيدح حجر نإ

 لصي مل يذلا يف ةثلاثلاو «رييختلاب : لاق « عملا بهذم بهذ نمو « ةشئاع

 تيقأف « اهيلصيل دجسملا لخد وأ « ةالصلا يف مامإلا كردأو « رجفلا يتعكر

 عم لخديلف « ةالصلا تيقأف دجسملا لخد دق ناك اذإ : كلام لاقف « ةالصلا

 مم ناك نإو « ضرفلا ىلصي مامإلاو دجسملا يف امههعكري الو « ةالصلا يف مامإلا

 جراخ اههعكريلف « ةعكرب مامإلا هتوفي نأ فخي مل نإف ء« دجسملا لخدي

 اذإ اهيلصي مث « مامإلا عم لخديلف . ةعكرلا تاوف فاخ نإو ء دجسلا
 وأ ءدجسملا لخدي نأ نيب قرفلا يف اًكلام ةفينح وبأ قفاوو . سيشلا تعلط
 نظام دجسملا جراخ امههعكري : لاقف « كلذ يف دحلا يف هفلاخو « هلخدي ال

 ةالصلا تيقأ اذإ : يعفاشلا لاقو (9 مامإلا عم حبصلا نم ةعكر كردي هنأ

 .نبا ىكحو " هجراخ الو دجسملا لخاد ال ؛ ًالصأ اهعكري الف « ةبوتكلا

 يف دوعسم نباو ءرمع نبا نع بابلا يفو ء ةجام نباو « يئاسنلاو « دواد وبأو ملسم هاور )١(

 . ( 3/؟ مالسلا لبس عم مارملا غولب ) رظناو ( ؟؟ /؟ راطوألا لين رظنا ) يذمرتلا
 بهذملل ( ؟:8 ١/ ريغصلا حرشلا ) رظناو «٠ يفنحلا بهذمال ( 5877١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 ٠ . يلاملا

 « باطخلا نب رمع نع رذنملا نبا هلقنو « ( 517 /؟ عومجملا ) رظنا ء دمحأ مامإلا بهذم وهو (؟)

 -«2 قحسإو « دمحأو « نيريس نباو « ريبزلا نب ةورعو « ريبج نب ديعسو « ةريره يلبأو « هنباو
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 . ذاش وهو « ىلصي مامإلاو « دجسملا يف اهعوكر اوزوج اًموق نأ رذنملا

 اذإ 2« مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم يف مهفالتخا مهفالتخا يف ٌببسلاو

 زجي م « همومع ىلع اذه لمح نف ©« ةبوتكملا الإ ةالص الف « ةالصلا تبقأ

 « هلخاد الو ء دجسملا جراخ ال ةبوتكملا ةالصلا تيقأ اذإ رجفلا يتعكر ةالص

 ديرما هع هتفت ملام « « دجسملا جراخ كلذ زاجأ دقف . دجسملا ىلع هرصق نمو

 امنإ « يهنلا يف هدنع ةلعلاف ٠ مومعلا بهذم بهذ نمو « ءزج اهنم هتفي م وأ

 دنع ةلعلاف « دجسملا ىلع كلذ رصق نمو « ةضيرفلا نع لفنلاب لاغتشالا وه

 ام . مامإلا ىلع فالتخالا ناكمل دحاو عضوم يف اًعم ناتالص نوكت نأ وه امنإ

 اوماقف ءةماقإلا موق عمس » : لاق هنأ نمحرلا دبع نب ةماس يبأ نع يور

 كلذو : لاق ؟ « اًعم ناتالصأ : لاقف « هلي هللا لوسر مهيلع جرخف نولصي

 . حبصلا لبق نيتللا نيتعكرلاو « حبصلا ةالص يف

 ةالص تاوف نم ىعاري يفذلا رُدَقلا يف ةفينح وبأو كلام فلتخا امإو

 لغتشمال ةعامجلا ةالص لضف توفي هب يذلاردقلا يف مهفالتخا لّبق نم ةضيرفلا
 رجفلا يتعكر نم لضفأ مهدنع ةعامجلا ةالص لضف ناك ذإ ء رجفلا يتعكرب

 نب دامجو « دهاجتو « لوحكمو « يرصبلا نسحلاو قورسمو « دوعسم نبأ نع لقتو « روث يأ ش

 ةريره يبأ ثيدح روهملا ليلدو« ةضيرفلا يف مامإلاو« حبصلا ةنس ةالصب يتأي ال هنأ ناهلس يبأ ْ

 ٠ ملسم هأور « ةبوتكملا الإ ةالص الف « ةالصلا تيقأ اذإ » » لاق ِهَِلَط يبنلا نأ هنع هللا يضر

 ءيثب هماكف « « حبصلا ةالص تيقأ دقو « لجرب رم ه هِي هللا لوسر نأ ةليحب نبا نعو

 كدحأ كشوي د: لاق ؟ تي هللا لوسر كل لاق ام لوقن هب انطحأ « انفرصتا اماف وم ام يردن ال

 . هظفل اذهو « لسمو « يراخبلا هاور « اًمبرأ حبصلا ىلصي

 لصق  ةادشلا ةالم يف مي هلل لوسرو « دجسلل لجر لشد » لاق يجر يب هللا ع ني

 نالفاي : لاق لَ هللا لوسر ملس اماف « عت هللا لوسر عم لخد مث ء دجسلا بناج يف نيتعكر

 /؟ عومجملا )رظنا . مسم هاور «؟ انعم كتالصب مأء كدحو كتالصب ؟ تددتعا نيتالصلا يأب

 .( ةهرا/

 .( 5١” /؟ ةنسلا حرش رظنا ) مسم هاور )١(



 ىلا

 ملام اه لغاشتي لاق ةعاجلا ةالص لضف هتوفي اهنم ةعكر تاوفب هنأ ىأر نف
 ةعكر كردأ اذإ لضفلا كردي هنأ ىأر نمو « ةضورفملا ةالصلا نم ةعكر هتفت
 نم ةمكر كردأ نم » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةالصلا نم
 يف همومع ىلع كلذ لمحو اهلضف كردأ دق يأ ١" « ةالصلا كردأ دقف « ةالصلا
 كردي هنأ نظ ام اه لغاشتي : لاق ءرايتخا ريغب وأ ء اًدصق كلذ كرات

 ظ ٠ . اهنم ةعكر

 دصق نود ةالصلا هتتاف نم ىلع ملعأ هللاو ثيدحلا اذه لمحي امنإ كلامو

 . اهلضف هتاف دقف ٠ ةعكر اهنم هتتاف اذإ هنأ ىأر كلذلو « اهتاوفل

 كلذ يف ببسلاف « ماقت ةالصلاو , دجسملا يف رجفلا يتعكر زاجأ نم امأو
 نب ركب وبأ لاق . هغلبي / وأ ءرثألا اذه هدنع حصي ل هنأ امإ : نيرمأ دحأ
 ؛ ةالصلا تيقأ اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ينعأ : تباث رثأ وه : رذنلا

 كلذ ةزاجإو ءربلا دبع نب رمع وبأ هححص كلذكو « ةبوتكملا الإ ةالص الف

 1 ظ . دوعسم نبأ نع ىوُرَت

 تلاق ةفئاط نإف « حبصلا ىلص ىتح تتاف اذإ اهئاضق تقو يف ةعبارلاو

 اهيضقي : موق لاقو « جيرج نباو ءاطع لاق هبو . حبصلا ةالص دعب اهيضقي

 مهنمو « عستملا ريغ تقولا اذه اهل لعج نم ءالؤه نمو « سمشلا عولط دعب

 تقو ىلإ سمشلا عولط ندل نم اهيضقي : لاقف ءاّعستم اهل هلعج نم

 نم مهنمو « ءاضقلاب اولاق نيذلا ءالؤهو لاوزلا دعب اهيضقي الو « لاوزلا
 هيلع امل هتالص اهئاضق يف لصألاو . هيف ريخ نم مهنمو « كلذ بحتسا

 . 29« ةالصلا نع مان نيح سمشلا عولط » دعب مالسلاو ةالصلا

 0 (151 /؟ ريغصلا عماجلا رظنا ) ةعامجا هاور )١(

 .( ع١ ١/ عومجملا ) رظنا . ملسم هاور ثيدحلا (؟)

 - هَلِلَم هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع كردتسملا يف ماحلاو ء نابح نباو ٠ يذمرتلا ىور دقو



 0 ااا ا ا ااا ا ا ل ل اا ا ااا ااا ااا ااا ااا 000 ا ذا 010131

 لاق ثيدحلا : ينكوشلا لاق « سيشلا علطت امدعب اههلصيلف ء رجفلا يتعكر لصي مل نم »
 ثيدح : مكاحلا لاقو « هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح : هل هجارخإ دعب يذمرتلا

 ثيدحلا يفو : لاق مث . يقهيبلاو « ينطقرادلاو  هاجرخي مو  نيخيشلا طرش ىلع حيحص
 ءاماعلا فلتخا دقو . رذع ريغل مأ « رذعل تتاف ءاوس هرهاظو « ةبتارلا لفاونلا ءاضق ةيعورشم

 ءرذع ريغل مأ ءرذعل توفلا ناك ءاوس « ًاقلطم اهئاضق بابحتسا : اهدحأ : لاوقأ ىلع كلذ يف

 نب مساقلاو « سواطو « ءاطع نيعباتلا نمو « رمع نب هللا دبع ةباحصلا نم اذه ىلإ بهذ دقو

 نب دمجو « قحسإو . دمحأو « ديدجلا يف يعفاشلاو « يعازوألاو « جيرج نبا ةمألا نمو « دمع

 يف فسوي يبأو « كلامو « ةفينح يبأ لوق وهو , ضقت ال اهنأ : يناثلا لوقلاو « ينزملاو ٠ نسحلا

 كلام نع روهشللاو , دمحأ نع ةياورو « ميدقلا يف يعفاشلا لوق وهو . هنع . نيتياورلا رهشأ
 « ديعلاك هسفنب لقتسم وه ام نيب ةقرفتلا : ثلاثلا لوقلاو ٠ سبشلا عولط دعب اهؤاضق

 لاوقألا دحأ وهو « ىضقي الف « ضئارفلا بتاورك هريغل عبات وه ام نيبو ٠ ضضقيف « ىحضلاو
 نع يورم وهو « رييختلا ىلع اهضقي مل ءاش نإو اهاضق ءاش نإ : عبارلا لوقلاو « يعفاشلا نع

 ريغل وأ « ضقيف نايسن وأ ءرذعل كرتلا نيب ةقرفتلا : سماخلا لوقلاو كلامو « يارلا باحصأ

 « ثيدحلا « هتالص نع مان نم » هلوق مومعب لدتساو « مزح نبا لوق وهو « ىضقي الف ءرذع
 رظناو ( ٠0 / ؟ راطوألا لين ) . ىلوألا باب نم دمعت اهل كراتلا ءاضق نأ روهملا باجأو

 نم فانحألا ىنثتساو ( ١ / ١١5 ءاهقفلا ةفحت ) ةفينح يِبأ بهذمل رظناو ( 44١ /؟ عومجملا )

 كلام بهذمل رظناو ء اناسحتسا ةضيرفلا عم تتاف نإ ىضقت اهنإف «رجفلا ةالص ةنس كلذ

 دعب ىضقتو « رجفلا يتعكر ىوس بتاورلا نم ءيش ىضقي ال مدنعو ( 508 / ١ ريغصلا حرشلا )

 . لاوزلا





 ىلا

 لفاونلا يف  ثلاثلا بابلا

 , كلام لاقف ؟ ثلثت وأ « عبرت وأ « ىنثت له لفاونلا يف اوفلتخاو

 "7 نيتعكر لك يف مسي « ىنثم ىنثم راهنلاو « ليللاب عوطتلا :ةالص : يعفاشلاو
 نود نك وأ « سّدس وأ « عّير وأ « ثلث وأ « ينث ءاش نإ : ةفينح وبأ لاقو

 ةالص : اولاقف « راهنلا ةالصو « ليللا ةالص نيب موق َقّرقو () مالسب اهنيب لصفي نأ

 . عبرأ راهنلا ةالصو« ىنثم ىنثم ليللا

 درو هنأ كلذو « بابلا اذه يف ةدراولا راثآلا فالتخا مهفالتخا يف ببسلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا لأس ًالجر نأ رمع نبا ثيدح نم بابلا اذه يف
 . حبصلا ؟دحأ يشخ اذإف ىنثم ىنثم ليللا ةالص » : لاقف « ليللا ةالص نع

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبثو «١ ىلص دق .ام هل رتوت ةدحاو .ةعكر ىلص

 « نيتعكر برغملا دعبو « نيتعكر اهدعبو نيتعكر رهظلا لبق ىلصي ناك هنأ »

 )١( نيتعكر لك يف دهشتي نأ زوجي يعفاشلا بهذمو ( ؟8 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا «

 نأ هلو « ةرخآلا يف دهشتلا ىلع رصتقي نأ هلو « ةرخآلا يف دهشتيو « تادهشتلا ترثك نإو
 كلذ ريغو تس وأ ثالث وأ « عبرأ لك يف دهشتي ٠ نويقارعلا هب عطق يذلا حيحصلا وهو «

 عوطت نأ دمحأ مامإلا بهذمو ( 501 / ؟ عومجملا رظنأ ) نيتعكر لك نم مسي نأ لضفألا نكل

 « ىنثم ىنثم راهنلا عوطت يف لضفألاو « ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو ٠ ىنثم ىنثم الإ زوجي ال ليللا
 . (1١؟5 / ؟ ينغما ) رظنأ ."سأب الف عبرأب عوطت نإو

 يبأ دنعو ٠ ةفينح يبأ لوق يف كلذك ليللا يفو « عبرأ عبرأف « راهنلا يف امأف : ةفينح يِبَأ بهذم (؟)

 هجو ىلع ىدؤتف « ةعابجب ىدؤت اهنأل  ىنثم ىنثف « حيوارتلا يف امأو « ىنثم ىنثم دمحو ,« فسوي

 . رسيلاو ةلوهسلا

 ء اّنس يلصي نأ هلف « ليللا يف هركت الو «راهنلا يف ةدحاو ةيلستب عبرألا ىلع ةدايزلا هركتو

 . ( 74١/7 ؟ عئانصلا عئادب ) رظنا . لصألا يف هركذ . اًينامو

 لك يف مست ىنثم ىنثم ليللا ةالص » ةياور يف دمحأ دازو رمع نبا نع ةعامجلا هاور ثيدحلا (0)
 ىقتنم ) رظنا . نيتعكر لك يف مسي : لاق ؟ ىنثم ىنثم ام : رمع نبال ليق « مسللو « نيتعكر

 . ( ١89 / ؟ ةيارلا بصن ) رظنأو ( ١١ / ؟ راطوألا لين عم رابخألا



 فحل

 . "3 « نيتعكر رصعلا لبقو « نيتعكر ةعملا دعبو

 تبثو . ىنثم ىنثم راهنلاو « ليللا ةالص : لاق نيثيدحلا نيذه ذخأ نف

 ناك » عَيَم هللا لوسر ةالص تفصو دقو « تلاق اهنأ ةشئاع ثيدح نم اًضيأ

 لأست الف « اًعيرأ يلصي مث « نفوطو « نهنسح نع لأست الف « اًعبرأ يلصي

 مانتأ : هللا لوسر اي تلقف : تلاق « اًنالث يلصي مث « نفوطو « نهنسح نع

 . 29 « يبلق ماني الو « نامانت يع نإ ةشئاع اي : لاق ؟ رتوت نأ لبق

 نم » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ ةريره يبأ قيرط نم اًضيأ هنع تبثو

 ' نأ » ةشئاع نع دوُسألا ىورو 9 « اًعبرأ لصييلف « ةعمجلا دعب يىلصي ناك
 عبس ىلص نأ اماف ٠ تامكر عست ليللا نم يلصي ناك ِةََِي هللا لوسر
 « عبرألاب لفنتلا زوج «ثيداحألا هذه رهاظب اًضيأ ذخأ نف (9 « تاعكر

 « ةدحاوب لفنتي ال هنأ ىلع روهملاو « مالسب اهنيب لصفي نأ نود ثالثلاو
 . اًذاش اًفالخ هيف نأ بسحأو

 ثيدحلاو .« ةادغلا لبق نيتعكرو » هيفو « نيتعكر ةعملا دعبو هيف سيلو هيلع قفتم ثيدحلا )١(
 « يذمرتلا هاور . قيقش نب هللا دبع اهأس امدنع هلثم ةشئاع نعو ءرمع نب هللا دبع نع يورم
 ىقتنم ) رظنأ . امبرأ رهظلا لبق هيف اوركذو هانعمب دواد وبأو « لسمو « دمحأو « هححضو
 .( ١/5 2 1١8 راطوألا لين عم رابخألا

 )١( ؟ مالسلا لبس رظنا:) هيلع قفتم ثيدحلا 1١77 (.

 نإف . اًعبرأ اولصف « ةعملا دعب متيلص اذإ هِيَ هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع ثيدحلا ظفل (؟)

 يراخبلا الإ ةعاملا هجرخأ « تعجر اذإ نيتعكرو دجسملا يف نيتعكر لصف « ءيش كب لجع
 . ( ١/ 3١9 ةيارلا بصن رظنا )

 . ( 8 / ؟ راطوألا لين رظنا ) دواد وبأو « يئاسنلاو « دمحأ هاور (؟)



 قففإ

 دجسملا لوخد يتعكر يف  عبارلا بابلا

 « باجييإ ريغ نم اهيلإ بودنم دجسملا لوخد يتعكر نأ ىلع روهملاو

 . ايوجو ىلإ رهاظلا لهأ بهذو

 ءاج اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف رمألا له كلذ يف فالخلا ببسو

 ؟ بوجولا ىلع وأ بدنلا ىلع لوم 29 « نيتعكر  عكريلف ء دجسملا كدحأ
 نم روهما هيلع قفتا امب كلذ يف كس نف « هتحص ىلع قفتم ثيدحلا نإف

 « بدنلا ىلع ليلدلا لدي ىتح بوجولا ىلع ةقلطللارماوألا لمح وه لصألا نأ

 ناتعكرلا : لاق . بدنلا ىلإ بوجولا نم مكحلا لقني ليلد هدنع حدقني مو

 وأ « بدنلا ىلع انهه رماوالا ) لمح ىلع ليلد هدنع حدقنا نمو « ناتبجاو

 ىلع ليلدلا لدي ىتح بدنلا ىلع لمحت نأ رماوألا يف هدنع لصألا ناك

 نكل « نيتبجاو ريغ ناتعكرلا : لاق , موق هب لاق دق اذه نإف « بوجولا

 « هنيب يذلا ضراعتلا ناكل بدنلا ىلع انهه رمالا لمح ىلإ اوبهذ امنإ روهملا

 الإ ةضورفم ةالص ال نأ اهصنب وأ اهرهاظب يضتقت يتلا ثيداحألا نيبو
 ثيدح لثم باتكلا اذه ردص يف اهانركذ يتلا سخلا تاولصلا
 نوكت نأ مزل ٠« بوجولا ىلع انهه رمألا لمح نإ هنأ كلذو « هريغو« يبارعألا

 قلعتم وه امنإ « انهه بوجولا نأ اهبجوأ نلو ٠ سمخ نم رثكأ تاضورفللا

 . دييقت نأ ءاهقفللو ٠ ةضورفملا تاولصلاب رمألاك اًقلطم ال , دجسملا لوخدب

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( عكريف ) « ركفلا راد » ةخسن يف .
 )( يبأ نع ةعامجلا هاور « نيتعكر يلصي ىتح سلجي الف ء دجسملا مدحأ لخد اذإ » ثيدحلا ظفل

 نيتعكر عكريلف دجسملا ءدحأ لخد اذإ » يراخبلا ظفلو ( 77 / * راطوألا لين رظنا ) ةداتق

 بهذو « باجيإلا مدع مزح نبا هب حرص يذلاو : ظفاحلا لاق : ينكوشلا لاق « سلجي نأ لبق

 دواد نع ضايع يضاقلا ىكحو : لاق « نيماسملا عامجإ هنإ : يوونلا لاقو . ةنس هنأ ىلإ روهجلا
 لين ) رظنا . بدنلل كلذ يف رمألا نأ ىلع ىوتفلا ةّمأ قفتاو : حتفلا يف ظفاحلا لاق « اهوجو

 راطوألا ” /7 78 ( . ْ

 )( هانتبثأ ام باوصلاو ( لح ) «ركفلا راد » ةخسن يف .



 و/؟

 صوصخللا ناكملا نأرهاظلا لهألو « نامزلاب اهبوجو دييقتب هيبش ناكملاب اهبوجو

 . .ةضورفملا ةالصلا ةحص طرش نم نامزلاو « ةالصلا ةحص طرش نم سيل

 رجفلا يتمكر عكر دقو« دجسملا ءاج نهف بابلا اذه نم ءاماعلا فلتخاو
 يهو « عكري : يعفاشلا لاقف ؟ ال مأ « دجسملا لوخد دنع عكري له هتيب يف
 نبا ةياور .يهو « عكري ال : ةفينح وبأ لاقو . ") كلام نع بهشأ ةياور
 . 9 كلام نع مساقلا

 مكدحأ ءاج اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةضراعم مومع مهفالتخا ببسو
 رجفلا دعب ةالص ال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو« نيتعكر عكريلف « دجسملا

 . 9 « حبصلا يتعكر الإ

 كلذو « ةالصلا يف رخآلاو , نامزلا يف امهدحأ : ناصوصخو « نامومع انههف
 . ةالصلا يف صاخ نامزلا يف ماع دجسملا لوخد دنع ةالصلاب رمألا ثيدح نأ
 يف ماع نامزلا يف صاخ حبصلا يتعكر الإ رجفلا دعب ةالصلا نع يهنلاو
 ءرجفلا هكر دعب عوكرلا ىأر اهّماع نم ةالصلا صاخ ىنثتسا نف « ةالصلا
 اذه لثم نإ انلق دقو « كلذ بجوي م هّماع نم نامزلا صاخ ىنث ىثتسا نمو

 « ليلدب الإ نيصيصختلا دحأ ىلإ راصي نأ بجي سيلف ٠ «, عقو  اذإ ضراعتلا

 تبث نإف . معأ هللاو « تباثلا رمألا ثيدح هب ضراعي ال يهنلا ثيدحو

 نع ةيناشلا ةياورلا يهو ( ٠8 ص ةيعرشلا ماكحألا.نيناوق ) رظناو ( 5:0 / ؟ عومجملا )رظنأ )١(
 رظنا : ءوضو ةنسو دجسم ةيحتك اهريغب عوطت مرحي هنأ بهذملا يهو : ىلوألا ةياورلاو « دمحأ
 . ( 55/١ هتيشاحو « عبرملا ضورلا )

 . ( 78+ / ؟ عئانصلا عئادب ) رظناو ( 167 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . كلذ هركي ةفينح يبأ دنع (؟)

 نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه : يذميتلا لاق . ق . رع نبا نع يذمرتاو دباد بأ هجرخأ ()

 . يقيبا ءاورو ( ؟05 ١/ ةيارلا بصن ) رظنا ٠ لاحلا لوهجمو ؛ هيف فلتخم هنإف ؛ نيصحلا

 . ( 50 / + هيلع قيلعتلاو ةنسلا حرش ) رظنأ . ينطقرادلاو



 قو

 ناضمر مايق يف  سماخلا بابلا

 هلوقل رهشألا رئاس نم رثكأ هيف بغرم ناضمر رهش مايق نأ ىلع اوعمجأو

 نم مدقت ام هل رفغ اًباستحاو « انايإ ٠ ناضمر ماق نم » مالسلاو ةالصلا هيلع

  اهيف بغرم سانلا باطخلا نب رمع اهيلع عمج يتلا حيوارتلا نأو 07 « هبنذ

 تناك يتلا ينعأ ؟ ليللا رخآ ةالصلا وأ « يهأ ؟ لضفأ يأ اوفلتخا اوناك نإو

 هلوقل لضفأ ليللا رخآ ةالصلا نأ ىلع روهملا نكل « هتيم هللا لوسر ةالص

 لوقلو 7« ةبوتكملا الإ ميتويب يف مكتالص ةالصلا لضفأ » مالسلاو ةالصلا هيلع

 . « لضفأ اهنع نومانت يتلاو » : اهيف رمع

 « ناضمر يف سانلا اهب موقي يتلا تاعكرلا ددع نم راتحلا يف اوفلتخاو

 مايقلا ٠ دوادو « دمحأو « يعفاشلاو « ةفينح وبأو « هيلوق دحأ يف كلام راتخاف

 انس نسحتسي ناك هنأ كلام نع مساقلا نبا ركذو . رتولا ىوس ةعكر نيرشعب

 | . " ثالث رتولاو « ةعكر نيثالثو

 ديزي نع ىور اًكلام نأ كلذو « كلذ يف لقنلا فالتخا مهفالتخا ببسو

 ثالثب باطخلا نب رمع نامز يف نوموقي سانلا ناك : لاق نامور نبا

 تكردأ : لاق سيق نب دواد نع ةبيش يبأ نبا جرخو 29 ةعكر نيرشعو

 انس نولصي ناثع نب نابأو ء«زيزعلا دبع نب رمع نامز يف ةنيدملاب سانلا
 رمألا هنأ كلام نع مساقلا نبا ركذو ( ثالثب نورتويو « ةعكر نيثالثو

 . ةعكر نيثالثو «٠ تسب مايقلا ىنعي : ميدقلا

 )١( ؟ راطوألا لين ) رظنا . ةعاملا هاور / 76 ( . ٠

 صيخلتلا ) رظناو ( 48 / ” راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنأ . ةجام نبا الإ ةعاملا هاور (1)
). 

 . ( 3017 / ؟ ينغملا ) رظناو ( 485 / ” عومجملا ) رظنا (؟)

 ):( اطوملا ) رظنا ١ / 1١١6 (.

 . ( 359 / ؟ ةبيش يبأ نبا ننس ) رظنا (ه)





 قفين

 ا" فوسكلا ةالص يف  سداسلا بابلا

 يف اوفلتخاو « ةعامج يف اهنأو ء« ةنس سمشلا فوسك ةالص نأ ىلع اوقفتا

 نم لهو « اهيف زوجت يتلا تاقوألا يفو « اهيف ةءارقلا ةفص يفو « اهتفص

 يفف ؟ سيشلا فوسكك كلذ يف رمقلا فوسك لهو ؟ ال مأ ةبطخلا اهطورش

 . بابلا اذه يف لوصأ لئاسم سخ كلذ

 نأ دمحأو ءزاجحلا لهأ روهمجو « يعفاشلاو كلام بهذ ىلوألا ةلئسملا

 نويفوكلاو ةفينح وبأ بهذو ©) ناعوكر ةعكر .لك يف ناتعكر فوسكلا ةالص

 . (9 ةعمجلاو ديعلا ةالص ةئيه ىلع ناتعكر فوسكلا ةالص نأ ىلإ

 ةفلاخمو « بابلا اذه يف ةدراولا راثآلا فالتخا مهفالتخا يف ببسلاو

 تفسخ » : تلاق اهنأ ةشئاع ثيدح نم تبث هنأ كلذو « اهضعبل سايقلا

 مث « مايقلا لاطأف « ماقف سانلاب ىلصف « ٍةَِي هللا لوسر دهع يف سمشلا

 مث « لوألا مايقلا نود وهو « مايقلا لاطأف « ماق مث . عوكرلا لاطأف « عكر

 « دجسف عفر مث « دجسف عفر مث لوألا عوكرلا نود وهو عوكرلا لاطأف « عكر
 ” ل سمشلا تلجت .دقو 3 فرصنا مث كلذ لثم ةرخآلا ةعكرلا ىف لعف مث

 رسكو فاكلا مضب ( افسُك )و ( نيسلاو فاكلا حتفب ) رمقلا فسكو « سيشلا تفسك : لاقي (1)

 ءرمقلاو « سيشلا يف تاغل تس هذهف . كلذك افسخناو « افسحو « افسخو « افسكتاو « نيسلا ش

 هذهف « اهيف هرخآ فوسخلاو « هلوأ فوسكلا : ليقو ءرمقلا فسخو « سمشلا تفسك : لاقيو

 اهنأ ةغللا بتك يف ( روهشملا حصألاو ) نيحيحصلا يف تسلا تاغللا تءاج دقو « تاغل نان

 . «رمقلاب فوسخلاو « سيشلاب فوسكلا صيصخت ءاهقفلا ةنسلأ يف رهشألاو « امهيف نالمعتسم

 . ( 0١ / 5 عومجملا ) حصفأ هنأ حاحصلا يف ىرهوجلا ىعداو

 يعفاشلا بهذمل ( 50 / ه عومجملا )و كلام بهذمل ( ؟1 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؟)

 . دمحأ بهذمل( 555/١ ىنغملا )و

 . ( 5١5 / ؟ عئانصلا عئادب ) و ( 195 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (©)

 . ( 308 / ١ ةيارلا بصن رظنا ) ةتسلا ةّنألا هجرخأ ثيدحلا (4)



 عاج

 نيعوكر نم ينعأ : سابع نبا ثيدح يف ةفصلا هذه نم اًضيأ تبث الو
 . (") ةعكر ىف

 ذخأ نف « بابلا اذه يف يور ام حصأ نم ناثيدحلا ناذه : رمع وبأ لاق

 فوسكلا ةالص : لاق لقنلا لّبق نم امهريغ ىلع اههحجرو « نيثيدحلا نيذهب

 « بدنج نب ةرمسو « ةركب يأ ثيدح نم اًضيأ دروو . ةعكر لك يف ناتعكر

 ةالصك نيتعكر فوسكلا يف ىلص هنأ ريشب نب نامعنلاو ءورمع نب هللا دبعو
 . (9 ديعلا

 اهنسحأ نمو « حاحص ةروهشم راثآ اهلك يهو ءربلا دبع نب رمع وبأ لاق
 يف مَع هللا لوسر انب ىلص » : لاق ريشب نب ناععنلا نع ةبالق يبأ ثيدح
 ىتح هللا لأسيو « نيتعكر نيتعكر دجسيو « عكري متالص وحن فوسكلا
 . ©« سمشلا تلجت

 رئاسل اهتقفاوم ينعأ : سايقلل اهتقفاومو « اهترثكل راثآلا هذه حجر نف
 . ناتعكر فوسكلا ةالص : لاق . تاولصلا

 . ( 5567 ؟ ةيارلا بصن رظنا ) هيلع قفتم سابع نبأ ثيدح (1)

 نع هحيحص يف يراخبلا هجرخأو « ريشب نب ناععنلا نعو « بدنج نب ةرمس نع يئاسنلا هاور )١(
 نب ورمح نبا ةياور نم هاندجو انإو ءرمع نبا ةياور نم هدجأ م : يعليزلا لاقو . ةركب يبأ
 رظنا . لئامثلا يف يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ . فنصملا ىلع فحصت هلعلو « صاعلا

 . اهدعب امو ( ١ / 7١7 ةيارلا بصن )

 « سمشلا تفسخ اذإ : لاق عتِلَم ينلا نأ ريشب نب ةبالق يبأ نع يئاسنلا هجرخأ : يعليزلا لاق (؟)

 ةبالق يبأ عامس يف اوبكتو : يمليزلا لاق . ةبوتكملا نم اهوتيلص ةالص ثدحأت اولصف « رمقلاو
 دهع ىلع سبشلا تفسك : ظفلب دواد وبأ هاورو : ةصالخلا يف يوونلا لاق مث .. نامعنلا نم

 هنأ الإ حيحص هدانسإو لاق . تلجنا ىتح « اهنع لأسيو نيتعكر يلصي لعجف « لِي هللا لوسر

 - 558 / ”؟ ةيارلا بصن رظنا ) لجرلا كلذ يف فلتخا مث ناعنلاو ةبالق يبأ نيب لجر ةدايزب
)2 . 



 عابحإ

 راص افنإف ةلجلابو : رمع وبأ لاق . ةرمس ثيدح سم جرخ : يضاقلا لاق
 اذه نأ ماعلا لهأ ضعب ىأر كلذلو . هفلس نع درو ام ىلإ مهنم قيرف لك

 . يربطلا كلذب لاق نمو « رييختلا ىلع هلك

 . حيجرتلا نم ىلوأ عملا نإف « ىلوألا وهو : ( يضاقلا ) لاق

 نامثو نيتعكر يف تاعكر رشع فوسكلا ةالص يف يور دقو : رمع وبأ لاق

 . نيتعكر يف تاعكر عبرأو « نيتعكر يف تاعكر تسو « نيتعكر يف تاعكر

 : هيوهار نب قحسإ لاقو ءرذنملا نب ركب وبأ لاق ") ةفيعض قرط نم نكل
 يلجتل , كلذ يف رابتعالا نأل فلتخم ريغ فلتؤف « كلذ نم درو ام لك

 تافوسكلا يف يلجتلا فالتخا بسحب عقت امإ عوكرلا يف ةدايزلاف ٠ فوسكلا

 ىلإ رظني يلصملا نأ ىري ناك هنأ دايز نب ءالعلا نع يورو . اهيف يلص يللا

 اهيلإ فاضأو « دجس : تلجت دق تناك نإف « عوكرلا نم هسأر عفر اذإ سيشلا

 ةعكر ةدحاولا ةعكرلا يف ) ( عكر ) « لجنت مل تناك نإو « ةيناث ةعكر

  ةيناث اهيلإ فاضأو ء دجس « تلجت تناك نإف ٠ سشلا ىلإ رظن مث : ةيناث
 (" ( ىلجتت ) ىتح اذكهو « ىلوألا ةعكرلا يف ةثلاث عكر « لجنت م تناك نإو

 « ةعكر لك يف تاعكر عبرأ كلذب ىدعتي ال : لوقي هيوهار نب قحسإ ناكو

 . (© كلذ نم رثكأ هَقِلَم ينلا نع تبني مل هنأل
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 ةالص يف رايتخالا : لوقي انباحصأ ضعب ناكو : رذنملا نب ركب وبأ لاقو

 تابعكر رشعلا امأو « لسم امهاور تادجس عبرأب تاعكر نامثو « تادجس عبرأب ت راثس )١(

 . ( 52١6-327 / ؟ ةيأرلا بصن رظنا ) دواد وبأ هاورق تادجس عبرأب

 . «ركفلاراد » ةخسن نم طقس نيسوقلا نيب ام )١(

 امهالكو ( يلجنت ) « ةفرعملا راد » ةخسن يفو « ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا » ةرابع نيسوقلا نيب أم (؟)

 . ءايلا فذحل ىنعم الف « أطخ وهو « ءاي نودب ( لجنت ) « ركفلا راد » ةخسن يفو . باوص
 . 7/٠ 7١( عومجملا ) يف لاوقألا هذه رظنأ (4)
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 نإو « نيعوكر ةعكر لك يف ءاش نإ يلصمال كلذ يف رايخلاو . تباث فوسكلا

 نأ ىلع لدي اذهو : لاق ٠ كلذ هدنع حصي ملو « ةعبرأ ءاش نإو ةثالث ءاش

 يذلا اذه : يضاقلا لاق . ةريثك تافوسك ىلص مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا

 نم تدرو اهنإ اهيف رمع وبأ لاق فيك يردأ الو ٠ مسم هجرخ يذلا وه هركذ

 . طقف دواد وبأ هجرخأ انإف « نيتعكر يف تاعكر رشغ امأو « ةفيعض قرط

 ىلإ يعفاشلاو كلام بهذف « اهيف ةءارقلا يف اوفلتخاو : ةيناثلا ةلئسملا

 نب قحسإو « دمحأو , نسحلا نب دمحو فسوي وبأ لاقو ")رس اهيف ةءارقلا نأ

 . ()اهيف ةءارقلاب رهجي هيوهار

 موهفم نأ كلذو ءاهغيصبو ءاهموهفمبب كلذ يفراثآلا فالتخا مهفالتخا يف ببسلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع هيف هلوقل اًرس أرق. هنأ تباثلا سابع نبا ثيدح

 هنأ هنع اًصن ىنعملا اذه يور دقو © « ةرقبلا ةروس نم اًوحن اًمايق ماقف »

 . (9 « افرح تعمس اف « عئلَط هللا لوسر بنج ىلإ تق » : لاق

 اهنأ فوسكلا ةالص يف ةشئاع نع قحسإ نبا قيرط نم اًضيأ يور دقو

 ىلا ةرقبلا ةروس أرق هنأ ترزحف هتءارق تيرحت » : تلاق

 هذه يف ءاج ام ناكلو . رس اهيف ةءارقلا : لاق ثيداحألا هذه حجر نف

 لآ ةيناثلا يفو « ةرقبلا ىلوألا يف أرقي نأ يعفاشلاو كلام بحتسا ءراثآلا

 نيسمخ ردقب ةعبارلا يفو « ةرقبلا نم ةيآ نيسمخو ةئام ردقب ةثلاثلا يفو « نارمع

 امب اذه مهبهذم اًضيأ اوحجرو « نآرقلا مأ ةدحاو لك يفو « ةرقبلا نم ةيأ

 . ةفينح يبأ دنع رمألا كلذكو ( 56/5 عومجملا )و . ( ١5ص ةيعرشلا نيناوقلا ) رظنأ )١(

 . ةمادق نبال ( 41875 /؟ ىنغملا ) رظناو ( 78١ /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا )١(

 . . ( 507١ /؟ راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم رظنا ) هيلع قفتم ثيدحلا (5)

( 

( 

 . ( 506 /ه راطوألا لين رظنا ) يقهيبلاو « ىلعي وبأو يعفاشلا هاور ()

 . ( 577 /؟ ةيارلا بصن ) رظنا (0)



 قع

 . 2 « ءاجع راهنلا ةالص » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يور

 ةالصلا هيلع هنأ » يور هنأ اهنف « هذهل ةفلاخم ثيداحأ اًضيأ انهه تدروو

 . () « مجنلاب فوسكلا ةالص نم نيتعكرلا ىدحإ يف أرق « مالسلاو

 ةالصلا هيلع ينلا نأ » ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع نسحلا نب نايفس

 "5 سمثلا فوسك يف ةءارقلاب رهج مالسلاو

 ىلع هعبات دقو : لاقو « يوقلاب سيل نسحلا نب نايفس : رم وبأ لاق
 ثيدحلا يف سيل مهلكو ءريثك نب ناهلس نب نمحرلا دبع يرهزلا نع كلذ
 ءالؤه جتحاو . هضراعي ةشئاع نع مدقتملا قحسإ نبا ثيدح نأ عم : يرهزلا

 « اراب ,ةعامج يف لعفت ةنس ةالص : اولاقف « يهبشلا سايقلاب مهبهذمل اًضيأ

 « يربطلا كلذ يف (9ٌريخو « ءاقستسالاو « ناديعلا هلصأ اهيف رهجي نأ بجوف

 « تنكمأ اذإ حيجرتلا ةقيرط نم ىلوألا اهنإ انلق دقو « عملا ةقيرط يهو
 . نييلوصألا نيب هماعأ اذه يف فالخ الو

 يعفاشلا لاقف . هيف ىلصت يذلا تقولا يف اوفلتخاو : ةثلاشلا ةلئسملا

 . © يهنملا ريغو « اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا عيمج يف ىلصت

 يبأ لوق نمو دهاجم لوق نم قازرلا دبع دنع وهو « هدجأ م: ةياردلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق )١(
 . اههيلع اًقوقوم دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع

 أرق ام نييعت دري مل هنأ مُلَسْلاو : يناكوشلا لاق . نسحلا نع ًالسرم ةبيش يبأ نب ركب وبأ هجرخأ )١(
 توبكنعلاب ىلوألا يف أرق هنأ يقهيبلاو ٠ ينطقرادلا هجرخأ ةشئاعل ثيدح يف الإ علم ينلا هب

 . ( 577/6 راطوألا لين ) رظنا . مورلاب ةيناثلا يفو
 . ( 3/1/7 راطوألا لين رظنا ) دمحأو ماحلاو نابح نباو لسمو يراخبلا هجرخأ (؟)
 . هانتبثأ ام باوصلاو « نيغلاب ( ريغو ) « ركفلا راد » ةخسن يف ()
 . ( 506 ١/ رايخألا ةيافك ) رظنا (ه)
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 .. "9 اهيف ةالضلا نع يمنملا تاقوألا يف ىلصت ال : ةفينح وبأ لاقو

 يف الإ سمشلا .فوسكل .ىلصي ال .: لاق هنأ .بهو.نبا ةنع ىورف كلام امأو

 ىحض ىلصت نأ اهتنس نأ .مساقلا نبا ىورو .. ةلفانلا:هيف زوجت يذلا تقولا

 | ش . 9 لاوزلا ىلإ

 يف لصت ال يتلا ةالصلا سنج يف مهفالتخا ةلئسلا هذه يف مهفالتخا ببسو ش

 ةالصلا سانجأ عيمج صتخت تاقوألا كلت نأ ىأر نف . اهنع يهنملا تاقوألا

 صتخت ثيداحألا كلت نأ ىأر نمو 3 اهريغ الو 3 فوسك ةالص اهيف زجب ١

 اًضيأ ىأر نمو « كلذ زاجأ ء ةنس فوسكلا يف هدنع ةالصلا تناكو « لفاونلاب

 كلام نع ماقتل نبا ةياور امأو . . يهنلا تاقوأ يف اهزجي مل لفنلا نم اهنأ

 . ديعلا ةالصب اههيبشت الإ هجو اهل سيلف

 ؟ ةالصلا دعب .ةبطخلا اهطورش نم له اًضيأ اوفلتخاو : ةعبارلا ةلئسملا

 هنأ ىلإ ةفينح وبأو كلام بهذو ( اهطرش نم كلذ نأ ىلإ .ىعفاشلا بهذف

 ْش 0 . (9 فوسكلا ةالص يف ةبطخ ال

 - ِهَنِلَع هللا لوسر بطخ اهلجأ نم يتلا ةلعلا فالتخا مهفالتخا يف ببسلاو ..

 اهنأ كلذو « ةشئاع ثيدح يف ام ىلع فوسكلا ةالص نم فرصنا امل سانلا

 . هيلع ىنثأو هللا دمح , سمشلا تلجت دقو « ةالصلا نم فرصنا امل هنأ » تور

 ءدحأ تومل نافسخي ال « هللا تايآ نم. ناتيآ رمقلاو ٠ سمشلا نإ » لاق مث

 .. ( 258 /؟ ينغملا ) رظنأ دمحأ مامإلا بهذم وهو ( 5١15 /" عئاتضلا عئادب )رظنا )0(

 ش 3 11نص ةيهيرشلا ماكحألا نيناوق رظنا ) كلام مامإلا بهذم يف دتعملا وهو )١(
 . ( 082/9 عومجملا ) رظنا (؟)

 دمجأ ءامإلا بهذم وهو( 7١١/1 عئانصلا عئادبو (67١1؟ ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا ) رظنا (8)

 : . .( 1١ ينغملا رظنا )



 كحل

 هذه ةنس نم نأل « بطخ امنإ هنأ يعفاشلا عزف . ثيدحلا () « هتايحل الو

 . ءاقستسالاو « نيديعلا ةالص يف لاحلاك ؛ ةبطخلا ةالصلا

 افإ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا ةبطخ نأ كئلوأ لوقب لاق نم ضعب متزو

 هيلع هنبا مهاربإ تومل تفسك امنإ سمشلا نأ اوعز سانلا نأل « ذئمؤي تناك

 00" مالسلا

 هنأ ىلإ يعفاشلا بهذف ءرمقلا فوسك يف اوفلتخاو : ةسماخلا ةلأسملا

 دمحأ لاق هبو « سمشلا فوسك يف ىلصي ام وحن ىلعو « ةعاجج يف هل لصي

 ةعامج يف هل ىلصي ال هنأ ىلإ ةفينح وبأو « كلام بهذو 7 ةعامجو دوادو

 . 29 ةلفانلا تاولصلا رئاسك نيتعكر اًذاذفأ هل سانلا يىلصي نأ اوبحتسأو

 نإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو

 اذإف « هتايحل الو ء دحأ تومل نافسخي ال هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا

 هجرخ « اوقدصتو « مب ام فشكي ىتح اولصو « هللا اوعداف ءاهوّتيأر

 . مسمو يراخبلا

 اهلعف يتلا ةفصلا يهو « اًدحاو ىنعم اهيف ةالصلاب رمألا نم انهه مهف نف

 ىعم كلذ نم مهف نمو . ةعامج يف اهيف ةالصلا ىأر « سيثلا فوسك يف

 عم رمقلا فوسك يف ىلص هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع وري م هنأل « اًملتخم

 يف ةالص مسا هيلع قلطني ام لقأ كلذ نم موهفملا : لاق « هنارود ةرثك

 ' نأ وه لصألا نأ ىري « لوقلا اذه لئاق نأكو « اًذف ةلفانلا يهو « عرشلا

 . ( 01/0 عومجملا ) رظنا هيلع قفتم . )١(
 . ( 3078/9 راطوألا لين ) رظنا . ةريغملا نع هيلع قفتم ثيدحلا (؟)

 . ( 20/1 ينغملا )و ( 5١ /5 عومجملا ) رظنا )١(

 ينغلا )رظنا . دمحأ دنع طقف ةلزلزلل يلصيو ( ٠١7/7 يشرخلا )و ( 73177 عئانصلا عئادب )رظنا (؟)

 .(455/؟)
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 اذه هيلع قلطني ام لقأ ىلع اه رمألا درو اذإ « عرشلا يف ةالصلا مسا لمحي

 هيلع هلعف لد اماف كلذ ريغ ىلع ليلدلا لدي نأ الإ , عرشلا يف ممالا

 رمقلا فوسك يف موهفملا ىقب « كلذ ريغ ىلع نسهشلا فوسك يف مالسلاو ةالصلا

 نم هب رمأ ام لمجمل اًنايب سمشلا فوسك يف هلعف لمحي يعفاشلاو « هلصأ ىلع

 يور هنأ ربلا دبع نبرمع وبأ عزو . كلذ دنع فوقولا بجوف « اهيف ةالصلا

 ةعكر لك يف ٠ نيتعكر ةعامج يف رمقلا يف ايلص امنأ ناثعو « س ابع نبا نع

 . () يعفاشلا لوق لثم ناعوكر

 نم كلذ ريغو « ةملّظلاو « حيرلاو « ةلزلزلل ةالصلا موق بحتسا دقو
 ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هصنل سيشلاو ءرمقلا فوسك ىلع اًسايق تايآلا
 هنأل «مهدنع سايقلا سانجأ ىوقأ نم وهو « ةيآ اهنوك وهو « كلذ يف ةلعلا

 , يعفاشلا الو : كلام اذه ري مل نكل "هيلع ّصْن يتلا ةلعلا س ايق

 . ملعلا لهأ نم ةعامج الو

 )١( جرخف « ةرصبلا ىلع ريمأ س نباو رمقلا فسخ » لاق يرصبلا نسحلا نع يورم ثيدحلا «
 قي ينلا د تيأر 5 تيلص افإ : ا « بكر مث « نيتعكر ةعكر لك يف نيتعكر انب ىلصف

 هدنسم يف يعفاشلا هاور « يلصي .

 نب هارب هخيش نع فنصلا ركذ ؟ ؛ ىعفاشلا هجرخأ سابع نبا ثيدحو : يناكوشلا لاق

 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . هلثمب جتحي ال فيعض وهو « دمع 58/5 ( .
 « قحسإ بهذم وهو . هيلع صن فوسكلا ةالصك ةلزلزلل يلصي : انباحصأ لاق : ةمادق نبا لاق (1)

 . اهوحتو « ةماظلاو « ةديدشلا حيرلاو « ةفجرلل يلصي الو : يضاقلا لاق ٠ روث يبأو
 نبأ نع هاكحو ء رطملا ةرثكو « قعاوصلاو ء بكاوكلا يمرلو ء كلذل يلصي : يدمآلا لاقو
 هنأب فوسكلا للع ٍهَقِلَم ينلا نأل « ةنسح تايآلا رئاسل ةالصلا : يأرلا باحصأ لاقو . ىسوم

 . ديعس هاور . ةرصبلاب ةلزلزلل سابع نبا ىلصو . هدابع اعب فوخي ىلاعت هللا تايآ نم ةيآ

 | : لاقو
 لصي مل لَم يبنلا نأل فوسكلا ىوس تايآلا نم ءيشل ىلصي ال : يعفاشلاو ٠ كلام لاقو
 نبا لعف ةلزلزلل ةالصلا هجوو « هؤافلخ كلذكو « تايآلا هذه ضعب هرصع يف ناكو «.هريغل



 تذل

 يورو « جرح الف الإو ,« نسحأ دقف « ةلزلزلل ىلص نإ : ةفينح وبأ لاقو

 . © فوسكلا ةالص لثم امل ىلص هنأ سابع نبا نع

 ايي ذل

١ 1 .)1 

 )١( (77/؟ مالسلا لبس رظنا ) هلثم يلع نع يعفاشلا ركذو « يقهيبلا هجرخأ .
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 عباسلا بابلا

 () ءاقستسالا ةالص يف

 ءاعدلاو « رصملا نع زوربلاو « ءاقستسالا ىلإ جورخلا نأ ىلع ءاماعلا عمجأ

 « ِهَِيَي هللا لوسر اهنس ةنس رطملا لوزن يف هيلإ عرضتلاو « ىلاعت هللا ىلإ
 ىلإ جورخلا ةنس نم كلذ نأ ىلع روهم اف « ءاقستسالا يف ةالصلا يف اوفلتخاو

 . (9 ةالصلا هننس نم سيل : لاق هنإف « ةفينح ابأ الإ ءاقستسالا

 م اهضعب يفو » ىلصو 03 ىقستسا هنأ راثآلا ضعب يف درو هنأ فالخلا ببسو

 ثيدح روهملا ذخأ هبو « ىلص هنأ يف درو ام رهشأ نمو « ةالص اهيف ركذي

 ىلصف « يقستسي سانلاب جرخ ِمْتِكَي هللا لوسر نأ » همع نع "9 يت نب داّبع

 « هءادر لوحو « هيبكنم وذح هيدي عفرو « ةءارقلاب اهيف رهج « نيتعكر م

 . ملسمو يراخبلا هجرخ « ىقستساو « ةلبقلا لبقتساو

 اًعرشو . ريغلل وأ « سفنلل ريغلا نم ءاملا ىقس بلط غل ءاقستسالا : حتفلا يف ظفاحلا لاق ()

 اهاندأ : عاونأ وه : يعفارلا لاق . صوصخم هجو ىلع بدجلا لوصح دنع ىلاعت هللا نم هبلط

 « نيتبطخو « نيتعكرب ءاقستسالا اهلضفأو « تاولصلا فلخ ءاعدلا اهطسوأو « درجملا ءاعدلا

 . ( 162/5 صيخلتلا ) و ( 594 ١/ حتفلا ) رظنا . كلذ عيمجب تدرو رابخألاو

 يف ةالص ال : لاق هنأ ةفينح يبأ نع ةياورلا رهاظف « ءاقستسالا ةالص امأو » : يناساكلا لاق )١(

 هيف ةالص ال يأ « ةعابجب ةالصلا ءاقستسالا يف ةالص ال هلوقب دارأو « ءاعدلا امنإو « ءاقستسالا

 « ةالص هيف له ءاقستسالا نع ةفينح ابأ تلأس : لاق هنأ فسوي يبَأ نع يور ام ليلدب ةعابجب

 نإو ءرافغتسالاو ءاعدلا نكلو « الف ةعاجب ةالص امأ : لاقف « ةبطخ وأ « تقوم ءاعد وأ

 . ( 7/7/9 عئانصلا عئادب ) ةفينح يبأ بهذم اذهو . هب سأب الف اًنادخو اولص

 ناك «٠ قدنخلا موي يعأ : لاق « يرهزلا خيش يراخبلا ينزاملا رمع نب ةّيَرَع نب ممت نب داّبعوه (5)
 نب ديز نب هللا دبع وه دابع عو : ظفاحلا لاق ( ١/ 5١ ةباحصلا ءاممأ ديرجت ) نيتس سمخ يل

 . . همأ جوز ناك هنأل « همع هل ليق اإو « هيبأل اَخأ سيل هنكل « سم هب حرص اك . ينزاملا صاع

 هجرخأ ثيدحلاو ( 65/5 صيخلتلا ) ةبيسن ةرامع اههمأ « همأل هللا دبع اخأ يت ناك : ليقو

 ( ؟0/7 صيخلتلا )و ( 76١ /؟ ةيارلا بصن رظنا ) ةتسلا ةملألا- .
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 اهنف « ةالصلل ركذ اهيف سيلو « ءاقستسالا اهيف ركذ يتلا ثيداحألا امأو

 هللا لوسر ىلإ لجر ءاج » : لاق هنأ ملسم هجرخ كلام نب سنأ ثيدح

 اعدف « هللا ل عداف لبسلا تعطقتاو « يثاوملا تكله هللا لوسراي : لاقف « هَ

 . 9« ةعجلا ىلإ ةعملا نم انْرِطَمَف « هلو هللا لوسر

 هللا لوسر جرخ » لاق هنأ هيفو يئزاملا ديز نب هللا دبع ثيدح اهنموا

 « ةالص هيف ركذي مو « ةلبقلا لبقتسا نيح هءادر لوحو « ىقستساف « لع

 هنأ ينعأ ٠ باطخلا نب رمع نع يورم كلذ نأ رثألا اذه رهاظب نولئاقلا عزو

 ظ . "9 لصي ملو « ىقستساف « ىلصملا ىلإ جرخ
 . 0 هركذ نم ىلع ةجحب وه سيلف ٠ « اًئيش ركذي مل هنأ روهمجلل ةجحلاو

 نأ نم رثكأ ءيش هيف يدنع سيل كلذ يف راثآلا فالتخا هيلع لدي يذلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ تبث دق ذإ « ءاقستسالا ةحص طرش نم تسيل ةالصلا
 وبأ هيلإ بهذ اك « هننس نم تسيل اهمنأ ال © «ربنملا ىلع ىقستسا دق »

 , هننس نم اًضيأ ةبطخلا نأ ىلع هننس نم ةالصلا نأب نولئاقلا عمجأو . ةفينح

 . رثألا يف كلذ دورول

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( انرظنف ) «ركفلا راد » ةخسن يف .

 هيلع قفتم ثيدحلا ( 7 حتتفلا ) رظناو ( 8/7 مالسلا لبس رظنا ) هيلع قفتم ثيدحلا )(

 . ( 5050 /؟ يقهيبلا ) رظناو
 هللا يضر رمع دهع يف طخق سانلا باصأ : لاق يبعشلا نع ( 5017 ) يقهيبلا هاور رثألا اذه (©)

 يدعسلا ةزجو يبأ نع هلثمو « لزن ىتح رافغتسالا ىلع دزي ملف ؛ ىقستساف ءربنملا دعصف « هنع

 . هيبأ نع

 . كلذ لمأت ٠ هركذ نمل باوصلا لعلو ( هركذ نم ىلع ) انيدل يتلا خسنلا عيمج يف اذكه (؛)

 صيخلتلا يف ظفاحلا هنع تكسو « ةناوع وبأ هجرخأو « سابع نبا نع ةجام نبا هاور ثيدحلا (0)
 1 اا . 1١( /5 ) راطوألا لين رظنا



 كذف

 ءاقستسالا ةالص © [ ىلص ] ِهَتِئَم هللا لوسر نأ تبث : رذنملا نبا لاق
 . ") بطخو

 كلذ يف راثآلا فالتخال ؟ اهدعب وأ « ةالصلا لبق ىه له اوفلتخاو

 ٠ يعفاشلا لاق هبو « نيديعلا ةالص ىلع اًسايق ةالصلا دعب اهنأ موق ىأرف

 . (© ةالصلا لبق ةبطخلا : دعس نب ثيللا لاقو ( . كلامو

 لبق بطخف ىقستسا هنأ ه هَل يبنلا نع يور :رذنلما نبا لاق

 لاق .ذخأن هبو « كلذ لثم باطخلا نبرمع نع يورو (© « ةالصلا

 اهركذ افإف « ةبطخلا ركذ نمو . قرط نم دواد وبأ كلذ ٍحّرخ دقو : ئضاقلا

 ا 00

 يف ربكي اك اهيف ربكي له اوفلتخاو . اًرهج اهيف ةءارقلا نأ ىلع اوقفت

 )١( «ركفلا راد » ةخسن يف دجوي ال نيسوقلا نيب ام .

 هأورو ؛ يئاسنلاو دواد وبأو , يراخبلاو دمجأ هاورو « سابع نبأ نع ةجام نبأو « دمحأ هاور (؟)

 . ( 5 /؛راطوألا لين رظنا ) ديز نب هللا دبع نع كلذك مسم
 ١/ ينغملا رظنا ) دمحأ بهذم وهو ( 0ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) و ( 77/5 عومجملا ) رظنا (؟)

99 ). 

 نب هللا دبع نع يردبعلا هاكحو « هريغو « هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع رذنملا نبا هاكحو )5

 ( 47 /ه عومجملا ) رظنا . زيزعلا دبع نب رمعو « ريبزلا

 هءادر لوحو « ىقستساف « ىلصملا ىلإ متع هللا لوسر جرخ » لاق ديز نب هللا دبع ثيدح وهو (5)

 ( 47 /5 عومجما ) رظنا . لسمو « يراخبلا هاور « نيتعكر ىلص مث « ةلبقلا لبقتسا نيح .
 ءرينمم رمأف ءرطملا طوحق لي هللا لوسر ىلإ سانلا اكش » : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 بجاح ادب نيح تلم هللا لوسر جرخف « هيف نوجرخي اًموي سانلا دعوو « ىلصملاب هل عضوف

 عفرلا يف لزي ملف « هيدي عفر ٍمَُِم هنأو « ءاعدلاو ٠ ةبطخلا تركذو « ربنملا ىلع دعقف « سمشلا

 مث « هيدي عقار وهو « هءادر َلوَح وأ « َبَلَقو « هرهظ سانلا ىلإ لوح مث ؛ هطبإ ضايب ادب ىتح
 لاق ( قباسلا ردصللا ) حيحص دانساي دواد وبأ هاور « نيتعكر ىلصف « لزنو « سانلا ىلع لبقأ

 نايب ىلع لومم ثيداحألا هذه يف ةبطخلا ميدقت : انباحصأ لاق : دماح وبأ خيشلا لاق : يوونلا

 ( 49 /ه عومجملا ) رظنا . تاقوألا ضعب يف زاوجلا
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 . © تاولصلا رئاس يف ربكي ا؟ « اهيف ربكي هنأ ىلإ كلام بهذف ؟ نيديعلا

 . . © نيديعلا يف ربكي اك اهيف ربكي هنأ ىلإ يعفاشلا بهذو

 جتحا دقو . نيديعلا ةالص ىلع اهسايق يف مهفالتخا فالخلا ببسو

 ىلص ٍهَتَِي هللا لوسر نأ » سابع نبا نع يور امب كلذ يف هبهذمل يعفاشلا

 . () « نيديعلا يف ىلصي اك « نيتعكر اهيف

 لوحيو وعديو « اًفقاو ةلبقلا مامإلا لبقتسي نأ اهتنس نم نأ ىلع اوقفتاو
  ىتمو « كلذ ةيفيك يف اوفلتخاو ءراثآلا يف ءاج ام ىلع هيدي اًعفار هءادر ْ

 ىلع هنيمي ىلع ام لعجي هنأ ىلع روهجلاف ؛ كلذ لعفي فيك امأف . كلذ لعفي
 . (9 هنيمي ىلع هلامث ىلع امو « هلامث .

 : راسي لع هم هني لع امو  هلفسأ هالعأ لي لب : فاشل لاقي

 . © هنيمي ىلع هراسي ىلع امو.

 ثيدح يف ءاج هنأ كلذو « كلذ يف راثآلا فالتخا فالتخالا ببسو
 بلقو ةلبقلا لبقتساف يقستسي ىلصملا ىلإ جرخ هني هنأ » ديز نب هللا دبع
 « نإملا ىلع لامثلا لعجأ : تلق » هتاياور ضعب يفو « نيتعكر ىلصو « هءادر

 ىلع لاهشلا لعجا لب : لاق ؟ هلفسأ هالعأ لعجأ مأ « لاهشلا ىلع نيهلاو

 : لاق هنأ اذه هللا دبع ثيدح يف اًضيأ ءاجو « لامثلا ىلع نيهلاو « نيهلا

 ذخأي نأ دارأف 2 ءادوس هل ةصيمم هيلعو 2 2 هللا لوسر ىقستسا 2

 . ( ؟5ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنأ )١(
 دمحأ مامإلا نع ناتياور امهو , هكرتو ريبكتلا نيب ريخم ةلبانحلا دنعو ( ١/ 79١ مألا ) رظنا )١(
 . ( 4808/6 ينغملارظنا )

 . ( 8 /؛ راطوألا لين رظنا ) هححصو يذمرتلاو دواد وبأو ةجام نباو يئاسنلاو دمحأ هاور (؟)

 . ( 45 /؟ ينغملا ) رظنا ةلبانحلاو ( 10ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ةيكلاملا مهنمو ()

 لاحلا ريغتب لوافتلا كلذ نم ةككجلاو : يوونلا لاق ( 8 عومجملا)و ( ١ 75١ مآلا ) رظنا )0(

 . هسحأ ىلإ



 ذآ

 () « هقتاع ىلع اهبلق هيلع تلقث اماف , اهالعأ هلعجيف « اهلفسأب

 دنع كلذ لعفي : الاق يعفاشلاو اًكلام نإف ؛ كلذ مامإلا لعفي ىتم امأو

 نم ردص ىضم اذإ هءادر لوحُي فسوي وبأ لاقو ( ةبطخلا نم غارفلا

 مامإلا لوح اذإ هنإ : لوقي مهلكو ٠ كلام نع اًضيأ كلذ يورو (” ةبطخلا

 امنإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « اًسولج مهتيدرأ سانلا لوح اًمئاق هءادر

 باحصأ ضعب ضعبو دعس نب ثيللاو نستملا نب دمحم الإ « هب متي مامإلا لعج

 لقني مل هنأل « مامإلا ليوحتب مهتيدرأ نولوحي ال مهدنع سانلا نإف « كلام

 . مهب مالسلاو ةالصلا هيلع هتالص يف كلذ

 9 نيديعلا ةالص ىلإ جورخلا تقو امل جورخلا نأ ىلع ءاماعلا نم ةعامجو

 دنع اهيلإ جورخلا نإ : لاق هنإف « مزح نب ورمع نب دمج نب ركب ابأ الإ

 ءاقستسالا ىلإ جرخ هلم هللا لوسر نأ » ةشئاع نع دواد وبأ ىورو « لاوزلا

 1 . © « سيشلا بجاح ادب نيح

 ىلع لاهشلا لعجأ ٍتلقف» ةياور امأو « هيلع قفتم .. « هءادر بلقو « ةلبقلا لبقتساف » ثيدح )١(
 لاق ( 505 ١/ ) رظنا ةجام نبا نم يهف « هلفسأ هالعأ لعجأ مأ لامشلا ىلع نيهلاو « نيهلا

 دقو « ... لاهثلا ىلع نييلا وأ « هلفسأ هالعأ لعجأ ورمع نب دمع نب ركب ابأ تلأس : يدوعسملا

 اماف » ةياور أمأو « ( 20/4 ) « نطبل اًرهظ هبلقف « هءادر لوحو » دمحأ مامإلا دنسم يف ءاج

 .( 121/4 ) دمحأ دئسمو (709/1) ) ماحلاو ( 1١1/١ ) دواد ابأ رظناف « .. هيلع تلقث

 ( 26/١ ينغملا ) رظنا دمحأ بهذم وهو ( 77/5 عومجملا )و ( 0١5 يشرخلا ) رظنا (؟)

 . ( 7٠6 /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا كلذك دمحم لوق وهو (؟)

 نم لوحتو « ةئيه ىلإ ةئيه نم لاقتنا هنأل « لؤافتلا وه كلذ نم ةدئافلا نأب ءاماعلا ركذ دقو

 ءاخرلا ىلإ ةدشلا نمو « بصخلا ىلإ بدجلا نم مهلاقتتال ةمالع كلذ نوكيل « ءيش ىلإ ءيش

 ( 589 /؟ ةيارلا بصن رظنا )

 بهذم نم حيحصلاو ( 55ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا كلام مامإلا بهذم وهو (4)
 ليل نم تقو لك يف حصتو زوجت لب « تقوب صتخت ال اهنأ باوصلا وه لب « يمفاشلا
 نع صوصنملا وهو ( 7١70 عومجملا رظنا ) نيهجولا دحأ ىلع ةهاركلا تاقوأ الإ ء راهنو
 . ( 280/9 ينغملا ) ديعلا تقو ىلألا نكلو , دمحأ بهذم وهو « يعفاشلا

 000 كردتسملا يف ماحلاو ( 1/5/١ ) دواد وبأ هجرخأ (5)





 كو

 نماثلا بابلا
 () نيديعلا ةالص يف

 « ناذأ الب اهنأو ء نيديعلا ةالصل لسغلا ناسحتسا ىلع ءاماعلا عمجأ

 ةيواعم كلذ نم ثدحأ ام الإ « هلي هللا لوسر نع كلذ توبغل ةماقإ الو

 .رمع وبأ هلاق . ليواقألا حصأ يف

 كلذ توبثل ةبطخلا ىلع ةالصلا ميدقت اهيف ةنسلا نأ ىلع اوعمجأ كلذكو

 « ةالصلا رخأ هنأ نافع نب ناثع نع يور ام الإ ٍعَتِلم هللا لوسر نع اًضيأ

 . " ةبطخلا لبق سانلا قرتفي الكل ةبطخلا مدقو

 داوعأ نيبو « هنيب قرفلل دايعأ ىلع عمج افإو «رورسلاب دوعي ديع لكف « ِدْؤَعلا نم قتشم ديعلا )١(
 عمج موي لكو : ليلخلا لاقو ٠ حرملاو حرفلا يف دوعلل اًديع ىّبسُي : يرابنألا نبا لاقو « بشخلا

 دعب اهعوقول ءاي تبلق «واولا تاوذ نم وهو ( 758 ١/ راطوألا لين رظنا ) هيلإ اوداع مهنأك
 « داوعأ : لوقتف ٠ اهلصأ ىلإ درت نأ ةدعاقلاو « دايعأ لوقتف كلذك اهب عمجو « « نازيك » رسك

 دييع هِي ينلا هالص ديع لوأو « دوع عمج داوعألا نيبو هنيب قرفلل دايعأ ىلع هوعمج مهنكلو
 رثكأو « ةاكزلاو « موصلا ةيعورشمو « اهتيعورشم ةنس يهو « ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف رطفلا
 . ماكحألا

 ينلا عم تيلص » : لاق هنع هللا يضر ةرمس نب رباج هاور اف ةماقإ الو « ناذأ الب اهنأ ليلد امأ )١(

 . « ةماقإ الو « ناذأ ريغب نيترم الو « ةرم ريغ ديعلا ٍةَنِلَ

 ( 50 /؟ راطوألا لين ) هيلع قفتم سابع نبا نع هلثمو ٠ يذمرتلاو دواد وبأو مسمو دمحأ هاور
 « ماقأو نذأ هنأ ريبزلا نبا نع يور هنأ الإ اذه يف افالخ معن الو : ينغملا يف ةمادق نبا لاق
 دانسإب فنصللا يف ةبيش يبأ نبا ىورو ( 7/8 /؟ ينغملا ) دايز نبا ديعلا يف نذأ نم لوأ ليقو

 . ( 179/9) ةيواعم ديعلا يف ناذألا ثدحأ نم لوأ : لاق بيسملا نبا نع حيحص

 هللا لوسر ناك » لاق اهنع هللا يضر رمع نبا نع حص دقف ةبطخلا ىلع ةالصلا يدقت نع امأ

 راطوألا لين رظنا ) دواد ابأ الإ ةعاملا هاور « ةبطخلا لبق ديعلا نولصي رمعو ء ركب وبأو هَ

 هنأ ةيواعم نع ىوريو ؛ محلا نب ناورم ةالصلا لبق بطخ نم لوأ : يوغبلا لاق ( 008 /؟
 . ( 58/6 ةنسلا حرش ) اهمدق

 نبا نعو رم نبا نعو « يلع نع كلذ ةبيش يبأ نبا ىور دقف « نيديعلا موي لاستغالا نع امأ
 . ( 18١/1 فنصلا رظنا ) نيعمجأ مهنع هللا يضر نسحلا نعو « سابع



 ثلو

 بحتسا مرثكأو « نيديعلا يف ةءارقلا يف تيقوت ال هنأ ىلع اًضيأ اوعمجأو
 هللا لوسر نع كلذرتاوتل « ةيشاغلاب » ةيناثلا يفو « « حبسب » ىلوألا يف أرقي نأ

 تبرتقا >و « 4 ديجملا نآرقلاو ق »> ب اهيف ةءارقلا يعفاشلا بحتساو « ُهَْكَ
 ظ . 2 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع كلذ توبثل « ةعاسلا

 ىح هنأ كلذو . ريبكتلا يف مهفالتخا اهرهشأ لئاسم يف كلذ نم اوفلتخاو
 كلذ نم ركذن انأ الإ « ًالوق رشع ينثا نم اًوحن رذنملا نب ركب وبأ كلذ يف
 نأ ىلإ كلام بهذ : لوقنف « عامس وأ « يباحص ىلإ دنتسي يذلا روهثلا

 « ةءارقلا لبق مارحإلا ةريبكت عم عبس نيديعلا يتعكر نم ىلوألا يف ريبكتلا
 ىلوألا يف يعفاشلا لاقو )دوجسلا نم مايقلا ةريبكت عم تس ةيناشلا يفو

 ("7 دوجسلا نم مايقلا ةريبكت عم تس ةيناثلا يفو « نام

 هيدي عفري مارحإلا ةريبكت دعب اًنالث ىلوألا يف ربكي : ةفينح وبأ لاقو

 ماق اذإف « هيدي عفري الو « اًمكار .ربكي مث « ةروسو « نآرقلا مأ أرقي مث اهيف
 ثالث ربك مث « ةروسو باتكلا ةحتاف أرقو «هيدي عفري لو ربك ةيناثلا ىلإ

 . 9 هيدي اهيف عفري الو ٠ عوكرلل ربكي مث « هيدي اهيف عفري تاريبكت

 « فنصملا يف ةبيش يبأ ن نباو ءدمحأ هاوراف نيديعلا يف ةءارقلا نم هِيَ يبنلا نع درو ام امأ | )١(
 ملل عيس هب نيديعلا يف أرقي ناك لَ ينل نأ  هنع هللا يضر ةرعم نع دبكلا يف قاوطلاو
 /؟ راطوألا لين ) ) . دجأ مامإلا بهذ كلذ ىلإو « ةيشاغلا ثيدح كاتأ لهو » « ىلعالا كبر
 ,(ولك

 ؟ رطفلاو , ىحضألا يف م هللا لوسر هب أرقي ناك ام » رمع هلأسو « يثيللا دققاو يبأ نعو
 لين ) يراخبلا الإ ةعاملا هاور « ةعاسلا تبرتقا > و 4 ديجلا نآرقلاو ق ) ب ب امهيف أرقي ناك : لاقف
 .(5 مألا ) يعفاشلا لخأ هبو ( 51 ٠/ راطوألا

 ( 780/١ ينغملا رظنا ) ) دمحأ مامإلا بهذم وهو ( ؟[ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؟)
 .(554 ١/ رايخألا ةيافك ) رظنا (؟)

 ال١0 , ”7٠١/8 ) عئانصلا عئ كادي رظنا (؟9)



 ذك

 ةريغملاو « س اع نبأ نع يورم وهو « ةمكر لك يف عيت اهيف : موق كقو

 بهذف « ةباحصلا نع كلذ يف ةلوقنملا راثآلا فالتخا مهفالتخا ببسو

 رطفلاو ىحضألا تدهش : لاق هنأ ")رمع نبا نع هاور ام ىلإ هللا همحر كلام

 اًسمخ ةرخآلا يفو « ةءارقلا لبق تاريبكت عبس ىلوألا يف ربكف « ةريره يبأ عم

 ذخأ هنيعب رثألا اذهو « اذه ىلع نآك ةنيدملاب هدنع لمعلا نألو « ةءارقلا لبق

 يف سيل !؟ « مارحإلا ةريبكت اهيف سيل هنأ عبسلا يف لوأت هنأ الإ « يعفاشلا

 ةريبكت دعي نأ هراصأ افإ كلام نوكي نأ هبشيو « مايقلا ةريبكت سما
 لمعلا نأ ةيورملا سمخلا ىلع اًدئاز مايقلا ةريبكت دعيو « عبسلا يف مارحإلا

 َيّرَخ دقو « لمعلاو ء رثألا نيب عملا نم هجو هدنع هنأكف « كلذ ىلع هافلأ

 نب وارمع نعو « ةشئاع نع اًعتوفرم ةريره يبأ ثيدح ىنعم دواد وبأ

 ربكي ناك » ىموم وبأ لاقف ؟ رطفلاو « ىحضألا يف ربكي ِوّتِيي هللا لوسر

 (9 « زئانجلا ىلع ةريبكت اًعبرأ

 عفان نع اذكه دنسلا ناك . أطوملا ىلإ انعجر امدنعو ءرمع نبا نع انيدل يتلا خسنلا عيمج يف )١(

 ( )١/ 18١ ثيدحلا رخآ ىلإ ةريره يبأ عم رطفلاو « ىحضألا تدهش : لاق ءرمع نبا يلوم

 ( 515/5 ةيارلا بصن ) رظناو
 رمع نبأ نع عفان نع ديعس نب ىبحي نع ةلاضف نب جرف نع يواحطلاو ٠ ينطقرادلا هاور دقو
 « ثيدحلا اذه نع ادم تلأس : هللع يف يذمرتلا لاق . خلإ ... عَتِي هللا لوسر لاق : لاق

 . ثيدحلا بهاذ ةلاضف نب جرفلا : لاقف

 ةيارلا بصن رظنا ) هلعف ةريره يبأ نع عفان نع ظافحلا نم هريغو ٠ كلام هاور ام حيحصلاو
 .(؟8/؟

 نب ورمع نعو « ينطقرادلاو كردتسملا يف ماحلا ةشئاع نعو . ةجام نباو « دواد وبأ اهجرخ )١(
 . ( 507/9 ةيارلا بصن رظنا ) مهريغو ينطقرادلاو يقهيبلا صاعلا

 هاور ثيدحلاو . هانركذ ام باوصلاو «زئانجلا ىلع اًعبرأ ربكي ناك » انيدل يتلا خسنلا عيمج يف )١(
 ( 506 /؟ ةيارلا بصن رظنا ) يقهيبلاو ٠ دمحأو « يواحطلاو دواد وبأ
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 نيح ةرصبلا يف ربكأ تنك كلذك : ىسوم وبأ لاقف « قدص : ةفيذح لاقف

 . اذه موق لاقو . مهيلع تنك

 دوعسم نبا ىلع كلذ يف اودتعا مهنإف « نييفوكلا رئاسو ةفينح وبأ امأو
 افإو © ةمدقتملا ةفصلا ىلع نيديعلا ةالص مهماعي ناك هنأ هنع تبث هنأ كلذو

 نع اهيف تبثي مل هنأل « ةلأسملا هذه يف ةباحصلا ليواقأب ذخألا ىلإ عيملا راص

 وه كلذ يف ةباحصلا لعف نأ مولعمو « ءيش مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا

 . كلذ يف سايقلل لخدم ال ذإ « فيقوت

 وهو كلذ ىأر نم مهنف « ةريبكت لك دنع نيديلا عفر يف اوفلتخا كلذكو
 نم مهنمو (9 طقف حاتفتسالا يف الإ عفرلا ري مل نم مهنمو ا" يعفاشلا بهذم

2 

 . ريخ

 ةفئاط تلاقف « ةنسلا بوجو ينعأ : ديعلا ةالص هيلع بجت نيف اوفلتخاو

 )١( /؟ ةيارلا بصن ) هفنصم يف قازّرلا دبع هاور +58 ( .
 . ( 58١/7 ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( ١/١ مألا ) رظنا (؟)

 يبأ دنع امأو ( ؟؛ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق )رظنا . كلام بهذم يف روهشملا يف هيدي عفري ال (5)
 عئادب ) رظنا . هيدي عفري ال فسوي يبأ دنعو « دئاوزلا تاريبكت دنع هيدي عفري هنإف « ةفينح
 . ( 7٠ /؟ عئانضلا

 انلو : يناساكلا لاق ( 6/0 عومجملا ) رظنا . رذنملا نباو , دوعسم نبا هب لاق نيديلا عفرو
 نألو « ديعلا تاريبكت اهتلمج نم ركذو « نطاوم ةعبسيف الإ يديألا عفرت ال » روهشملا ثيدحلا
 تونقلا ريبكتو « حاتتفالا ةريبكتك عفريف ٠ عفرلاب الإ لصحيال٠ ممألا مالعإ وهو . دوصقملا
 ىلإ ةجاح الف ةيؤرلاب دوصقملا لصحيف . لاقتنالا يف اهب قؤي هنأل ٠ عوكرلا ينريبكت فالخب
 عئانصلا عئادب ) . ةبوتكملا ةدوهعملا ةالصلا ىلع لوم دوعسم نبا ثيدحو ء مالعإلل نيديلا عفر
 .( ا



 ظ5ذ6

 . © اهتيب يف ةأرملا ىتح عمجي ال نمو « يداوبلا لهأ اهيلصي هنإ يعفاشلا

 لهأ ىلع نيديعلاو ةعملا ةالص بجت اممإ : هباحصأو « ةفينح وبأ لاقو
 يف الإ قيرشت الو « ةعمج ال : لاق هنأ يلع نع يورو «9 نئادملاو « راصمألا

 ىلع ىحضأ الو «رطف ةالص ال : لاق هنأ يرهزلا نع يورو « عماج رصم

 . رفاسم

 ىلع اهساق نف ةعجلا ىلع اهسايق يف مهفالتخا فالتخالا اذه يف ببسلاو

 , لصألا نأ ىأر اهسقي مل نمو « ةعملا يف هبهذم ىلع اهيف هبهذم ناك « ةعمجلا

 لاق . باطخلا نم هؤانثتسا تبثي ىتح اه بطاخم فلكم لك نأ وه

 هنأ كلذو « ةعجلاو نيديعلا يف ءاسنلل محلا نيب ةنسلا تقرف دق : يضاقلا

 رمأي ملو « نيديعلل جورخلاب ءاسنلا رمأ « مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » تبث

 اهيلإ ءيجلا هنم بجي يذلا عضوملا يف اوفلتخا كلذكو 9 « ةعمجلا يف كلذب

 . ماتلا مويلا ةريسم ىلإ لايمألا ةثالثلا نم ةعمجلا ةالص يف مهفالتخاك

 م نيف اوفلتخاو « لاوزلا ىلإ سمشلا قورش نم اهتقو نأ ىلع اوقفتاو

 اولصي نأ مهيلع سيل : ةفئاط تلاقف « لاوزلا دعب الإ ديعلا هنأب لع مهأي

 . (9روث وبأو « يعفاشلاو « كلام لاق هبو « دغلا نم الو « مهموي

 وهو ( 1/0 عومجملا رظنا ) يعفاشلا مامإلا بهذم يف ةدكؤم ةنس يهو ( 5818 ١/ ) مألا رظنا )١(

 « يبصلاو ء دبعلا كلذ نم جرخيف « طقف ةعملا همزلت نم اه رمؤيو « كلام مامإلا دنع كلذك

 . ( 18/؟ ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا رظنا ) « رفاسملاو « ةأرملاو

 نم يخركلا هيلع صنو « ةعجلا هنيلع بجت نم ىلع ديعلا ةالص بجت ةفينح يبأ مامإلا دنع (0)

 . ( 1650/75 عئانصلا عئادب رظنا ) « رّحْناو َكَّبَرل لصق > : ىلاعت هلوقب اوجتحاو « ةيفنحلا

 . ( 577/1 ينغملا رظنا ) بهذملا رهاظ يف ةيافك ضرف يهف « دمحأ مامإلا دنع امأ

 رطفلا يف نهجرخن نأ عّتِلم هللا لوسر انرمأ » تلاق ةيطع مأ نع ةعاملا هجرخأ ثيدحلا ()

 . ( 454 /؟ راطوألا لين رظنا ) .. رودخلا تاوذو « ّضيحلاو ؛ ّقتاوعلا : ىحضألاو
  يعفاشلا بهذم امأ ( 9 /؟ ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا ) رظنا . فلؤملا لاق ؟ كلام بهذم (؛)



 ظظآ

 لاق هبو ءديعلا يناث ةادغ يف ةالصلا ىلإ نوجرخي : نورخأ لاقو

 ثيدحل لوقن هبو :رذنلا نب ركب وبأ لاق . قحسإو « دمحأو « يعازوألا
 نأ اوحبصأ اذإف اورطفي نأ م رمأ هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع هانيور

 يباحص نع هنأ الإ « دواد وبأ هجرخ : يضاقلا لاق حى“ )0( مهالصم ىلإ اودوعي

 . ةلادعلا ىلع مهلمح مهنع هللا يضر مهيف لصألا نكلو « لوهجم

 نع ديعلا ئزجي له . ةعمجو ء ديع دحاو موي يف عقجأ اذإ اوفلتخاو
 الإ مويلا كلذ يف هيلع سيلو « ةعمجلا نع ديعلا ئزجي : موق لاقف ؟ ةعملا

 . ا" ىلعو ءريبزلا نبا نع كلذ يورو « ءاطع لاق هبو « طقف رصعلا

 ةعملاو ديعلل راصمألا نودري نيذلا يداوبلا لهأل ةصخر هذه موق لاقو

 نم بحأ نم لاقف » ةعمجو , ديع موي يف بطخ هنأ ناثع نع يور اك . ةصاخ

 . اهؤاضق بحتسي هنأ حيحصلا : نالوق هيفف

 . نكمأ نإف « ةيضاملا ةليللا لالهلا ةيؤرب لاوزلا لبق ناضمر نم نيثالثلا موي نالدع دهش اذإف
 بهذم وهو « ءادأ دغلا نم اهولص « مهعمج نكمي ل نإو « ءادأ اهولص « لاوزلا لبق سانلا عمج

 يبأ مامإلا دنع امأ ( 541/7 ىنغملا )و ( ١4/0 عومجملا ) رظنا .'يعازوألاو « يروثلاو دمحأ

 تكرت نإو « ًالصأ تطقس « سيشلا تلاز ىتح رذع ريغب رطفلا ديع يف اهكرت نإف « ةفينح
 يف ىلص ءرذع ريغل وأ ءرذعل ىحضألا يف تكرت نإو « اهتقو يف يناثلا مويلا يف ىدؤت ء رذعل
 . كلذ دعب طقستو « ثلاثلا مويلا يفف « لعفي مل نإو يناثلا مويلا

 . صنلاب رذعلا ةلاح يف رطفلا ديع يف يناثلا مويلا يف ءادألا زاوج فرع اغنإو

 رظنا . ثلاشلاو « يناثلا مويلا يف زوجت اهنأل « ةيحضألاب لالدتسالاف ٠ ىحضألا ديع يف امأ
 : . ( ؟ال> ١/ ءاهقفلا ةفحت )

 نأو « مهموي نم اورطفي نأ سانلا رمأف » ظفلب نابح نبا هاورو « يذمرتلا الإ ةسملا هاور )١(
 . ( 50١/7 راطوألا لين ) رظنا « دغلا نم مديعل اوجرخي
 . ( 30١ /؟ راطوألا لين ) رظنا 0



 1ك

 . 2 يعفاشلا لاق هبو ءزيزعلا دبع نب رمع نع هوحن يورو

 اهب بطاخم فلكملاف « ةعمجو ء ديع عتتجا اذإ : ةفينح وبأو كلام لاقو

 نع امههدحأ بوني الو « ضرف اهنأ ىلع ةعملاو , ةنس هنأ ىلع ديعلا اًميمج
 .نمو . هيلإ ريصلا بجي عرش كلذ يف تبثي نأ الإ لصألا وه اذهو "رخآلا
 اوه افإو « يأرلاب وه سيل كلذ لثم نأ ىأر هنألف « ناثع لوقب كسق

 رهظلا ضرف طاقسإ امأو . جورخلا لك لوصألا نع جراخب وه سيلو « فيقوت

 نأ الإ « دج لوصألا نع جراخف ديعلا ةالص ناك هلدب يه يتلا ةعمجلاو «

 . هيلإ ريصملا بجي عرش كلذ يف تبثي

 « اًعبرأ يلصي ٠ موق لاقف « مامإلا عم ديعلا ةالص هتوفت نيف اوفلتخاو

 . دوعسم نبا نع يورم وهو © يروثلاو « دمحأ لاق هبو

 )١( مألا ) رظنا ١/ 5١١ ( /6؟ عومجملا ) رظناو « هدنع راصمألا لهأل ةعملا كرت زوجي الو 5300 ( .

 ول كلذكو ء رهظلا يلصي هنكل « ةعملا هنع تطقس « ديعلا ىلص اذإ هنإف , دمحأ مامإلا دنع امأ

 عبشملا حيقنتلا ) رظنا . ديعلا ةالص هنع تطقس « ةعملا ىلص 7" ( .

 لاق هنأ لِي هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريزه يبأ نع ةجام نباو « دواد وبأ ىور دقو :

 » ناديع اذه موي يف عتتجا دق ٠ نوعمج انإو « ةعملا نم هأزجأ ءاش نف « .

 دقو « ديلولا نب ةيقب هدانسإ يفو ء كلذك عاجلا هجرخأ ةريره يبأ ثيدحو : يناكوشلا لاق
 يلاوعلا لهأب ًاديقم ًالوصوم يقهيبلا هاوزو « هلاسرإ ينطقرادلاو « لبنح نب دمحأ ححص «

 فيعض هدانسإو . :

 نيديع مَنِ هللا لوسر عم تدهش له : ةيواعم هلأسو » هنع هللا يضر قرأ نب ديز نعو

 عمجي نأ ءاش نم لاقف « ةعجلا يف صخر مث «راهنلا لوأ ديعلا ىلص . معن : لاق ؟ اعتتجا «

 ينيدملا نب يلع هححصو . ماحلاو « يئاسنلاو ء ةجام نباو « دواد وبأو « دمحأ هاور « عّمجيلف

 . ( 701/7 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . لوهجم وهو « ةلمر يبأ نب سايإ هدانسإ يو
 لاق ( 177 /؟ راتخما ردلا ىلع راتحملا در ةيشاح ) رظناو ( 15ص ةيعرشلا ماكحآلا نيناوق ) رظنا (؟)

 « ةضيرف يناثلاو ٠ ةنس لوألاف ٠ دحاو موي يف اعتجا ناديع : ريغصلا عماجلا نع ًالقان ةيادهلا يف

 . ( قباسلا ردصملا ) امههنم َدحاو ُكرَتُي الو

 - اهءاضق بحأ نمو ةيافك ضرف اهنأل « ءاضق هيلع سيلف « ديعلا ةالص هتتاف اذإ دمحأ بهذم يف (؟)



 ىلا

 وحن اهيف ربكي نيتعكر مامإلا ةالص ةفص ىلع اهيضقي لب : موق لاقو

 لب : موق لاقو روث وبأو « يعفاشلا لاق هبو « هرهجك رهجيو « هريبكت
 مامإلا ىلص نإ : موق لاقو 9 ديعلا ريبكت ربكي الواهيف رهجي ال طقف نيتعكر

 لاقو " تاعكر عبرأ ىلص ىلصملا ريغ يف ىلص نإو « نيتعكر ىلص ىلصلا يف
 هنع رذنملا نبا ىحو «9 هباحصأو كلام لوق وهو « ًالضأ هيلع ءاضق ال : موق
 1 . يعفاشلا لوق لثم

 : لاق نمو « فيعض هيبشت وهو « ةعملا ةالصب اههبش اًعبرأ : لاق نف

 نأ بجي ءاضقلا نأ وه لصألا نأ ىلإ اًريصف « مامإلا امهالص ا؟ « نيتعكر

 (© اهطرش نم ةالص اهنأ ىأر هنألف « ءاضقلا عنم نمو « ءادألا ةفص ىلع نوكي

 يه تسيل ذإ اًمبرأ الو « نيتعكر اهؤاضق بجي ملف  ةعملاك  مامإلاو ةعاجلا
 لوق ينعأ : رظنلا اهيف ددرتي ناذللا امه , نالوقلا ناذهو « ءيش نم الدب
 . هل ىنعم ال فيعضف كلذ يف ليواقألا رئاس امأو . كلام لوقو « يعفاشلا
 بجي فيكف « ءىش نم ًالدب تسيل هذهو « رهظلا نم لدب ةعمجلا ةالص نأل

 هتتاف نم سيلف « ةقيقحلا ىلعو ؟ ءاضقلا يف ىرخألا ىلع امهادحإ ساقت نأ
 « يه تبجو.« لدبلا هتاف اذإ هنأل « ءادأ لب « ءاضق رهظلا هتالصف « ةعملا

 . باوصلل قفوملا هللاو

 . نيمالسب ءاش نإو « دحاو مالسب اًعبرأ اهالص -
  نيتمكر مامإلا ةالصك اهيلصي هنأ ةياور هنعو ( 510 ١/ ينغملا ) رظنا

 . ( 56 /ه عومجملا ) رظنا )١(

 . ( 58/0 عومجملا ) رظنا يعازوألا لوق وهو (؟)
 . ( قباسلا ردصملا ) . اًمبرأ اهيلصي دوعسم نبا لاقو ( 7١/5 عومجملا ) رظنا قحسإ لوق وهو (1)
 . ةفينح يبأ بهذم وهو ( ؟؟ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؟)

 . ( 7١ /؟ عئانصلا عئادب ) رظنأ

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( اهعرش ) نم «ركفلا راد » ةخسن يف (5)



 ىلا

 لفنتي ال هنأ ىلع روهملاف « اهدعبو « ديعلا ةالص لبق لفنتلا يف اوفلتخاو
 ةفيذحو « دوعسم نباو « بلاط يبأ نب يلع نع يورم وهو اهدعب الو اهلبق ال

 سنأ بهذم وهو . اهدعبو « اهلبق لفنتي : ليقو ٠ "7 دمحأ لاق هبو « رباجو

 -اهدعب لفنتي نأ وهو « ثلاث لوق هيفو "9 يعفاشلا لاق هبو « ةورعو

 يورم وهو (7 ةفينح وبأو ٠ يعازوألاو ٠ يروثلا هب لاقو « اهلبق لفنتي الو
 دجسلا يف وأ « ىلصملا يف ةالصلا نوكت نأ نيب موق قرفو « دوعسم نبا نع

 . (0 كلام بهذم روهشم وهو

 موي وأ رطف موي جرخ ْهْنِلَي هللا لوسر نأ » تبث هنأ مهفالتخا ببسو

 ةالصلا هيلع لاقو © « امهدعب الو « اهلبق َّلَصي مل « نيتعكر ىلصف « ىحضأ
 نم اضيأ اهددرتو 7« نيتعكر عكريلف « دجسملا ئدحأ ءاج اذإ » : مالسلاو
 اهدعبو « اهلبق لفنتلا بابحتسا يف اهكح نوكي نأ نيب ةعورشم يه ثيح
 . اهلبق ةالصلا هكرت نأ ىأر نف ؟ اهكح كلذ نوكي ال وأ ةبوتكملا كح

 مسأ قلطني مو , اهدعبو « ننسلا لبق ةالصلا كرت باب نم وه اهدعبو

 ددرت كلذلو ء اهدعب الو « اهلبق ًالفنت بحتسي م ىلصللا ىلع هدنع دجسلا

 )١( ينغملا رظنا )587/1 (

 )١( ديعلا ةنس دصقب سيل « اهدعبو اهلبق لفنتي نأ زوجي .

 /ه عومجملا ) كلذ يف ةهارك الو « اهدعب الو « اهلبق ةنس ديعلا ةالصل سيل : ىعفاشلا لاق

١ .)1 

 . ( 70775 عئانصلا عئادب رظنا ) اهلبق يلصي الو « اهدعب اًعبرأ يلصي (؟)

 يشرخلا ةيشاح زظنا ) الف ءارحصلا يف امأو « دجسملا يف ناك اذإ اهدعبو « اهلبق ىلصي نأز وجي (4)
 .( ٠١6 /؟

 ىلصف جرخ » لع هللا لوسر نأ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع مهبتك يف ةتسلا ةمنألا جرخأ ()
 كردتسما يف مكاحلاو « هدنسم يف دمحأو يذمرتلا جرخأو « اهدعب الو « اهلبق لصي مل « ديعلا مهب

 . ( 5٠١ /؟ ةيارلا بصن رظنا ) هلثم رمع نبا نع
 )١( ريغصلا عماجلا رظنا ) دمحأو « يذمرتلاو « دواد وبأو « مسمو « يراخبلا هاور ثيدحلا ١/ ؟5 ( .



 ٠٠م

 يف اًضراعم لعفلا ليلد نوكل , دجسملا يف َتَيْلُض اذإ اهلبق ةالصلا يف بهذملا
 , عوكرلا هل بحتسي « دجسم يف لخاد وه ثيح نم هنأ ينعأ : لوقلا كلذ

 هيلع هلعفب اًهبشت عكري ال نأ هل بحتسي « ديعلا ةالص ْلِصُم وه ثيح نمو
 دجسلا مسا نأ ىأرو « ةصخرلا باب نم كلذ نأ ىأر نمو . مالسلاو ةالصلا

 ةضورفملا ةالصلاب اههبش نمو « اهلبق لفنتلا ىلإ بدن « ىلضمللا ىلع قلطني

 . انلق ا اهدعبو اهلبق لفنتلا بحتسا

 باب نم ال ءزئاجلا حابملا باب نم اهدعبو اهلبق لفنتلا نأ موق ىأرو
 دجسملا مما لوانتي م نإ « اًمابتشا لقأ وهو « هوركملا باب نم الو بودنملا
 ظ ظ . ىّلصلا

 هبابحتسا ىلعَعَمْجَأ نأ دعب رطفلا ديع يف ريبكتلا تقو يف اوفلتخاو
 2" 4 هكاَدَه ام ىَلَع هللا اوٌرّبَكَتِلو ةّدعلا اوُلمْكَتِلو 8: ىلاعت هلوقل روهما

 ءرمع نبا بهذم وهو « ةالّصلا ىلإ ودغلا دنع ربكي : ءاماعلا روهمج لاقف

 وبأو « قحسإو . دمحأو , كلام لاق هبو « نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامجو
 ىلإ ودي ىتح لالهلا اوأر اذإ ءرطفلا ةليل نم ربكي موق لاقو . "روث
 نكي م نإ « مهدنع ىحضألا ةليل يف كلذكو « مامإلا جرخي ىتحو « ىلصملا

 . مامإلا ربك اذإ الإ « ةلمج ريبكتلا راكنإ سابع نبا نع يورو " اًجاح

 )١( ةرقبلا ةروس ١88 .

 ربكي الو ىحضألاو رطفلا يف مامإلا جرخي نأ ىلإ ىلصملا ىلإ جرخي نيح ربكي كلام مامإلا دنع (؟)
 ةنودملا رظنا ) هالصم نم عجر اذإ ١/  ) 164ىلإ ديعلا ةليل نم ريبكتلا نسي دمحأ مامإلا دنعو

 /؟ ينغلا ) رظنا . هتبطخ يف مامإلا عم نوربكيو ( ١١ص يدنلا ضورلا رظنا ) ةبطخلا
.) 5355 

 . ( "8/6 عومجملا نظناو ( ؟1؟ ١/ مألا رظنا ) يعفاشلا بهذم وهو (؟)

 « ىلصملا ىلإ لصي نأ ىلإ ةالصلا ىلإ هجورخ نيح نم ىحضألا يف ربكي ةفينح يبأ مامإلا دنعو
 /؟ عئانصلا عئادب رظنا ) ربكي دمجو فسوي يبأ دنعو « ريبكتلاب رهجي الف , رطفلا ديع يف امأو

 .(اللك



 كيد

 يف اوفلتخاو « جحلا مايأ تاولصلا رابدأ يف ريبكتلا ىلع اًضيأ اوقفتاو

 ىلإ ةفرع موي حبصلا ةالص نم ربكي : موق لاقف « اًريثك افالتخا كلذ تيقوت

 ليقو . ")روث وبأو دمحأو « نايفس لاق هبو « قيرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا
 مايأ رخآ نم حبصلا ةالص ىلإ رحنلا موي نم رهظلا ةالص نم ربكي

 نأ ةنسلا تضم : يرهزلا لاقو "7 يعفاشلاو « كلام لوق وهو « قيرشتلا
 رخآ نم رصعلا ىلإ رحنلا موي نم رهظلا ةالص ربد راصمألا يف مامإلا ربكي
 | . قيرشتلا مايأ

 . لاوقأ ةرشع اهيف رذنملا نبا ىكح ءريثك كلذ يف فالخلاف « ةلمج لابو

 لوق كلذ يف لقني ملو « لمعلاب تلقن هنأ وه . كلذ يف مهفالتخا ببسو

 اذه يف لصألاو . مدعب نم فلتخا ٠ كلذ يف ةباحصلا فلتخا اماف . دودحم

 باطخلا اذهف "4 تادوُدْعَم ِماّيأ يف هللا اوُرُكْذآو > : ىلاعت هلوق بابلا
 جحلا لهأ معي هنأ اوأر روهملا نإف . جحلا لهأ ًالوأ هب دوصقملا ناك نإو

 , كلذ يف تيقوتلا يف اوفلتخا اوناك نإو . لمعلاب كلذ يقلتو « مهريغو
 « تيقوتلا ىلع اوعمجأ مهلك مهنأل «رييختلا ىلع كلذ يف تيقوتلا لعلو

 نمل وه امنإ « مايألا هذه يف ةالصلا ربد ريبكتلا : موق لاقو . هيف اوفلتخاو

 . ةعامج يف ىلص

 .يعفاشلاو كلام لاقف « مايألا هذه يف ريبكتلا ةفص يف اوفلتخا كلذكو

 الإ هلإ ال اذه دعب ديزي ليقو (9 ربكأ هللا « ربكأ هللا ء ربكأ هللا : اًثالث ربكي

 . © ريدق ءىش لك ىلع وهو . دما هلو كلملا هل ء هل كيرش ال هدحو هللا

 .(؟5؟ /“ ينغملا ) رظنا )١(

 . ( ؟«ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق )و ( ٠0 /5 عومجملا رظنا ) (9)
 . 5٠١١ ةيآ ةرقبلا ةروس (0)

 . ( 50 /ه عومجملا ) و ( ؟؟ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ()
 . ( 554 /؟ ينغملا رظنا ) دمحأ بهذم وهو (ه)



 كيو

 ةعبارلا لوقي مث « تارم ثالث ربكأ هللا : لوقي هنأ سابع نبا نع يورو
 . تقؤم ءيش هيف سيل ةعامج لاقو . دما هّللو

 نم مهمهف عم عرشلا يف كلذ يف ديدحتلا مدع فالتخالا اذه يف ببسلاو

 مهفالتخا يف ببسلا وه اذهو . رثكألا مهف ينعأ تيقوتلا كلذ يف عرشلا

 . كلذ يف صنلا مدع عم تيقوتلا مهف ينعأ «ريبكتلا نامز تيقوت يف

 , ىلصللا ىلإ ودغلا لبق رطفلا ديع يف رطفي نأ بحتسي هنأ ىلع اوعمجأو
 نأ بحتسي هنأو « ةالصلا نم فارصنالا دعب الإ ء ىحضألا موي رطفي ال نأو
 ةالصلا هيلع هلعف نم كلذ توبثل اهيلع ىشم يتلا قيرطلا ريغ ىلع عجري
 . © مالسلاو

 تبَم ينلا ناك » : لاق هنع هللا يضر سنأ نع ماحلاو , نابح نباو « دمحأو « يراخبلا ىور )١(
 .« ارتو نهلكأيو « تارق لكأي ىتح رطفلا موي ودغي ال

 هللا يضر ةديرب نع ماحلاو , ينطقرادلاو ٠ نابح نباو « دمحأو ٠ ةجام نباو ٠ يذمرتلا.ىورو
 ىتح ىحضألا موي لكأي الو « لكأي ىتح رطفلا موي ودغي ال « لَ هللا لوسر ناك » : لاق هنع
 اذإ يم يبنلا ناك لاق هنع هللا يضر رباج نعف « قيرطلا ةفلاخع نم يور ام امأو . « عجري
 . نابح نباو ماحلاو يراخبلا هجرخأ « قيرطلا فلاخ ديع موي ناك
 /؟ راطوألا لين رظنا ) يذمرتلاو « لسمو « دمحأ هاور رمع نباو « ةريره يبأ نع هلثمو
)0 



 عساتلا بابلا

 يفو ٠ دوجسلا مكح يف : لوصف ةسمخ يف رصحني بابلا اذه يف مالكلاو

 دجسي يتلا تاقوألا يفو « اهلادجسي ىتلا ىنعأ « مئازع يه يتلا تادجسلا ددع

 « ةوالتلا دوجس مح امأف . دوجسلا ةفص يفو « دوجسلا بجي نم ىلعو « اهل

 وه : يعفاشلاو كلام لاقو "7 : بجاو وه : اولاق هباحصأو ةفينح ابأ نإف

 ا" بجاوب سيلو « نوئسم

 اهانعم يتلا رابخألاو « دوجسلاب رماوألا موهفم يف مهفالتخا فالخلا ببسو

 ٍنَمْحَّرلا تايآ ْمِهْيَلَع ىَلْتُت اذإ > : ىلاعت هلوق لثم دوجسلاب رماوألا ىنعم

 ؟ بدنلا ىلع وأ ٠ بوجولا ىلع ةلومع يه له "© 4 اًيكُبو « اَدَجُّس اوٌرخ

 يف اعبتا يعفاشلاو كلامو ٠ بوجولا نم اهرهاظ ىلع اهلمح ةفينح وبأف
 امل هنأ كلذو « ةيعرشلا رماوألا مهمهفب(© دعقأ مه اوناك ذإ « ةباحصلا اههموهفم

 دجسو ءدجسو « لزنف « ةعملا موي ةدجسلا أرق باطخلا نب رع نأ تبث

 : لاقف « دوجسلل سانلا ايت اهأرقو « ةيناثلا ةعملا موي ناك اماف « هعم سانلا

 رصضحمب اذهو اولاق . © ءاشن نأ الإ ء انيلع اهبتكي مل هللا نإ مُكلْئبر ىلع

 )١( عئانصلا عئادب ) رظنا ١/5976 ( .

 رانم ) رظنا دمحأ بهذم وهو ( 501/1 عومجملا )و ( ؟؛ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؟)

 ١/ 1١١5(. ليبسلا

 04 ةيآ ميرم 0(

 « دوعقلا نم ذوخأم .. مهمهفب نكمأ مه : ديري هلعلو « دعقأ » اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف (:)

 . نكتتلاو تابثلا وهو

 نع ةبيش يبأ نباو هجرختسم يف معن وبأو ٠ يقهيبلاو « طولا يف كلامو , يراخبلا هاور رثألا ()

 ء دجسو « لزنف « ةدجسلا ءاج ىتح لحنلا ةروس ةعجلا موي ربنملا ىلع أرق هنأ » ظفلب رمع

 - م انإ سانلا اهبأ : لاق ةدجسلا ءاج اذإ ىتح اهب أرق ةلباقلا ةعملا تناك اذإ ىتح سانلا دجسو



6٠.2, 

 عرشلا ىزغمب مهفأ مو ء فالخ مهنم دحأ نع لقني مف « ةباحصلا ٠ امإ اذهو
 ةجح  فلاخم هل نكي مل اذإ  يباحصلا لوق ىري نم هب جنحي .

 : لاق هنأ تباث نب ديز ١" ثيدحب كلذ يف يعفاشلا باحصأ جتحا دقو

 مو دجسي مف « جحلا ةروس تأرقف « هِي هللا لوسر ىلع نآرقلا أرقأ تنك »

 ىلا دجسن

 م هللا نإ » ظفل يفو « هيلع مثإ الف دجسي مل نمو « باصأ دقف ء دجس نف « دوجسلاب رمؤن 0 -
 . « ءاشن نأ الإ دوجسلا انيلع ضرفي

 ةقرفتلا يف مهتدعاق ىلع ةيفنحلا تباجأو ٠ بوجولا مدعب نولئاقلا هب لدتسا دقو : يناكوشلا لاق
 هنأب بقعتو : حتفلا يف لاق . بوجولا يفن مزلتسي ال ضرفلا يفن نأب بجاولاو ء ضرفلا نيب .

 مل نمو ٠ : هلوق اذه نع ينغيو « اهنيب نوقرفي ةباحصلا ناك امو « ثداح مهل حالطصا

 يف ريخم ءرملا نأ ىلع لدي هنإف « ءاشن نأ الإ » : هلوقب اضيأ بقعتو «« هيلع مث .الف ء دجسي

 . اًبجاو نوكي الف  دوجسلا
 رظنا . هدعب ىفخي الو : ظفاحلا لاق . بجتف « اهتءارق ءاشن نأ الإ ىنعملا نأب هبجوأ نم باجأو

 'لعفلا كرت نمع مثالا ءافتنا نإف « هيلع مثإ الف » هلوق اًضيأ هدريو ( 1١7/9 راطوألا لين )

 ٠ . ( قباسلا ردصملا ) هبوجو مدع ىلع لدي اًراتخم
 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( ثيدح ) «ركفلا راد » ةخسن يف .

 دجسي ملف « مجنلاو » هِي ينلا ىلع تأرق » : لآق :تباث نب ديز نع ةجام نبا الإ ةعاملا هاور (؟)

 . «دحأ انم هجسي مف » : لاقو ينطقرادلا هاورو « اهيف

 مهو « ةوالتلا دوجس هيف عوشي ال لصفملا نإ : لاق نم هب جتحا ثيدحلا : يناكوشلا لاق

 , دوجسلا مدعب « مجنلا » ةروس صخ نم اضيأ هب جتحاو « هيلوق دحأ يف يعفاشلاو « ةيكلاملا

 . روث وبأ وهو

 . ( 125/9 راطوألا لين ) رظنا

 وبأ : ليقو ديعس وبأ وه « هنع هللا يضر ليلجلا يبلاحصلا تباث نب ديز ثيدحلا يوارو

 يندملا يراجنلا يراصنألا ؛ كاحضلا نب تباث نب ديز ةجراخ وبأ : ليقو « نمحرلا دبع

 « ةنس ةرشع ىدحإ ةنيدملا هللا لوسر مدق نيح هرمع ناكو ٠ فحصملاو « يحولا بتاك  يضرفلا

 تس تباث نب ديزلو « هوبأ لتقو « ةروس ةرشع تس ةنيدلا هي هللا لوسر مودق لبق ظفحو

 دهشو ءاهدهشي م: ليقو « اًدحأ دهشو « هدرف ءردب موي هني يبنلا هرغصتساو « نينس

 -رثكأ ديزو . مدقم نآرقلا : لاقو « راجنلا ينب ةيار عل ينلا هاطعأو « اهدعب امو « قدنخلا



 نايا

 دجسي م هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يور امب ءالؤه جتحي اًضيأ كلذكو

 نأ يضتقي كلذ نيب عملا هجو نأل « اهيف دجس هنأ يور امبو 7« لّصَفلا يف

 : ىأر امب ثّدَح مهنم دحاو لك نوكي نأب كلذو « اًبجاو دوجسلا نوكي ال

 . دجسي مل هنإ : لاق نمو « دجس هنإ : لاق نم

 ىلع رماوألا لمح وه . لصألا نأب كلذ يف كسقف . ةفينح وبأ امأو

 جاجتحا نإ : يلاعملا وبأ لاقو . رماوألا ةلزنم لزنت يتلا رابخألا وأ بوجولا

 دوجسلا باجيإ نإف « هل ىنعم ال كلذ يف دوجسلاب ةدراولا رماوألاب ةفينح يبأ

 ةيأ ةءارق ينعأ' : ةءارقلا دنع وهو ءاّديقم هبونجو يضتقي سيل اقلطم

 دنع بجت ةالصلا تناكل « ةفينح وبأ عز مك رمألا ناك ولو : لاق « دوجسلا

 دوجسلا بجي سيلف « كلذ بجي م اذإو « ةالصلاب رمألا اهيف ىتلا ةيآلا ةءارق

 . دوجسلاب رمألا نم دوجسلاب رمألا اهيف ىتلا ةيآلا ةءارق دنع

 يف ةدراولا رابخألا نأ ىلع نوماسملا عمجأ دق : لوقي نأ ةفينح يلو

 . ةعبرأب يراخبلا درفناو « ةسخ ىلع اهنم اقفتا . اًئيدح نوعستو نانثا هل يور . نآرقلل اًدخأ -
 . كل ريغ ليقو . نيعبرأ ةنس : ليقو ٠ نيسمخو تس : ليقو « نيسمخو عبرأ ةنس ةنيدملاب يفوت

 . ( ؟79/١١)تافصلاو ءاممألا رظنا

 وبأ هاور « ةنيدملا ىلإ لوحت ذنم لصفملا نم ءيش يف دجسي م ِهُّتِيَي هنأ ٠» : سابع نبا ثيدح )١(
 ةريره يبأ ثيدح وهف اهيف دوجسلا ىور ام امأو . هحيحص يف نكسلا نب يلع وبأو « دواد
 . ملسم هاور « كبر مساب أرقاو » « « تقشنا ءامسلا اذإ » يف هِي يننلا عم اندجس : لاق

 لاق ( 4 /؟ رجح نبال ريبحلا صيخلت ) رظنا . « أرقا » ةدجس ركذي ملو « هلصأ يراخبلا يفو
 , امهو « قارولا رطمو « ديبع نب ثراحلا ةمادق وبأ سابع نبا ثيدح دانسإ يفو : يناكوشلا

 « دانسإلا فيعض سابع نبا ثيدح : يوونلا لاق . ملسم لاجر نم اناك نإو « نافيعض
 ةمدقتملا ثيداحألاف ؛ جاجتحالل هتيحالص ضرف ىلعو : يناكوشلا لاق . هب جاجتحالا حصيال

 ةنس ناك ةريره يبأ مالسإ نأ ىلع ءاماعلا عامجإ عم امس الو ٠ يفنلا ىلع ةمدقم يهو « ةتبثم

 أرقاو « تقشنا ءامسلا اذإ يف ٍمََِم هللا لوسر عم اندجس » هثيدح يف لوقي وهو ةرجحلا نم عبس

 1 .« ( ٠٠١ /؟ راطوألا لين ) رظنا « كبر مهاب



 6م 4.5

 اذإو ٠ عضاوملا رثكأ يف .كلذو ءرمألا ىنعب يه « نآرقلا ةوالت دنع دوجسلا
 , ةوالتلا دنع ينعأ ةوالتلاب اًديقم دوجسلاب رمألا درو دقف , كلذك كلذ ناك

 كلذ يف رمألا سيلو « ديقملا ىلع.قلظملا لمح بجوف « اًقلطم رمألا هب دروو
 نإف اًضيأو ""رخأ دويقب اهوجو ديق ةالصلا نإف « ةالصلاب رمألاك دوجسلاب
 دوجسلاب رمألا ىنعم كلذب انل نيبف « اهيف دجس دق مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا
 بوجولا يف رمألا ىضتقم لمحي نأ بجوف « ةوالتلا دنع هنأ ينعأ : اهيف دراولا

 . هيلع

 نأ اندنع رمألا : أطوملا يف لاق اًكلام نإف « نآرقلا دوجس متازع ددع امأو ..

 لاقو '9 ءيش اهنم لصفملا يف سيل ©) ةدجس ةرشع ىدحإ نآرقلا دوجس مئازع
 ٌودْعلاب © : ىلاعت هلوق دنع دعرلا يف اهيناثو ٠ فارعألا ةتاخ اهوأ : هباحصأ

 « َنوُرَمْؤُي ام َنوُلَعْفَيَو » : ىلاعت هلوق دنع لحنلا يف اهثلاثو < لاصألاو
 يف اهسماخو « اًعوُشُخ ْمُهُديِزَيَو ١ : ىلاعت هلوق دنع ليئارسإ يب يف اهعبارو
 جحلا نم ىلوألا اهسداسو < اًيِكُبو ادم اوُرَخ ١ : ىلاعت هلوق دنع ميرم

 هلوق دنع ناقرفلا يف اهعباسو <« ءاشي ام َلَعْفَي هللا نإ > : ىلاعت هلوق دنع
 ُبَر » : ىلاعت هلوق دنع لئلا يف اهنماثو 4 اًروُقُت ٌمُهدازو ١ : ىلاعت
 َْهَو » : ىلاعت هلوق دنع ليزنت ملآ يف اهعساتو « ميظَعلا ٍشْرَعلا
 © بانأو اقكار ٌرخو )ل : ىلاعت هلوق دنع ص يف اهوشاعو 4 نوُريتْسَي ل
 <« نودّبعَت هاَيإ متنك نإ + : .ىلاعت هلوق دنع ليزنت مح يف رشع ةيداحلاو
 هع وبرأ : نا شلا لاقو 4 : َنوُمْأْسَي ال ْمَهَو ١ : ىلاعت هلوق دنع ليقو
 مساب أرقا يفو « مجنلا يفو « قاقشنالا يف : لصفلا يف اهنم ثالث (9 ةدجس

 . هانتبثأ ام باوصلاو ,( رخآ ) «ركفلا راد » ةخسن يف )١(

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو رشع ىدحإ «ركفلا راد » ةخسن يف .
 . ( 507/١ أطوملا ) رظنا (

 . ( 0815 /؟ عومجملا ) رظنا (



 /و٠ة

ب نم هدنع اهنأل « ةدجس ص يف ري لو ؛ ىلعألا كبر
 لاقو . . ركشلا با

ا نم ةيناثلا اهيف تبثأ ةدجس ةرشع سمخ يه : دحأ
 . "7 ص ةدجسو « جحل

حطلا لاق «” ةدجس ةرشع اتنثا يه : ةفينح وبأ لاقو
 لك يهو : يوا

 ش . ()ربخلا ظفلب تءاج ةدجس

ف اهودقتعا يتلا بهاذلا يف مهفالتخا مهفالتخا يف ببسلاو
 حيحصت ي

هنمو.« ةنيدملا لهأ لمع دمتعا نم مهنم نأ كلذو « اهددع
 هامتعا نم م

 « كلامف « لمعلا اودمتعا نيذلا امأ . عامسلا دمتعا نم مهنمو « سايقلا

 كلذو « هباخصأو « ةفينح وبأف « سايقلا اودمتعا نيذلا امأو . هباحصأو

 يهو « ربخلا ةغيصب تءاج « « اهيلع عمجأ يتلا تادجسلا اندجو :| اولاق مهمأ

 « جحلا لوأو « ميرمو « ءارسإلاو « دعرلاو « لحنلاو « فارعألا ةدجس

 يتلا تادجسلا رئ رئاس اهب قحلي نأ بجوف « ليزنت ملآو « لمثاو « ناقرفلاو

 تءاج ثالث طقسيو « قاقشنالاو ص يف يتلا يهو « ربخلا ةغيصب تءاج

 أرقأ » يفو . ( جحا » نم ةيناثلا يفو « مجنلاو » يف يتلا يهو «رمألا ظفلب

 . ©« كبر مساب

 ةالصلا هيلع هنع تبث ام ىلإ اوراص مهنإف « عامسلا اودققعا نيذلا امأو

 « مجنلاو » فو « ك كبر مساب أرقا » يف يفو «٠ قاقشنالا يف دوجس نم مالسلاو

نم جحلا يف ك دمحأ لئس : مرثألا لاقو . مسم كلذ جّرخو
 : لاق ؟ ةدجس 

 . ناتدجس

 هنأ ِهَِلَع ينلا نع رماع نب ةبقع ثيدح حيحصو
 جحلا يف ٠ : لاق

 رظنا ) ةدجس ةرشع عبرأ اهنأ بهذلا يف روهشملا يهو « ىلوألا ةياورلاو . ةيناثلا ةياورلا ىه
00 307 ) : 

 يف رشعو « لوألا فصنلا يف عبرأ : يدنقرمسلا لاق . ةدجس ةرشع عبرأ اهنأ ةفينح يأ بهذم (0)

 . ( ١/ 50١٠ ءاهقفلا ةفحت ) ) يناثلا فصنلا
. 

 . هانركذ ام باوصلاو ( ريخلا ) «ركفلا راد » ةخسن يف (0)



 همم

 . دواد وبأ هَجّرخ : يضاقلا لاق . يلعو ء رمع لوق وهو () « ناتدجس

 دواد وبأ هاور امل « ص » ةدجس طاقسإ ىلإ راص امنإ هنإف « يعفاشلا امأو

 ةيآربنملا ىلع وهو « أرق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ » يردخلا ديعس يبأ نع
 ًايهتف « اهأرق ءرخآ موي ناك اماف ء دجسو « لزنف « ص » ةروس نم دوجسلا
 « دوجسلل نوريشت متيأر نكلو ٠ ين ةبوت يه امنإ » : لاقف « دوجسلل سانلا
 بوجوب هلوق يف ةفينح يبأل ةجحلا نم برض اذه يفو . "« تدجسف تلزنف
 نم اهريغ يف تفتنا ةلعب ةدجسلا هذه يف دونجسلا كرت للع هنآل دوجسلا
 اهل تتبث يتلا فالخب ةلعلا اهنع تفتنا يتلا كح نوكي نأ بجوف ء تادجسلا

 ليلد زيوجت باب نم هنأل « فالتخا هيفو « لالدتسالا نم عون يهو « ةلعلا
 . باطخلا

 لصفلا نم ميش يف دجسي م١ : ل هلا لوسي نأ «دواد بأ هجرخ سابع

 يذلا ةريره ابأ نأل ءرَكُْم وهو : رمع وبأ لاق 9 « ةنيدملا ىلإ رجاه ذنم

 « يقهيبلاو « ينطقرادلاو « ىوقلاب سيل هدانسإ : لاقو ء يذمرتلاو « دواد وبأو « دمحأ هاور 0(

 مل نمو « معن : لاق « نيتدجس اهيف نأب جحلا ةروس تلضف هللا لوسراي تلق » ظفلب ماحلاو
 لين رظنا ) نافيعض امهو , ناهاع نب حرشمو ةعيهل نبا هدانسإ يفو « امأرقي الف , امهدجسي
 . 7٠١( /؟ راطوألا

 رم اماف (ص) أرقف ء اًموي ِهْنِي هللا لوسر انبطخ » : لاق ظفاب كاحملاو , دواد وبأ هجرخأ (؟)

 سانلا نزشت ةدجسلا غلب اماف , ىرخأ ةرم اهأرقو ء هعم اندجسو « دجسف « لزن « دوجسلاب

 متددعتسأ دق مارأ ) . منزشت مكتيأر ينكلو « ين ةبوت يه افإ : لاق « انآر اماف « دوجسلل

 . ( 381 /5؟ ةيارلا بصن رظنا ) ) ايهت : نرشت ىنعمو « « اندجسو « دجسف لزنف ( دوجسلل

 « ًالسرم ىوريو يوقلاب سيل هدانسإ « هماكحأ » يف قحلا دبع لاق « دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا ()

 مدق ءرخأتم همالسإو « تقشنا ءامسلا اذإ » يف دجس هتيم يبنلا نأ ةريره يبأ ثيدح حيحصلاو
 وبأو «ركنم ثيدح اذه : ربلا دبع نبا لاقو « ةرجحلا نم ةعباسلا ةنسلا يف هيرب ينلا ىلع

 يف دجسي' هأآر دقو ءةنيدملاب الإ ني ينلا بحصي مل ةريره وبأو  ءيشب سيل ةمادق

 . ( ١18 /؟ ةيارلا بصن ( مقلاو « قاقشنالا )
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 دقو . ةنيدللاب الإ مالسلاو ةالصلا هيلع هبحصي م لصفملا يف هدوجس ىؤر

 . © « مجنلاو » يف مالسلاو ةالصلا هيلع دجس هنأ » هنع تاقثلا ىور

 تاقوألا يف دوجسلا موق عنف « هيف .اوفلتخا مهنإف « دوجسلا تقو امأو

 تاولصلا عنم يف هلصأ ىلع ةفينح يبأ بهذم وهو « اهيف ةالصلا نع يهنملا

 هدنع اهنأل ) أطوملا يف كلذ اًضيأ كلام عنمو (" تاقوألا هذه يف ةضورفملا

 هنأ هنع مساقلا نبا ىورو « هدنع تاقوألا هذه يف عونمم لفنلاو « لفنلا نم

 « حبصلا دعب كلذكو ءريغتت وأ «٠ سيشلا رفصت مل ام رصعلا دعب اهيف دجسي

 هذه يف ىلصت ننسلا نأو « ةنس اهنأ ىلع ءانب اذهو (9 يعفاشلا لاق هبو

 . عولطلا وأ ٠ بورغلا نم سمشلا ندت مل ام تاقؤألا

 ةالص يف ءيراقلا ىلع هجوتي هنأ ىلع اوعمجأف « اهكح هجوتي نم ىلع امأو

 وبأ لاقف ؟ ال مأ دوجس هيلع له عماسلا يف اوفلتخاو « ةالص ريغ يف وأ « ناك

 دجسي كلام لاقو « ةأرملاو لجرلا نيب قرفي مو « دوجسلا هيلع : ةفينح

 ىورو (9 عماسلل اًمامإ نوكي نأ حصي نم اذه عم وهو : دجسي ءيراقلا

 ناك نم دجسو اهيف دجسف « « مجنلاو » أرق هتيم ينلا نأ » دوعسم نبا نع هيلع قفتم ثيدحلا )١(
 . ( 1٠١ /؟ راطوألا لين رظنا « هعم

 رخآ تقو .يف اهيدؤيو « عطقي نأ لضفألاو « ةهاركلا عم ةوالتلا ةدجس زوجت ةفينح يبأ دنع (0)

 .( ١88/١ ءاهقفلا ةفحت )

 ينغملا ) يعفاشلا لثم ةيناثلا ةياورلاو « دمحأ نع ىلوألا ةياورلا يهو ( 77/؟ أطوملا ) رظنا (0)
” 

 . نراقم وأ « مدقتم ببس اهل يتلا ننسلا نم اهنأ ىلع ءانب ( 557 ١/ رايخألا ةيافك رظنا ) (4)
 عماسلل نسي يعفاشلا دنعو ءاهدعب امو ( ٠١8 /؟ راتخلا ردلا ىلع راتحملا در ) ةيشاح رظنا (5)

 . ( 5:8/7 عومجملا رظنا ) دجسي مل مأ ئراقلا دجسأ ءاوسو دوجسلا

 . ( 155 /؟ ينغما رظنأ ) دحأ بهذم وهو « ( 745/١ ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا ) رظنا (3)
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 حصي ال نم ئراقلا ناك نإو « عماسلا دجسي هنأ كلام نع مساقلا نبا

 ا . هيلإ سلج اذإ ةمامإلل

 اذإ ربك « ئراقلا دجس اذإ : اولاق ءاهقفلا روهمج نإف « دوجسلا ةفص امأو

 امأو « ةالص ريغ يف ناك اذإ كلذ يف كلام لوق فلتخاو « عفر اذإو ضفخ

 . 9 اًدحاو ًالوق ربكي هنإف « ةالصلا ف ناك اذإ

 ةالصلا يف ناك اذإ نيتريبكت ربكي يعفاشلا دنعو ( 541 ١/ ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا رظنا )١(

 ةريبكت مث ء اهيف هيدي عفري « حاتتفالل ىلوألا : نيتريبكت ةالصلا يف نكي مل اذإ ربكي كلذكو
 . ( 517 /؟ عومجملا رظنا ) اهل سي هنأ لاوقألا حصأو دوجسلل ىرخأ

 « هنم عفرلا دنع ةيناثلاو . دوجسلا دنع هيدي ىلوألا يف عفري : نيتريبكت ربكي دمحأ دنعو
 1 . ( 75/١ ينغما رظنا ) مسيو

 الب « نيبحتسم نيمايق نيبو نيتنونسم نيتريبكت نيب ةدجس ةياورلا رهاظ يف ةفينح يبأ دنعو .
 . ( ٠١ /؟ راتخلا ردلا ىلع راتحلا در رظنا ) مالس الو « دهشت الو « دي عفر



 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو ... محرلا نمحرلا هللا مس

 اهلست ملسو هبحصو

 تيملا ماكحأ باتك





 () تيملا ماكحأ باتك

 ىلإ مسقني - ءايحألا ىلع تاومألا قوقح يهو  باتكلا اذه يف مالكلاو

 . هدعبو « راضتحالا دنع هب لعفي نأ بحتسي اهف : ىلوألا ةلمجلا : لجج تس

 . هعابتاو « هلمح يف : ةعبارلا . هنيفكت يف ةغلاشلا . هلسغ يف : ةيناثلا

 . هنفد يف : ةسداسلا . هيلع ةالصلا يف : ةسماخلا

 [ تومأ ]رسكلاب [ تم ]و ةغل: فاخ باب نم( تامي تام )و( اوم تومي ناسنإلا تام )(1)

 « ليقثتلاب [ تيم ] وهف ةعبار ةغل عيبي عابك [ تيمي تام 1 : جاتلا يفو « ةثلاث ةغل

 : لاقف رعاشلا اهعمجج دقو فيفختلاو

 ءايحألا تّيم تيلاافإ تيب حارتساف تام نم سيل

 « نوتوهس يأ « نوُتيَم مهإو َتّيم َكنِإ » : ىلاعت هلوق هيلعو « ريغ ال ليقثتلاب تّيف يحلا امأو

 ٠ ( حاحصلا راتخع ) توما نم صخأ [ ةتوملا ] و هللا هتامأ : لاقيف « ةزمه اب ىَدَعُيَو





 لوألا بابلا

 . هدعبو « راضتحالا دنع هب لعفي نأ بحتسي ايف

 هيلع هلوقل « هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش توملا دنع تيملا نقلي نأ بحتسيو

 ناك نم » هلوقو 27 « هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ماتوم اونقل » مالسلاو ةالصلا

 . ©« ةنجلا لخد « هللا الإ هلإ ال هلوق رخآ

 هري ملو « موق كلذ ىأرف « ةلبقلا ىلإ ههيجوت بابحتسا يف اوفلتخاو
 . © نورخالا

 يورو « ميدقلا رمألا نم وه ام : هيجوتلا يف لاق هنأ كلام نع يورو

 « ةباحصلا نم دحأ نع كلذ وري ملو « كلذ ركنأ هنأ بيسملا نب ديعس نع

 ء« هينيع ضمغ تيملا ىضق اذإف ء هيجوتلاب رمآلا ينعأ : نيعباتلا نم الو

 يف بحتسي هنإف « قيرغلا الإ « كلذب راثآلا دورول هنفد ليجعت بحتسيو
 لاق . هتايح نيبتت مف . هرمغ دق ءاملا نوكي نأ ةفاخم هنفد ريخأت بهذملا

 نيذلا لثم .ضرملا نم ريثك يف ىلوأ وهف ٠ قيرغلا يف اذه ليق اذإو : يضاقلا
 لاق دقل ىتح . ءابطألا دنع فورعم وه امم كلذ ريغو قورغلا قابطنا مهبيصي

 . ثالث دعب الإ اونفدي نأ يغبني ال نيتوكسملا نإ : ءابطألا

 /؟ ريغصلا عماجلا رظنا ) دمحأو ء ةجام نباو « يئاسنلاو ٠ يذمرتلاو « دواد وبأو « ملسم هاور )١(
6 ). 

 )١( ذاعم نع ( 1768/5 يطويسلل ريغصلا عماجلا رظنا ) دمحأو « مكاحلاو « دواد وبأ هاور .

 هيلع عمج اذهو : يوونلا لاق ٠ يعفاشلا دنع كلذكو ( 45١ /؟ ينغملا رظنا ) دمحأ دنع بحتسي (؟)

 . ( 186 /؟ راتخلا ردلا رظنا ) فانحألا دنع كلذكو ( ١٠؟ /5 عومجملا رظنا )
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 يناثلا بابلا
 تيملا لسغ يف

 بجي نيف اهنمو « لسغلا كح يف اهنم : ةعبرأ لوصف بابلا اذهب قلعتيو
 ةفص يف اهنمو « لساغلا مح امو « لسغي نأ زوجي نمو « قوملا نم هلسغ
 ش . لسغلا

 لوألا لصفلا

 لسغلا مكح يف

 ىلع ةنس ليقو ٠ ةيافكلا ىلع ضرف هنإ هيف ليق هنإف « لسغلا كح امأف
 . ( بهذملا يف اهالك نالوقلاو ةيافكلا

 . لوقلاب ال « لمعلاب لقت هنأ كلذ يف ببسلاو
 جتحا دقو « همهفت ال وأ « بوجولا مهفت ةغيص هل سيل لمعلاو

 وأ « اًنالث اهنلسغا » هتنبا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب هبوجول باهولا دبع
0 

 .)«اشض

 ملعت جرخم جرخ لوقلا اذه نأ ىأر نف . 7 « هولسغا » مرحلا يف هلوقبو

 رمألا نضتي هنأ ىأر نمو « هبوجوب لقي مل « هب رمألا جرخم ال , لسغلا ةفصل

 ةيافك رظنا ) يعفاشلا دنع ةيافك ضرف وهو « ( ١٠ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا )١(

 بجاو ةفينح يبأ دنعو ( ١/ ١76 ليبسلا رانم رظنا ) دمحأ بهذم وهو ( 36 /١رايخألا

 . ( 76١ /؟ عئانصلا عئادب رظنا ) ةيافك

 مأ اهنأ تاياورلا ضعب يفو ٠ بنيز هتنبا اهنأ روهشلاو ٠ ةيطع مأ نع لسمو . يراخبلا هجرخأ ()

 . ( 157” مالسلا لبس رظنا ) « هتانب يأ يردأال » نيريس نبا نع يراخبلا يف عقوو « موثلك

 ؛ هتلحار نع طقس يذلا يف لاق ِهَتْئَي يبنلا نأ اهنع يضر سابع نبا نع هيلع قفتم ثيدحلا (0)

 . ( 59 /؟ مالسلا لبس رظنأ ) « هيبوث يف هونفكو « ردسو « ءامب هولسغا »: تاف



 هامل

 يناثلا لصفلا

 قوملا نم هلسغ بجي نهف

 تيملا لسغ ىلع كلذ نم اوقفتا مهنإف « مهلسغ بجي نيذلا تاومألا امأو
 يفو ديهشلا لسغ يف اوفلتخاو . رافكلا برح كرتعم يف لتقي م يذلا مسملا
 كرتعملا يف هلتق يذلا ينعأ : ديهشلا امأف . كرشملا لسغ يفو « هيلع ةالصلا

 رمأ ِهَِيَي هللا لوسر نأ » يور امل « هلسغ كرتيىلع روهملا نإف « نوكرشلا
 نب ديعسو « نسحلا ناكو () « مهيلع لصي ملو « مهايثب اونفدف ء دحأ ىلتقب

 . ")7 بنجي تيم لك نإف « لسم لك لسغي : نالوقي بيسملا

 ينعأ : ةرورضلا عضومل ناك ء دحأ ىلتقب لعف ام نأ نوري اوناك مهلعلو

 نسحلا نب هللا ديبع راصمألا ءاهقف نم مهوقب لاقو « مهلسغ يف ةقشلا

 . يربنعلا

 لّسُغ دق : لاقف « ديهشلا لسغ نع رذنملا نبا ىكح اهف رمع وبأ لئسو
 نيذلا فلتخاو . هللا همحري اًديهش ناكو « هيلع يلصو ٠ طنحو « نْفَكو «رمع

 )١( ءاطع لوق وهو « ءاماعلا روهج لاق هبو ( 57/7 ماللا لبس رظنا ) يراخبلا هاور ثيدحلا «
 دمحأو . كلامو , ثيللاو « دامحو « ماحلاو , يراصنألا ىبحيو « ىبوم نب نايلسو « يعخنلاو .

 عومجما ) رظنا . رذنملا نباو «روث وبأو « قحسإو 585/8 ( .
 . ( 5١15/68 عومجملا ) ءالؤه بهذمل رظنا (؟)

 ثيداحأب ةفينح يبأل جتحاو « لسغي الو « هيلع ىلصي : ينزملاو ٠ يروثلاو « ةفينح وبأ لاقو
 ىلع ىلص ِةَنئَو ينلا نأ » اهنم « تاولص ةزمح ىلع ىلصو « دحأ ىلتق ىلع ىلص ه هتيم ينلا نأ
 يبأ نع دواد وبأ هاور « ةالص نيعبس هيلع ىلص ىتخ ةزمح ةرشع لك يف ةرشع ةرشع : دحأ ىلتق

 دادش نع يئاسنلا هاور « ِهتَِع ينلا هيلع ىلصف « دهشتسا اًييارعأ نأ » اهنمو « يرافغلا كلام
 . ( 505/0 عومجملا ) رظنا . يداهلا نبأ
 موي نم ناك ام امأ . هيلع ىلصيو « لسغي ديهشلا : لاق نم عم - معأ هللاو  باوصلا لعلو
 ؟ لضفلا كلذب ىلوأ مهو « مهيلع ىلصيو اولسغي نأ عناما اف الإو « اًءطق ةرورضلل وهف دحأ
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 لتق نم ءادبهشلا يف - لسغي ال نيكرشملا برح يف ديهشلا نأ ىلع اوقفتا
 مح مهكح ةعامجو . دمحأو « يعازوألا لاقف ٠ كرشلا لهأ ريغ وأ ٠« صوصللا
 . (لسغي : يعفاشلاو كلام لاقو )7 كرشلا لهأ هلتق نم

 اًقلطم ةداهشلا يه « لسفلا كح عفرل بجوملا له وه مهفالتخا ببسو
 . اقلطم ةداهشلا يه « كلذ ببس نأ ىأر نف ؟رافكلا يديأ ىلع ةداهشلا وأ

 نأ ىأر نمو . لتق نم ديهش هنأ هلم ينلا هيلع صن نم لك لسغي ال : لاق
 . مهيلع كلذ رصق « رافكلا نم ةداهشلا يه « كلذ ببس

 رفاكلا هدلاو مسملا لسغي ال : لوقي كلام ناكف « ّرفاكلا مسملا لسغ امأو

 لسغب سأب ال : يعفاشلا لاقو (9 هيراويف « هعايض فاخي نأ الإ « هربقي الو

 . © هباحصأو ةفينحوبأو « روثوبأ لاق هبو (9 مهنفدو ٠ نيكرشملا نم هتبارق ملسملا

 دقو « عبتت ةنس كرشلا تيما لسغ يف سيل : رذنملا نب ركب وبأ لاق
 . ©« تام امل ؛ هع لسغب رمأ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأ » ىور

 نإف ؟ ةفاظنلا باب نم وأ « ةدابعلا باب نم لسغلا له فالخلا ببسو
 . هلسغ زاج ةفاظن تناك نإو ءرفاكلا لسغ رجي مل ةدابع تناك

 )١( لسفي ال ةيناثلاو « ديهشلا نود هتبتر نأل « لسغي : امهادحإ : ناتياور دمحأ بهذم يف «
 506/؟ ينغملا رظنا ) هيلع ىلصي الو ( .

 ( 7١5/0 عومجملا رظنا )و ( 160/7 ليلخ رصتخم حرش يثرخلا ىلع ىودعلا ةيشاح رظنأ ) (؟)
 دحأ ءادهش كح هكح ديهش ليتقلاف ء صاصقلا بوجو هب قلعتي لتق لك : ةيفنحلا دنعو

 ديهش وهف « هريغ وأ حالسب رشملا جراخ قيرطلا عاطق وأ « اليل صوصللا هلتق يذلاف لسغي ال
 . ( 076/9 عئانصلا عئادب رظنا )

 . ( 018 /؟ ينغملا رظنا ) دمحأ بهذم وهو ( 178 ١/ ةنودملا ) رظنا (؟)

 . ( ١١5 /5 عومجملا رظنا ) يعفاشلا بهذملا يف لاق 5 (؟)

 سيلو الف « دترملا امأ « يلصألا رفاكلا هّييرق نفديو « نفكيو « سلا لمعي ةفينح يبأ دنع (5)

 . ( 37١ /؟ راصبألا ريونت حرش راتخلا ردلا ) رظنا ملسملا هبيرق لسغ رفاكلل
  ئملايطلا دواد وبأو يعفاشلاو « هدنسم يف يلصوملا ىلعي وبأو « يقهيبلاو ٠ هدنسم يف دمحأ هاور (1)
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 -  ثلاثلا لصفلا

 تيملا لسغي نأ زوجي نهف

 نولسغي لاجرلا نأ ىلع اوقفتا مناف « تيملا لسغي نأ زوجي نم امأو
 وأ « لاجرلا عم توق ةأرملا يف اوفلتخاو « ءاسنلا نلسغي ءاسنلاو لاجرلا
 : موق لاقف : لاوقأ ةثالث ىلع نيجوز انوكي مل ام « ءاسنلا عم تومي لجرلا

 دحاو لك مهي : موق لاقو « بايثلا قوف نم هبحاص اهنم دحاو لك لسغي

 : موق لاقو . © ءاساعلا روهمجو « ةفينح وبأو « يعفاشلا لاق هبو هبحاص امههنم

 « تام دق لاضلا خيشلا كمع نإ : تلقف ٠ علل ينلا تيتأ بلاط وبأ يفوت امل : لاق يلع نع
 بهذا لاق « هتيتأ مث , هتيراوف : لاق ٠ ينيتأت ىتح اًنيش ثدحت الو « هراوف ء بهذا لاق
 حيرصتلا ثيدحلا اذه قرط نم ءيش يف سيل : رجح نبا لاق .. هت هتيتأ مث تلستغاف « لستغاف
 لسغ نم عرش لاستغالا نإف « تلستغاف « ينرمأف : هلوق نم كلذ ذخؤي نأ الإ هلسغ هنأب
 1١١5(. /؟ ريبحخلا صيخلت رظنا ) ) هنفد نم عرشي مو ٠ تيملا

 مث « مر محر تاذ نهالوأو « ءاسنلا اهلسغ جوز اهل نكي ملو « ةأرما تتام اذإ « ةيعفاشلا دنع )١(
 : لاجرلا نم برقألاف برقألا اهلسغ ءاسن نكي مل نإنف « ةيبنجألا مث « مرح ريغ محر تاذ
 كانه سيلو « لجر تام اذإو . خألا نبا مثء ألا مث , نبألا نبا مث « نبالا مث ءدجلا مث بألا
 « مهي امهدحأ : ناهجو هيفف « ينج أ لجر الإ كانه سيلو « ةأرما تتام وأ « ةيبنجأ ةأرما الإ
 /ه عومجملا هحرش عم بذهلا رظنا ) ) هلسفي مث ء هقرخ هدي ىلع لعجيو « بوثب رتسي يناثلاو
 . لوألا حيحصلاو ( 5

 تاوذ ءاسنلل سيلو « اهايث اهيلعو « اهلسفي هنإف « مرح الو « ةأرما تتام اذإ , دمحأ دنعو
 هنانف « بناجأ لاجر نيب ةأرما وأ بناجأ ةوسن نيب لجر تام نإ امأو « لجر لسغ مرح محر
 . ( 001/1 ينغملا رظنا ) مهي

 اهنم مرحم وذ مهيف ناك نإف ٠ « لاجرلا ريغ كانه نكي ملو « ةأرما تتام اذإ : فانحألا دنعو
 ١/ ءاهقفلا ةفحت رظنا ) ةقرخب اهميي يبنجألاف ٠ نكي مل نإو « ةقرخ ريغب هديب اهمهي هنإف

 وأ هتخأ وأ , همأك « مرح تواذ ءاسن الإ هعم سيلو « تام اذإ لجرلا ن نأ : كلام دنعو 14١(
 نم اهلسفي هنإف ٠ اهنم مرحم وذ اهعمو « ةأرلل امأو « هنرتسيو « هنلسغي نبن إف « هتلاخ وأ  هتمع
 ىلإ هيديو ههجو حسب هنمهي نهنإف ٠ تايبنجأ ءاسن عم لجرلا تام اذإو . بوثلا قوف
 . ( ١28/١ ةنودملا رظنا ) اهيفكو « اههجو حسمب ةأرملا ممي لجرلا كلذكو « نيقفرملا
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 نفدي لب « دعس نب ثيللا لاق هبو « همهي الو « هبحاص اههنم دحاو لسغي ال

 . لسغ ريغ نم

 ىلع رمألا وأ ء رمألا ىلع يهنلا بيلغت نيب حيجرتلا وه « مهفالتخا ببسو

 ىلإ ةأرملاو « ةأرملا ندب ىلإ لجرلا رظنو « هب رومأم لسغلا نأ كلذو « يهنلا

 تيما سقي مل ينعأ , اقلطم اًبيلغت يهنلا َبْلَع نف . هنع يهنم لجرلا ندب
 : لاق « اهرذعت دنع ءاملا ةراهط نم ًالدب هل بارتلا ةراهطلا نوك يف يحلا ىلع

 : لاق يهنلا ىلع رمألا ِبَّلَع نمو . همهي الو « هبحاص اههنم دحاو لسفي ال
 . اقلطم اًبيلغت يهنلا ىلع رمألا بلغ ينعأ : هبحاص اههنم دحاو لك لسفي

 كلذ يف يهنلاو ءرمألا قحلي ال هنأ ىأر هنألف « مهتلا ىلإ بهذ نمو

 ىأر كلذلو « نيفنصلا الكل زوجي مهتلا عضاوم ىلإ رظنلا نأ كلذو « ضراعت

 اسيل اهنم كلذ نوكل ء طقف اههجوو اهدي يف ةأرملا لجرلا مهي نأ كلام

 الإ ةروع لجرلا نم سيل هنأل « نيقفرملا ىلإ لجرلا ةأرملا مهت نأو « ةروعب

 . هبهذم ىلع  ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم

 يه هب لاق نم دنع مهتلا ىلإ لسغلا نم تيملا تلقن يتلا ةرورضلا نأكف

 اهعم زوجي يتلا ةرورضلاب ةرورضلا هذه هبش هنأكف « يهنلاو رمألا ضراعت

 . روهجلا هيلع نكلو « دعب هيف هيبشت وهو « مهتلا يحلل

 دحاو لك مهي : لاق ةرف « ةلأسملا هذه يف هلوق فلتخاف « كلام امأف

 قرف ةرمو « مهريغو مراحملا يوذ نيب كلذ يف َقّرَف ةرمو « اًقلطم الوق هبحاص امبنم

 : لاوقأ ةثالث مراحنا يوذ يف هل نأ هنع لصحتيف «ءاسنلاو لاجرلا نيب مراحملا يوذ يف

 لسغي ال هنأ يناثلاو , بايثلا ىلع هبحاص اههنم دحاو لك لسفي هنأ اهرهخأ

 ثلاثلاو . مراحلا يوذ ريغ يف روهمجلا لوق لثم هميي نكلو « هبحاص امهدحأ

 لجرلا لسغي الو « لجرلا ةأرملا لسغت ينعأ : ءاسنلاو لاجرلا نيب قرفلا

 لسغلا عضوم ىلإ رظني نأ هل لحي ال اهنم دحاو لك نأ عنملا ببسف . ةأرللا

 يف رذعأ مهو « ةرورض عضوم هنأ ةحابإلا ببسو « ءاوس بناجألاك هبحاص نم



 كفي

 رظن نم ظلغأ ءاسنلا ىلإ لاجرلا رظن نأ قرفلا ببسو . ينجألا نم كلذ
 بجحي مو ؛ « نهيلإ لاجرلا رظن نع نيجح ءاسنلا نأ ليلدب لاجرلا ىلإ ءاسنلا
 . ءاسنلا نع لاجرلا

 زاوج يف اوفلتخاو « اهجوز ةأرملا لسغ زاوج ىلع بابلا اذه نم اوعمجأو
 لسغ زوجي ال : ةفينح وبأ لاقو ١ كلذ زاوج ىلع روهملاف « اهايإ هلسغ
 . 9 هتجوز لجرلا

 لحي ال : لاق قالطلاب ههبش نف « قالطلاب توملا هيبشت وه مهفالتخا ببسو
 نإ: لاق روهجلا مهو « قالطلاب ههبشي مل نمو « توملا دعب اهيلإ رظني نأ
 ابأ اعد امنإو . توملا دعب هل لحي . توملا لبق اهيلإ رظنلا نم هل لحي ام
 لح « نيتخألا ىدحإ تتام اذإ هنأ ىأر هنأل « قالطلاب توملا هبشي نأ ةفينح

 عججلا عنم ةلع نإبف « دعب هيف اذهو . تقلط اذإ اهيف لاحلاك ىرخألا حاكن هل
 ريغ عملا عنم ةلع نإ لاقي نأ الإ « تلح كلذل . تيملاو يحلا نيب ةعفترم

 ىوقيف « ىنعملا ةلوقعم ريغ ةضحم ةدابع نيتخألا نيب عملا عنم نأو « ةلوقعم

 . ةفينح يبأ بهذم ذئنيح

 يف اوفلتخاو « اهجوز لسغت ال ةتوتبملا ةقلطملا نأ ىلع اوعمجأ كلذكو
 ش . ةيعجرلا

 نبا لاقو .  هباحصأو « ةفينحوبأ لاق هبو « هلسغت اهنأ كلام نع يورف

 ينغملا )و ( 15/0 عومجملا )و ( 177/١ ةنودملا رظنا ) دمحأو « يعفاشلاو ٠ كلام بهذم وهو )١(

 .( هك

 . ( 058 /؟ ينغملا رظنا ) دمحأ نع ةيناثلا ةياورلا يهو ( ١/ 58١ ءاهقفلا ةفحت رظنا ) (1)

 يبأ دنعو ( ١١ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . هلسغت ال يناثلا لوقلاو « كلامل لوق اذه (؟)

 اهنأل ( 54 /؟ ينغملا رظنا ) دمحأ بهذم وهو ( 77+ /؟ عئانصلا عئادب رظنا ) هلسغت ةفينح

 « سمللا نأل ءزجي مل انئاب ناك نإو « اهؤطو هل حابيو « اهثريو « هثرتو « ةافولل دتعت ةجوز
 . ىلوأ توملا دعبف « ةايحلا لاح مرح رظنلاو
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كلام لوق سايق وهو . اًيجر قالطلا ناك نإو « هلسغت ال : مداقلا ْ
 هنأل « 

 . 27 يعفاشلا لاق هبو « اهاري نأ هدنع زوجي سيل

ةيعجرلا ىلإ رظني نأ جوزلل لحي له وه مهفالتخا ببسو
 رظني ال وأ « 

 ؟ اهيلإ

 يع لال مو لب للا هن

 ابأ نأ كلذو . ءاممأ ثيدحل ةريره يبأ ثيدح ةضراعم اعم مهفالتخا ببسو

لا هيلع ينلا نع كور ةريره
 نم»: لاق هنأ مالسلاو ةالص

 ءاتيم لّسغ

 (" دواد ْوِبَأ هجرخ « ًاضوتيلف « هل نمو لستغيلف

 تجرخ هنع هللا يضر ركب ابأ تلسغ امل ءاهنإف « ءامسأ ثيدح امأو
' 

 اذه نإو « ةئاص يفإ : تلاقو « راصنألاو , نيرجاهملا نم اهرضح نم تلأسف

 ١ /ه عومجملا ) رظنا ؟١١ (

 ( 1١0 /؟ ليلخ رصتخم ىلع ىثرخلا رظنا ) بحتسي هنأ كلام مامإلا بهذم (؟)

 هراتخا يذلا ا بهذلا : ناقيرط تيملا لسغ نمل لسفلا يف انباحصأ : لاق : يوونلا لاق

 ىلع لمح ثيدح حص ولف ء ال مأ ثيدح هيف حص ءاوس « ةنس هنأ روهجلاو فصلا

 الإو ثيدحلا حص نإ بجاو هنأ موفلاو « ةنس هنا ديدجلا : نالوق هيف يناثلاو « بابحتسالا

 « يعفاشلاو يعخنلاو « يرصبلا نسحلاو « سابع نباو ءرمع نبا لاق : رذنملا نبا لاق « ةنس

 . ( 7١ /5 عومجملا رظنا ) يلع لس ال ب نأرلا باح رون وأب ايما

 يقهيبلا طسبو « هريغو « دواد وبأ هاور اذه هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح : يوونلا لاق (0)

 يذمرتلا لاقو « ةريره يبأ ىلع فوقوم هنأ حيحصلا : لاقو « هقرط ركذ يف لوقلا هللا همحر

 رظنا ) ءيش بابلا يف حصي ال : الاق ينيدملا نب يلعو « لبنح نب دمحأ نإ : لاق يراخبلا نع

 . (758 ١/ راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم رظنا ) ةسخلا هجرخأ ثيدحلاو ( 1٠4/0 عومجما

 بابحتسا ىلع ةلادلا ةلدألا نم وهو : يناكوشلا لاق . يقهيبلا كلذكو « أطوملا يف كلام هاور ()

 . ( 581/١ راطوألا لين ) بوجولا نع ةفراصلا نئارقلا نم اًضيأ وهو  هبوجو نود لسغلا



 نفق

 رثكأ دنع وهف « ةريره يبأ ثيدح امأو ؛ حيحص اذه يف ءاممأ ثيدحو

 ةقيقحلا يف سيل ءاممأ ثيدح نكل « حيحص ريغ رمع وبأ ىح اهف معلا لهأ
 ةنسلا هغلبت مل هنأل , كلذ نوكي نأ لمحي ءيشلا ركنأ نم نإف « هل ةضراعم
 ردصلا يف كلذ يف فالخلا ىلع لدي - ملعأ هللاو  ءامسأ لاؤسو « ءيشلا كلذ يف
 , طايتحالا يف هتداغ ىلع  هنع هللا يضر يعفاشلا لاق هلك اذهملو لوألا

 يأ ثيدح تبثي نأ الإ تيا لسغ نم ىلع لسغ ال :  رثألا ىلإ تافتلالاو
 . ةريره



 عبارلا لصفلا

 لسغلا ةفص يف

 : لئاسم لصفلا اذه يفو

 ؟ هصيق يف لسغي مأ ؟ لسغ اذإ هصيق تيملا نع عزني له : اهادحإ
 هتروع رتستو « هبايث عزنت تيملا لسغ اذإ : كلام لاقف « كلذ يف اوفلتخا

 . " هصيق يف لسغي يعفاشلا لاقو ( ةفينح وبأ لاق هبو
 نوكي نأ نيب هصيق يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلسغ ددرت مهفالتخا ببسو

 نم مرحي ال هنأو ء هب صاخ هنأ ىأر نف « ةنس نوكي نأ نيبو « هب اًصاخ

 هتروع الإ « انايرع لسغي : لاق يح وهو « هنم مرحي ام الإ تيملا ىلإ رظنلا
 ىلإ دنتسي ةنس كلذ نأ ىأر نمو . ةايحلا لاح يف اهيلإ رظنلا مرحي يتلا طقف

 اتوص اوعمس مهنأ ثيدحلا يف يور هنأل يم إلا رمألا ىلإ وأ « عامجإلا باب
 ع 3 0

 نأ لضفألا : لاق « مونلا مهيلع يقّلَأ دقو ٠ صيمقلا اوعزنت ال : مهل لوقي

 . هصيق يف تيملا لسغي

 )١( ءاهقفلا ةفحت رظنا ) ةفينح يبأ بهذم وهو ( ١٠٠ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ١/
2) 

 صيق يف لسغيو « قوملا ريرس ىلع عضوي نأ تيملا لسغ نم بحأ يذلاو : يعفاشلا لاق ()
 عيمج رتسي مث هندب ىري ال ثيحب اهيف تام يتلا هبايث علخيو » عومجملا يف لاقو ( ١/ 7١4 مألا )

 نع يذورملا ةياور يهو ( ٠٠5 /0 عومجملا ) بايثلا قابطأ هيلع عمجي الو « فيفخ بوثب هندب
 باطخلا يبأ رايتخا اذهو « هيتبكرو هترس نيب ام ىطغي هنأ دمحأ نع مرثألا ةياور امأ « دمحأ

 . ( :55 ١/ ينغملا رظنا )



 نا

 يعفاشلا لاقو . تيملا أضوُي ال : ةفينح وبأ لاق : ةيناثلا ةلئسملا
 .  نسحف « ءىْضَو نإ : كلام لاقو ) أضوي

 ىضتقي سايقلا نأ كلذو ءرثألل سايقلا ةضراعم كلذ يف فالخلا ببسو

 اذإو « ةدابعلا عضومل ةضورفم ةراهط ءوضولا نأل « تيملا ىلع ءوضو الأ
 لسغلا نأ الولو . ءوضولا وه يذلا اهطرش طقس « تيملا نع ةدابعلا تطقسأ

 ءوضولا نأ تباشلا ةيطع مأ ثيدح رهاظو . لسغلا بجو امل ءراثآلا يف درو

 نأدبا » هتنبا لسغ يف لاق ِةّقِيَي هللا لوسر نأ هيف نأل « تيملا لسغ يف طرش
 يراخبلا اهجرخ ةتباث ةدايزلا هذهو 9« اهنم ءوضولا عضاومو « اهنمايب
 ا 0 ثم

 ديقملا نأل اًقلطم لسفلا اهيف يتلا تاياورلاب ضراعت نأ بجي كلذلو
 اًضيأ هبشيو « سانلا نم ريثك هاري ام ىلع ةدايز هيف ذإ ٠ قلطلا ىلع يضقي
 هنأ كلذو « ديقملل قلطملا ةضراعم كلذ يف فالخلا بابسأ نم نوكي نأ

 ءالؤهف « اهيف ءوضو ركذ ريغ نم اًقلطم لسغلاب رمألا اهيف ةريثك راثآ تدرو

 يعفاشلاو « عضوملا اذه يف هل سايقلا ةضراعمل دييقتلا ىلع قالطإلا اوحجر

 . ديقملا ىلع قلطملا لمح نم لصألا ىلع ىرج
 مهنمو هبجوأ نم مهنف , لسغلا يف تيقوتلا يف اوفلتخا : ةفلاغلا ةلئسملا

 وهو ( 578/١ ءاهقفلا ةفحت زظنا ) « ةالصلل هءوضو أضوي هنأ ةفينح يبأ نع فسوي وبأ ىور )١(

 « يعفاشلا بهذم وهو ( ؛07 ١/ ينغملا رظنا ) قشنتسي الو ء ضضمي الو , دمحأ مامإلا بهذم

 . ( ١١١/0 عومجملا رظنا ) هاف رغفي الو هنانسأ اهب كوسيو « هيف يف هعبصإ لخدي هنأ الإ

 ةقرخب هفنأو هف يف ام ةلازإ بحتسي كلام دنعو ( ١٠ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (1)
 . ( ١2١9 /؟١ يثرخلا رظنا ) ةلولبم

 يهو « صاعلا يبأ جوز بنيز : يه هذه هِي هللا لوسر ةنباو « ةعاجلا هاور ةيطع مأ ثيدح (5)
 . ( 109 /؟ ةيارلا بصن رظنا ) مسمل ظفل يف هب حرصم وهو « هتانب ربكأ



 كفي

 « رتولا بجوأ نم مهنم تيقوتلا اوبجوأ نيذلاو . هبحتساو « هنسختسا نم

 وهو . طقف.ةثالثلا بجوأ نم مهنمو "7 نيريس نبا لاق هبو « ناك رتو يأ
 نع صقني ال (( لاقف ) كلذ يف رتولا لقأ "دح نم مهنمو (9 ةفينح وبأ
 « كلذ يف رثكألا دح نم مهنمو (” يعفاشلا وهو ءرثكألا دحي ملو « ةثالثلا

 رتولا بابحتساب لاق نمو (” لبنح نب دمحأو هو « ةعبسلا هب زواجتي ال : لاقف

 .  هباحصأو ٠ سنأ نب كلام : اًدحح هيف دحي ملو

 هبحتسا لب « هطرتشي مل نمو «٠ تيقوتلا طرش نم نيب فالخلا ببسو

 « تيقوتلا يضتقي ةيطع مأ ثيدح رهاظ نأ كلذو ءرثألل سايقلا ةضراعم

 ضعب يفو « نتيأر نإ كلذ نم رثكأ وأ ء اّسخ وأ « اًنالث اهنلسغا » هيف نأل
 ظ . « اًعبس وأ » هتاياور

 ك ءاهيف تيقوت ال نأ يضتقيف « ةراهطلا يف يحلا ىلع تيملا سايق امأو

 . تيقوت يحلا ةراهط يف سيل

 . لوقلا اذه هيلإ دنسأ نمرأ مل 0)
 ةلسغ هذهو ( هلسغيو رسيألا هّقش ىلع همجضي ) : (راصبألا ريونت عم ءراتحما ردلا ) يف ءاج (0)

 هنيمي ىلع مث .. هلسغيف هراسي ىلع هعجضيو ) : لاق نأ دعب نونسلا لصحيل ( ةثلاث )
 . ( 157/9 رظنا ) بجاو ال ةفينح يبأ دنع ةنس ثيلثتلا نأ ينعي اذهو ( .. كلذك

 طيسولا مجعملا يف ءاج دقف « ىرخأ لادو . ةددشم لادب رتولا لقأ دّدح : لاقي نأ ىلوألا ()

 دحو « هوحنو فيسلا دحو . هنيع : اهناكمو ةلباقملا نمز دّدحو « ةعلسلا نم دّدح : لاقي »

 . ( ءاحلا باب رظنا ) ادادح اهجوز ىلع ةأرملا تدحو ء يوقو طشن : لجرلا
 . طقاس نيسوقلا نيب ام « ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا » ةخسن يف (4)
 وهف ةجاحلا دنع كلذ ىلع ةدايز وأ « ةثلاثلاو « ةيناثلا امأو . ةبجاو ىلوألا ةلسغلا يمفاشلا دنع (5)

 . ( ١١١ /8 عومجملا رظنا ) ةبانجلا نم لاستغالاو , ءوضولا يف 5 ةنس

 لسغ يف م « اًنالث لسفي نأ بحتسيو « ةدحاو ةرم تيملا لسغ يف بجاولا : دمحأ دنع (1)

 . اًرتو نوكيو « ةجاحلا تضتقا اذإ كلذ ىلع ديزي نأ زوجيو « ةبانجلاو ء ضيحلا
 . ( 48١ /؟ ىنغملا رظنا ) عبسلا نع ديزي ال : دحأ لاق

 1 . ( ١١3إ/ ١/ ةنودملا رظنا ) (0
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 «رثألا نيب عمجلا ىأر نمو . تيقوتلاب لاق ء رظنلا ىلع رثألا حجر نف
 « تيقوتلا يف اوفلتخا نيذلا امأو . بابحتسالا ىلع تيقوتلا لمح « رظنلاو
 هنإف « يعفاشلا امأف ٠ ةيطع مأ نع كلذ يف تاياورلا ظافلأ مهفالتخا ببسف

 « ةيطع مأ ثيدح يف هب قطن رتو لقأ هنأل « ةثالث نع صقني ال نأ ىأر

 نم رثكأ وأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « حابم كلذ قوف ام نأ ىأرو

 تاياور ضعب يف هب قطن رتو رثكأب ذخأف . دمحأ امأو « نتيأر نإ كلذ

 . « اًعبس وأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « ثيدحلا

 نب دمج نأ يور امل « ثالثلا ىلع رتولا هرصق يف راصف « ةفينح وبأ امأو

 ةثلاثلاو « نيترم ردسلاب لسغي اًنالث ةيطع مأ نع لسغلا ذخأي ناك نيريس
 ثالثلا ىلع قلطني افإ هدنع يعرشلا رتولا نإف « اًضيأو « روفاكلاو ءاملاب

 ردسلاب ةيناثلا يفو « حارقلا ءاملاب ىلوألا يف لسغفي نأ بحتسي كلام ناكو
 مأ هلسغ داعي له « ثدح هنطب نم جرخ اذإ اوفلتخاو . روفاكلاو ءاملاب ةثلاثلا يفو

 داعي هنأ اوأر نيذلاو ")داعي ليقو كلام لاق هبو « داعي ال : ليقف ؟ ال
 داعي : ليقف . ثدحلا جورخ رركت نإ ةداعإلا هب بجت يذلا ددعلا يف اوفلتخا

 داعي ليقو « اًنالث داعي ليقو "” يعفاشلا لاق هبو « ةدحاو هيلع لسغلا
 . ءيش عبسلا ىلع دازي ال هنأ ىلع اوعمجأو . اًعبس

 )١( /؟ ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا ) رظنا ١١5 ( .

 ةثالث يعفاشلا بهذم يفو ( ؛55 /؟ ينغملا رظنا ) هيضويو « عبس ىلإ داعيو ء دمحأ بهذم وهو (؟)

 ءاهقفلا ةفحت رظنا ) ةفينح يبأ بهذم وهو ( ١١؟ /ه عومجما ) رظنا . بجي ال ( اهحصأ ) هجوأ

 1 .(االو/١

 ( ١١/0 عومجلا ) ًأاضوي نأ. بجي يناثلا هجولاو ٠ يعفاشلا بهذم يف ثلاثلا هجولا وهو (0)

 ءوضولا ةداعإ الو ٠ هلسغ داعي ال هنإف « هنافكأ يف هعضو دعب ءيش هنم جرخ اذإ هنأ ىلع اوعمجأو

 .( 3 /؟ ينغملا رظنا ) ةديدشلا ةقشمال



 نفح

 ملقت : موق لاقف « هرعش نم ذخألاو « تيملا رافظأ ميلقت يف اوفلتخاو
 () هرعش نم ذخؤي الو « هرافظأ مقت ال : موق لاقو 27 هنم ذخؤيو هرافظأ

 ' يف كلذ يف عقاولا فالخلاف . كلذ يف فالخلا ببس امأو . رثأ هيف سيلو

 . لوألا ردصلا

 هساق نف « يحلا ىلع تيملا سايق كلذ يف فالخلا ببس نوكي نأ هبشيو
 كلذكو . قافتاب يحلا ةنس نم اهنأل " ةناعلا قلحو « رافظألا علقت بجوأ

 م نم مهنمو ( كلذ ىأر نم مهنف « لسغي نأ لبق هنطب رصع يف اوفلتخا

 . هري

 ءادتبا دنع ثدحلا نم ءاقنتسالا نم اًيرض هيف نأ ىأر « هآر نف

 كلذ ري مل نمو «٠ يحلا نم بولطم وه ا؟ ٠ تيملا نم بولطم وهو « ةراهطلا

 . تيملا فالخب كلذ يف يحلا نأو ٠ عرشي مل ام فيلكت باب نم هنأ ىأر
 اي ذب ذا

 وهو ( ١١5 /0 عومجلا رظنا ) ءيش كلذ نم ذخؤي ال ميدقلا يفو « ديدجلا يف يعفاشلا لوق وهو )١(
 يدنلا ضورلا رظنا ) رفظلاو ٠ براشلا صق ىلع رصتقيو « مرحلا ريغل كلذو « ةلبانحلا بهذم
 .( ١3 ؟١ص

 )١( /؟ راصبألا ريونت حرش راتخلا ردلا رظنا ) ةفينح يأ بهذم وهو ١958 ( .

 : . ءاماعلا ضعب دنع بحتسم هنأ انركذ دقو « كلذ بجوأ نم ملعأ ال (©)

 نيناوق رظنا ) كلام بهذم وهو ( ١/ ١74 ءاهقفلا ةفحت رظنا ) افيفخ اًحسم حسمي ةيفنحلا دنع (4)

 دنعو ( 77؟/0 عومجلا رظنا ) اًميلب اًحسم هحس يعفاشلا دنعو ( ١٠٠ص ةيعرشلا ماكحألا

 . ( ١٠ص يدنلا ضورلا رظنا ) قفرب رصعي ةلبانحلا





 ثلاثلا بابلا

 نافكألا يف

 ضيب باوثأ ةثالث يف َنْفُك هِي هللا لوسر نأ » بابلا اذه يف لصألاو
 تنب ىليل نع دواد وبأ جرخو «2١ ةمامع الو « صيق اهيف سيل « ةيلوحس

 « عْنلَع هللا لوسر تنب موثلك مأ لسغ نيف تنك » : تلاق « ةيفقثلا فئاق

 « َةَفَحْلملا مث ءزامخلا م , عرّدلا مث . ّوْقحلا تلم هللا لوسر يناطعأ ام لوأ ناكف

 بابلا دنع سلاج ٍهَتِكَي هللا لوسرو : تلاق ءرخآلا بوثلا يف دعب تجردأ مث

 (9« اًبوث اًيوث اهلواني « اهنافكأ هعم

 ةثالث يف لجرلا نفكي : لاقف « نيرثألا نيذه رهاظب ذخأ نم ءاماعلا نف

 لاقو ( ةعامجو « دمحأو ٠ يعفاشلا لاق هبو ٠ باوثأ ةسمخ يف ةأرملاو باوثأ

 لقأو « باوثأ ةسمخ ةنسلاو « باوثأ ةثالث ةأرملا هيف نفكت ام لقأ : ةفينح وبأ
 هنأ كلام ىأرو (9 باوثأ ةثالث هيف ةنسلاو « نابوث لجرلا هيف نفكي ام

 . رتولا بحتسي هنأ الإ « اهيف دحاو بوث ئزحجي هنأو كلذ يف دح ال

 مهف نف « نيرثآلا نيذه موهفم يف مهفالتخا تيقوتلا يف مهفالتخا ببسو
 مو رتولا يف اهقافتال «رتولا بحتسا هنأ الإ تيقوتب لقي م ةحابإلا اههنم

 « تيقوتلا يف الإ ةحابإلا اهنم مهف هنأكو « لجرلاو ةأرملا نيب كلذ يف قرفي

 )١( راطوألا لين رظنا ) ةعاملا هجرخأ ثيدحلاو « اًجاردإ اهيف جردأ » ثيدحلا ةلككت 6/ ١ ( .

 نب حون اًضيأ هدانسإ يفو « قحسإ نبا هدانسإ يف : يناكوشلا لاق « دواد وبأو دمحأ هاور ثيدحلا (0)

 يف درو يذلا نكلو رازإلا «وقحلا هو « نابح نبا ةقثوو « لوهجم : ناطقلا نبا لاق « « مكح

 . ( 42/6 راطوألا لين ) اًروصقم فاقلا فيفختو « ةلمهملا رسكب « اقحلا ٠» ثيدحلا

 . ( اهدعب أمو 556 /” يفنغملا ) رظناو ( 5 ١/ رايخألا ةيافك ) رظنا (؟)

 . ( 587” ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (8)

 نيتفافل ةدايزب عبس ةأرمالو « ناتفافلو « ةرزأو « ةمامعو « صيق : ركذلل سمخ كلام دنع (ه)

 دحاو بوث ءىزجيو . لضفألا وه اذه . ماعلا لدب رامخو ةعبرأ اهيف جردت يتلا فئافللا نوكتف

 . ( 0050 ١/ ريغصلا حرشلا رظنا ) اهنم لكل



-- 

 . عرشلل هتبسانمل اًعرش هنم مهف هنإف

 ةهج ىلع امإ « تيقوتلاب لاق ةحابإلا عرش هنأ ددعلا نم مهف نمو
 هيف سيلو « هللا ءاش نإ عساو هلكو ٠ بابحتسالا ةهج ىلع امإو « بوجولا
 | نب بعصم نفك دقو « عرش هيف سيل ايف عرش فلكت هلعلو , دودحم عرش
 اهب اوطغ اذإو هالجر تجرخ هسأر اهب اوطغ اذإ اوناكف « ِةَرِمَنِب دحأ موي ريمع
 ىلع اولعجاو « هسأر اهب اوطغ ه هني هللا لوسر لاقف . هسأر جرخ هيلجر
 . "«رخذإلا نم هيلجر

 يف تام اذإ مرحلا الإ « بيطيو « هسأر ىطغي تيملا نأ ىلع اوقفتاو
 ريغ ةلزنمب مرحلا : ةفينح وبأو ٠, كلام لاقف « هيف اوفلتخا مهنإف « همارحإ
 (” اًبيط سمي الو « تام اذإ مرحلا سأر ىطغي ال : يعفاشلا لاقو " مرحما
 نبا ثيدح وهف صوصخلا امأف . صوصخلل مومعلا ةضراعم مهفالتخا ببسو

 « مر وهو , تاف ٠ , هتلحار هْنَصَقَو لجرب هني ينلا يتأ » : لاق سابع
 هوبرقت الو « هسأر اورّمخت الو ء ردسو ءامب هولسغاو « نيبوث يف ه هونفك : لاقف
 . 0« ىلي ةمايقلا موي ثعبي هنإف « اًبيط

 نم صخ نف « اًقلطم لسغلاب رمألا نم درو ام وهف , مومعلا امأو
 هنم محلا لعج , دحأ ىلتقب ءادهشلا صيصختك ثيدحلا اذهب مرحلا تاومألا
 سأر ىطغي ال : لاقو « عيملا ىلع اًمكح دحاولا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع

 . هريغ ىلإ ىَدَعُي ال ء هب صاخ يبارعألا ثيدح : لاق صيصختلاو

 )١( ؟8 /6 راطوألا لين ) ةجام نبا الإ ةعاملا هاور ( .

 )0( عئانصلا عئادب ) و ( 177/1 ليلخ رصتخم ىلع يثرخلا ) رظنا 5/77١ ( .

 ينغملا رظنا ) دمحأ بهذم وهو ( 107/0 عومجملا ) رظنا (؟ ١/50 ( .
  1الاب « اًيبلم ثعبي هنإف » ثيدحلا مأمتو ( 5 /؛راطوألا لين ) ةعامجلا هاور ثيدحلا

 0س
 . لعفلاب ال



 في

 عبارلا بابلا
 () ةزانجلا عم يشملا ةفص يف

 اهننس نم نأ ىلإ ةنيدملا لهأ بهذف « ةزانجلا عم يشملا ةنس يف اوفلتخاو
 اهفلخ يشملا نإ : مهرئاسو « ةفينح وبأو « نويفوكلا لاقو (" اهمامأ يثملا
 . © لضفأ

 نع نيقيرفلا نم دحاو لك ىور يتلا راثآلا فالتخا مهفالتخا ببسو
 ( ةزانجلا مامأ يثملا ًالسرم متيم ينلا نع كلام ىورف « هب لمعو , هفلس

 يلع نع اوور امب ةفوكلا لهأ ذخأو . يعفاشلا لاق هبو « رمعو ء ركب يبأ نعو
 يلع عم يشمأ تنك : لاق « ىزبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم بلاط يبأ نبا

 نايشمي رمعو ءركب وبأو ء اهفلخ يشي وهو « يديب ذخآ وهو ةزانج يف

 اهمامأ يشاملا ىلع اهفلخ يشاملا لضف نإ : لاقف « كلذ يف هل تلقف « اهمامأ

 نالهس اههنكلو « كلذ ناماعيل اهنإو « ةلفانلا ةالص ىلع ةبوتكملا ةالص لضفك

 هيلعو « شعنلل رسكلابو « تيمال حتفلاب ليقو « ناتروهشم ناتغل اهحتفو « مجلا رسكب ةزانجلا )١(

 وهو ءريغ ال مجلا حتفب زئانج عملاو «راونألا علاطم بحاص هاكح , هسكع ليقو « تيملا

 ٠/ عومجملا ) رظنا . سراف نبأ هلاق ءرتس اذإ « نونلا رسكب - زنجي - ميلا حتفب زنج نم قتشم
95). 

 . ( 009 ١/ ريغصلا حرشلا ) رظنا (5)
 ىثشامال اهمامأ ىثملا : كلام بهذك دمحأو ىعفاشلا بهذمو . ( 586 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 ١ 1 ا ليبسلا رانم ) و ( 75١١ /ه عومجملا رظنا )

 « ةزانجلا مامأ نوشمي اوناك رمعو ء ركب ابأو « ِهَّتِلَي هللا لوسر نأ » باهش نبا نع كلام نع (8)
 لسرم أطوملا يف ثيدحلا اذه اذكه :ربلا دبع نبا لاق «رمع نب هللا دبعو « ارج مه ءافلخلاو
 . هتاور دنع

 . هيف نحن يذلا تقولا اذه ىلإ ادتمم يأ ( ارج مهو )
 رظنا . ةجام نباو « يئاسنلاو « يذمرتلاو « دواد وبأ : رمع نبا نع ًالوصوم هجرخأ دقو

 . ( 509 /؟ أطوملا ىلع قيلعتلا )



 نرد

 . 2 « سانلا ىلع نالهسي

 بصن اهلعجاو , كيدي نيب اهمدق » : لاق هنأ هنع هللا يضر هنع يورو

 دوعسم نبا نع اًضيأ يور امبو « « ةربعو « ةركذتو « ةظعوم يه امنإف كينيع

 ةزانجلا » : لاقف « ةزانجلا عم ريسلا نع هِيَ هللا لوسر انلأس : لوقي ناك هنأ

 نب ةريغملا ثيدحو "«اهمدقي نم اهعم سيلو « ةعباتب تسيلو « ةعوبتم

 ءاهفلخ يشاملاو ةزانجلا مامأ يثمي بكارلا » : لاق هِيَ ينلا نع ةبعش

 ةريره يبأ ثيدحو "«اهنم اًبيرق اهراسي نع وأ « اهنيمي نعو « اهمامأو
 راص ثيداحألا هذهو (9 « ةزانجلا فلخ اوشما » : لاق ىنعملا اذه يف اًضيأ

 . مهريغ اهفعضيو « اهنوححصي ثيداحأ يهو « نويفوكلا اهيلإ

 ثيدح نم كلام ىور امب خوسنم ةزانجلا ىلإ مايقلا نأ ىلع ءاماعلا رثكأو

 /؟ ةيارلا بصن ) ىقهيبلاو ٠ يواحطلاو « ةبيش يبأ نباو « هفنصم يف قازرلا دبع هاور ثيدحلا )١(
135 ). 1 

 عراضملاب اهمدقي نم اهعم سيل » انيدل يتلا خسنلا عيمج يفو « يذمرتلاو دواد وبأ هاور ثيدحلا ()
 .( م6 /“ ةيارلا بصن رظنا ) يضاملاب باوصلاو

 اذه نم الإ دوعسم نبأ ثيدح نم هفرعن ال بيرغ ثيدح : يذمرتلا لاق : يعليزلا لاق
 . ثيدحلا اذه فعضي ليعامسإ نب دمح تعمسو « هجولا

 . ( قباسلا ردصملا ) . لوهجم لجر دماح وبأو : يذمرتلا لاقو
 ةيارلا بصن ) كردتسملا يف مكاحلاو , هدنسم يف دمحأو « ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ ثيدحلا (؟)

 .( 56 /؟

 دايز نع سنوي نع هجرخأ دواد ابأ نإف « اًضيأ هنتم يفو بارطضا هدنس يفو : يعليزلا لاق

 يننلا ىلإ هعفر هنأ ينوربخأ دايز لهأ نأ بسحأو : لاق « ةبعش نب ةريغملا نع هيبأ نعريبج نبا

 نم هيف امو « هللع » يف ينطقرادلا هركذو : هدنسم يف دمحأو « دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا ()
 ةلكتو ( 16١ /؟ ةيارلا بصن رظنا ) « ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نبا هلعأو .. فالتخالا
 .( 16 /؟ ايدي نيب ىثمي الو ءران الو « توصب ةزانجلا عبتت ال » ثيدحلا



 نفوز

 . 37« سلج مث زئانجلا يف موقي ناك تل هللا لوسر نأ » بلاط يبأ نب يلع

 دي هرمأ نم يور امب كلذ يف اوكسمتو « مايقلا بوجو ىلإ موق بهذو

 متيأر اذإ » ِوَِيَم هللا لوسر لاق : لاق ةعيبر نب رماع ثيدحك « ال مايقلاب
 . 2« عضوت وأ , مفلخت ىتح اهيلإ اوموقف « زئانجلا

 « نفدلا تقو يف ربقلا ىلع مايقلا يف خوسنم مايقلا نأ اوأر نيذلا فلتخاو
 يمنلا تحت لخاد هنأ ىأر مهضعبو « يهنلا تحت لخدي مل هنأ ىأر مهضعبف

 هنأ كلذو « كلذ يف يلع لعفب جتحا كلذ نم هجرخأ نمو ظفللا رهاظ ىلع

 ريمأي سلجت الأ : هل ليقف , ففكللا نبا ربق ىلع ماقو « خسنلا ىور
 . هربق ,لع انمايق انيخال ليلق : لاقف ؟ نينمؤملا

 اين ذل ل

 )١( سولجلاب انرمأو « كلذ دعب سلج مث , ةزانجلا يف مايقلاب انرمأ عت هللا لوسر ناك » هظفل «

 يلع ثيدح نأ معاو : ينكوشلا لاق . نابح نباو ء دمحأو , ةجام نباو « دواد وبأ هاور

 لوقلا خسني ال هلعف نأ نم كانفرع امل « خسنلا ىلع لدي ال لوألا بابلا يف قبس يذلا ظفللاب

 هيف هلوقل خسنلا حلص ؛ حص نإف انه هركذ يذلا ظفللاب هثيدح امأو . ةمألاب صاخلا .

 » لب « دواد وبأ الو ء يذمرتلا الو « سم ةدايزلا هذه جرخي مل نكلو « سولجلاب انرمأو

 هه /؛ راطوألا لين ) « دعق مث » هلوق ىلع اورصتقا ( .

 يردخلا ديعس يبأو « ةعيبر نب رماع ثيدحل خسان ىلع ثيدح : يمفاشلا لاق : ظفاحلا لاق

 قاب مايقلاو « زاوجلا نايبل وه امنإ , دوعقلا نأ : يوونلاو , يلبنحلا ليقع نبا راتخاو « امهريغو
 صيخلتلا رظنا . ملعأ هللاو . هبابحتسا ىلع .

 ( 21/6 راطوألا لين ) « عزف توملا نإ » دازو ٠ يقهيبلاو « دمحأو « ةعامجلا هاور ثيدحلا (0)

 نباو « بيبح نباو قحسإو « دمحأ بهذو « ةفينح يبأو «٠ يعفاشلاو « كلام بهذم خسنلاو

 . ( 37 /؛ راطوألا لين رظنا ) مزح نبا لاق اذكو . رجأ





 ةاكب

 سماخلا بابلا
 ةزانجلا ىلع ةالصلا يف

 ةالص ةفص يف اهدحأ : لوصف اهبوجو ةفرعم دعب اهب قلعتي ةلملا هذهو

 هذه تقو يف ثلاشلاو « ةالصلاب ىلوأ نمو ٠ ىلصي نم ىلع يناثلاو . ةزانجلا

 . ةالصلا هذه طورش يف : سماخلاو ةالصلا هذه عضوم يف عيارلاو « ةالصلا

 لوألا لصفلا

 ةزانجلا ةالص ةفص يف

 : لئاسم اهب قلعتي اهنإف « ةالصلا ةفص امأف

 نم اًريثك افالتخا لوألا ردضلا يف ريبكتلا ددع يف اوفلتخا ىلوألا ةلئسملا

 نأ ىلع راصمألا ءاهقف نكلو « مهنع هللا يضر ةباحصلا ينعأ : عبس ىلإ ثالث

 اناك اهنإف « ديز نب رباجو « ىليل يبأ نبا الإ " عبرأ ةزانجلا يف ريبكتلا
 . سمح اهنإ : نالوقي

 يبأ ثيدح نم يور هنأ كلذو « كلذ يف راثآلا فالتخا فالتخالا ببسو

 جرخو « هيف تام يذلا مويلا يف يشاجنلا ىعن هني هللا لوسر نأ » ةريره

 . 9 « تاريبكت عبرأ ربكو « م فصف « ىلصملا ىلإ مه

 ربق ىلع ىلص مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » نم اًضيأ ىنعملا اذه يف ءاجو

 . 7 « اًعبرأ اهيلع ربكف « ةنيكسم

 لهأو ءاهقفلا عمجأو « عيرأ ىلع كلذ دعب عامجإلا دقعناو : ربلا دبع نبا لاق : يناكوشلا لاق )١(
 تفتلي ال ذوذش كلذ ىوس امو . حاحصلا ثيداحألا يف ءاج ام ىلع عبرأ ىلع راصمألاب ىوتفلا

 . ( 5674 راطوألا لين ) . هيلإ

 )١( ريبحلا صيخلت ) رظنا مسمل ظفللاو هيلع قفتم 115 ( .

 . سابع نبا ثيدح نم هوحن يراخبلا ىورو « لهس نب ةمامأ يأ نع كلام هاور ()



 هل

 ةرأ نب ديز ناك » : لاق ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع اًضيأ سم ىورو
 ناك : لاقف « هانلأسف ء اًسخ ةزانج ىلع ربك هنأ « اًعبرأ زئانجلا ىلع ربكي

 ناك » : لاق هيبأ نع " ةفيخ يبأ نع يورو 7« اهربكي ٍهَِيْي هللا لوسر
 تام ىتح اًينامثو « اًعبسو « اًنسو « اًسسخو « اًعبرأ زئانجلا ىلع ربكي ِهَّنْيَع ينلا
 ىتح عبرأ ىلع ِهّتَِ# تبث مث ء اقبرأ ربكو « هءارو سانلا فصف « يثاجنلا

 ةفالخ نم نينس تسل دلو ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ىسيع وبأ وه : ىليل يبأ نب نمحرلا دبع )١(
 ببس يفو « نيناثو نيتنثا ةنس يفوت ةباحصلا نم ةعامجو « بلاط يبأ نب يلعو « هابأ عمم ٠ رع
 « سم هاور ثيدحلاو . ةرصبلا رهن : يف قرغ ليقو ٠ لتق ليقو ءدقف ليق : لاوقأ هتافو
 . ( ٠١ /؟ مالسلا لبس رظنا ) ةعبرألاو

 لاق. مم مث , ءاثلاو ءاحلاب « ةقح وبأ » باوصلاو « ةثيخ يبأ ٠ اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف (1)
 نب ثراولا دبع نع «راكذتسالا » يف رمع وبأ ه هاورف « ةثح يبأ نبا ثيدح امأو » : يعليزلا
 ةيواعم نب ناورم نع - ميحد - مهاربإ نب نمرلا دبع نع حاضو نبا نع مسأق نع نآيفس
 ناك : لاق هيبأ نع ةثح يبأ نب ناملس نب ركب يبأ نع ثراحلا نب هللا دبع نع يرازفلا

 . ( 58 /؟ ةيارلا بصن رظنا ) ثيدحلا رخآ ىلإ .. هِي هللا لوسر
 «, نايلس دلاو « يودعلا يشرقلا مماغ نب ةفيذح نب ةثح وبأ » ةباحصلا ءامسأ ديرجت يف ءاجو
 . ( 168 /؟ ) رظنا ةياور الب ةيؤر هل . مهج يبأ وخأو
 وه « سيق نب كلام : ليقو « ةثيخ وبأ هللا دبع همسا : يملاسلا يراصنألا ةثيخ وبأ وه سيلو
 هآر اماف ٠ سانلا قحل مث « كوبت نع فلخت دقو « عاصلاب قدصت امل نوققانلا هزم يذلا
 ءامسأ ديرجت )و ( 554/١ ) تافصلاو « ءامسألا رظنا . ةقيخ ابأ نك : لاق , ديعب نم ِهّنَِم هللا لوسر
 . ( ١6١ /؟ ةباحصلا

 اهو « يثراحلا يبوألا ةدعاس نب رماع ليقو « هللا دبع همسا , لهس دلاو « ةثح ابأ هوه سيلو
 . نايباحص

 ترجاه « يودع يشرق وهو « ركب وبأ هنبا هنع ىور « ةبحص هل حصت ال ةثح يبأ نب ناهلسو
 هلعجو . رمعل ةنيدملا قوس يلوو « حيوارتلا يف ّبأ ىلعو ؛ سانلا رمع هيلع عمج « ءافشلا همأ هب
 /؟ ةباحصلا ءاممأ ديرجت ) يودعلا اهاف دقف اًيراصنأ ناك نإف « اًيراصنأ معن وبأو « ةدنم نبأ

 . كلذك يوارلا يفو « مسالا يف أطخلاف ( ١١/5 ) صيخلتلا يف ثيدحلا رظناو (
 وه يذلا ةثح يبأ دلاو وه . ِهَقَِي هللا لوسر نع ةرشابم يوارلا نأ مهفي فلؤمللا ةرابع نف
 ءركب يأ دلاو . ناهلسوه « ةرشابم يي هللا لوسر نع يوارلا لب ٠ كلذك رمألا سيلو « ةفيذح
 . كلذ لمأت . ةثح يبأ هيبأل ةبحصلا لب ٠ ةبحص هل نكت مو
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 . روهمجلل ةحئال ةجح هيف اذهو « هللا هافوت

 يف اوفلتخاو « ةزانجلا ىلع ريبكتلا لوأ يف نيديلا عفر ىلع ءاماعلا عمجأو
 نع يذمرتلا ىورو « عفري ال: موق لاقو « عفري موق لاقف « ريبكتلا رئاس

 ,ريبكتلا لوأ يف هيدي عفرف « ةزانج يف ربك ٍعّتِيِي هللا لوسر نأ » ةريره يبأ

 ناكو ءرثألا اذه رهاظ ىلإ بهذ نف 7 « ىرسيلا ىلع ىنملا هدي عضوو

 لوأ يف عفرلا : لاق ءريبكتلا لوأ يف الإ عفري ال هنأ ةالصلا يف هبهذم

 هنأل « لوألاب يناثلا ريبكتلا هبش «ريبكت لك يف عفري : لاق نمو "" ريبكتلا

 . ©) ءاوتسالاو مايقلا لاح يف لعفي هلك

 كلام لاقف « ةزانجلا ةالص يف ةءارقلا يف سانلا فلتخا ةيناثلا ةلئسملا

 ةحتاف ةءارق : كلام لاقو «9 ءاعدلا وه امنإ « ةءارق اهيف سيل : ةفينح وبأو

 ىنثيو « هللا دمحي افإو : لاق « لاحب اندلب يف هب لومعمب سيل اهيف باتكلا

 ربكي مث « ِهَنلَع يبنلا ىلع يلصيف « ةيناثلا ربكي مث , ىلوألا ةريبكتلا دعب هيلع
 . مسيو « ةعبارلا ربكي مث « تيمال عفشيف « ةثلاثلا

 يف لعفي مث « باتكلا ةحتافب ىلوألا ةريبكتلا دعب أرقي : يعفاشلا لاقو

 . دوادو « دمحأ لاق هبو ( كلذ لثم تاريبكتلا رئاس

 ةالصلا مسا اًضيأ لوانتي لهو ءرثألل لمعلا ةضراعم مهفالتخا ببسو

 اذه نم الإ هفرعن ال « بيرغ ثيدح : يذمرتلا لاق . ىنطقرادلاو « يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا (1)

 نباو « يئاسنلاو دمحأ نع هفيعضت لقتو « ةورف يبأب « هباتك » يف ناطقلا نبا هلعأو . هجولا
 . ( 5888 /؟ ةيارلا بصن رظنا ) يليقعلاو ٠ نيعم

 ( 717١/١ ةنودملا رظنا ) كلامو ( 785 /؟ عئانصلا عئادب رظنا ) ةفينح يبأ بهذم وهو (؟)

 . ( 587 ١/ عِيْرْلا ضورلاو ( 188 ١/ ينزملا رصتخع رظنا ) دمحأو « يعفاشلا بهذم وهو ()

 . ( /86/؟ عئانصلا عئادب )و ( هن ١/ ةنودملا رظنا ) (4)

 ةحتافلا أرقي لب « كلذك رمألا سيلو « ةريبكت لك دعب ةحتافلاب أرقي هنأ مهفي فلؤملا ةرابع نم (5)

 وهو ةعبارلاو ةثلاثلا دعب تيمالوعديو « ةيناشلا دعب هِي ينلا ىلع يلصيو « ىلوألا ةريبكتلا دعب
 . ( ١717١ ليبسلا راثم )و ( ١/ 56١٠ مآلا رظنا ) . دمحأ بهذم
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 رثألا امأو . هدلب نع كلام هاكح يذلا وهف لمعلا امأ ؟ ال مأ « ةزانجلا ةالص

 نبا فلخ تيلص : لاق « فوع نب هللا دبع نب ةحلط نع يراخبلا هاور اهف
 . © ةنسلا اهنأ اوماعتل : لاقف « باتكلا ةحتافب أرقف « ةزانج ىلع سابع

 لوانتي ةالصلا مسا ناكو « لمعلا ىلع رثألا اذه حيجرت ىلإ بهذ نف
 ةءارق ىأر « باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال » ِةّنْئَي لاق دقو « ةزانجلا ةالص هدنع
 لقن يتلا راثآلا رهاوظب كلام بهذمل جتحي نأ نكميو . اهيف باتكلا ةحتاف
 هنأ اهيف لقني ملو ءزئانجلا ىلع ةالصلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هؤاعد اهيف
 سابع نبا ثيدحل ةضراعم اهنأك راثآلا كلت نوكتف . اذه ىلعو . أرق
 باهش نبا نع يواحطلا ركذو « باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال » هلوقل ةصصخمو
 , مهئاماعو ةباحصلا ءاربك نم ناكو لاق فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع
 مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا باحصأ نم ًالجر نإ : - اًردب اودهش نيذلا ءانبأو
 باتكلا ةحتاف أرقي مث « مامإلا ربكي نأ زئانجلا ىلع ةالصلا يف ةنسلا نأ هربخأ
 : باهش نبا لاق « ثالثلا تاريبكتلا يف ءاعدلا صلخي مث ء هسفن يف اًرس

 انأو : لاقف ٠ يرهفلا ديوس نب دمحم كلذ نم ةمامأ وبأ هب ربخأ يذلا تركذف
 زئانجلا ىلع ةالصلا يف ةمكَْص نب بيبح نع ثدحي سيق نب كاحضلا تعمس
 . 9 ةمامأ وبأ هب كثدح ام لثمب

 ؟ نانثا وأ « دحاو وه له ةزانجلا نم ملستلا يف اوفلتخاو ةثلاثلا ةلئسملا

 لين رظنا ) ماحلاو « نابح نباو ٠ يئاسنلاو « هححصو ؛ « يذمرتلاو « دواد وبأو « يراخبلا هآور )١(
 . ( 58 /؛ راطوألا

 | نأ عقل يبنلا باحصأ نم لجر هربخأ هنأ لهس نب ةمامأ يبأ نع هدنسم يف يعفاشلا هاور (؟)
 ا ةريبكتلا دعب باتكلا ةحتافب أرقي مث « مامإلا ربكي نأ ةزانجلا ىلع ةالصلا يف
 2« نهنم ع ءيش يف أرقي ال , تاريبكتلا يف تيملل ءاعدلا صلخيو « كِل يبنلا ىلع يلصي مث « هسفن
 .(75 ١/ مألا ) هسفن يف اًرس مسي مث



 ناكل

 هراتخاو « نيتهلست مسي : ةفينحوبأو « ةفئاط تلاقو © دحاو هنأ ىلع وهم اف

 . "9 يعفاشلا يلوق دحأ وهو « يعفاشلا باحصأ نم يفزملا

 زئانجلا ةالص سايقو « ةالصلا نم ملستلا يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو

 « ةبوتكملا ةالصلا يف ةدحاو ةيلستلا هدنع تناك نف « ةضورفملا ةالصلا ىلع

 يف نيتهلست هدنع تناك :نمو « ةدحاوب : لاق . اهيلع ةزانجلا ةالص ساقو

 « ةنس هذهف « ةنس كلت هدنع تناك نإ « نيتيلستب كانه لاق ةضورفملا ةالصلا

 وأ ' اهيف رهجي له بهذملا فلتخا كلذكو «٠ ضرف هذهف « اًضرف تناك نإو
 ؟ مالسلاب رهجي ال

 نم ةلمج لاقف « ةزانجلا نم مامإلا موقي نيأ اوفلتخاو : ةعبارلا ةلئسملا

 نم موقي : نورخأ موق لاقو "' ىثنأ وأ ناك اًركذ ءاهطسو يف موقي : ءاملعلا

 ركذلا نم موقي : لاق نم مهنمو 9 هسأر دنع ركذلا نمو ء اهطسو ىثألا

 دنع سيلو ( ةفينح يبأ لوقو مساقلا نبا لوق وهو « امههردص دنع ىثثألاو
 . ءاش نيأ اهنم موقي : موق لاقو ١ دح كلذ يف يعفاشلاو . كلام

 يلوق دحأ وهو ( 778 ١/ يفاكلا رظنا ) كلامو ( 51١ /؟ ينغملا رظنا ) دمحأ مامإلا بهذم وهو )١(

 .(؟50 ١/ مالا رظنا ) يعفاشلا

 رصصتخم )و ( ١٠١ /0 عومجملا رظنا ) يعفاشلل روهشملا لوقلا وهو ( ١/ 55١ ءاهقفلا ةفحت رظنا ) )١(

 . ( 188/١ مالا شماهب ينزملا

 ةيشاح رظنا ) كلام نع مناغ نبأ ةياور يهو ( 76 /؛ راطوألا لين رظنا ) ةفينح يبأل ةياور (؟)

 .( "١١8/١ يودعلا

 طسوو « لجرلا ردص دنع فقي دمحأ بهذمو ( 5١5/0 ىلحملا رظنا ) ةيرهاظلا بهذم وهو (؟)

 . ( ؟١9١ص يدنلا ضورلا رظنا ) ةأرملا

 . ( 7/5 7/5 عئانصلا عئادب رظنا ) (5)

 نأ ةنسلا : ةيعفاشلا دنعو . ةأرملا يبكنمو « لجرلا طسو دنع فقي روهشملا ىلع كلام بهذم (0)

 ناهجو لجرلا يفو « نيقابلا نع اهتنايص يف غلبأ هنأل ٠ فالخ الب ةأرلا ةزيجع دنع مامإلا فقي
 -فقي هنأ نيمدقتملا ةيعفاشلا روهمج لوق وهو « نوريثك هب عطقو « نيفنصلا قافتاب ( حيحصلا )
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 َجّرَخ هنأ كلذو « بابلا اذه يف راثآلا فالتخا مهفالتخا يف ببسلاو

 هللا لوسر فلخ تيلص » لاق بُدْنُج نب ةّرمَت ثيدح نم مسمو « يراخبلا
 لع ةالصللا يَ ل لوسرر ماقف « ءاسنن يعو « تنام بسك مل ىلع

 سنأ عم : لاق بلاغ نب مامه ثيدح نم دواد وبأ ٍجّرخو ١ « اهطسو
 0 انج اوءاج مث هسأر لاّيح ماقف « لجر ةزانج ىلع كلام نبا
 : دايز نب ءالعلا لاقف «ريرسلا طسو لايح ماقف « اهيلع لص ةزمح ابأاي

 ةزانج ىلع ماقو « اًعبرأ ربك « زئانجلا ىلع يلصي لَم هللا لوسر َتْيَأَر اذكه
 . 9« معن : لاق ؟ هنم كماقم لجرلا نمو « اهنم كماقم ةأرملا

 ىأر نم مهنف لامفألا هذه نم موهفملا يف سنلا فلتخاف
 . ةحابإلا ىلع لدي (9 ةفلتخلا عضاوملا هذه يف مالسلاو ةالصلا هيلع همايق نأ
 هنأ عاضوألا هذه دحأ ىلع همايق نأ ىأر نم مهنمو « ديدحتلا مدع ىلعو

 ثيدحب ذخأ نم مهنف : نيمسق اومسقتا ءالؤهو « ديدحتلا ىلع لدي هنأو عرش

 لصألا نأل « ءاوس لجرلاو ةأرملا : لاقف « هتحص ىلع قافتالل بدنج نب ةرمس
 ححص نم مهنمو « يعرش قراف كلذ يف تبثي نأ الإ ء دحاو اههكح نأ
 بجيف بدنج نب ةرمس ثيدح ىلع ةدايز هيف لاقو «٠ بلاغ نبا ثيدح
 يبأو « مماقلا نبا بهذم امأو . ًالصأ ضراعت اهنيب سيلو « اهيلإ ريصملا
 دوعسم نبأ نع يور ام الإ اًدنسم كلذ يف عمسلا ةهج نم هل ملعأ الف « ةفينح

 « يلازغلاو نيمرحلا مامإ رايتخا وهو « هردص دنع يربطلا يلع وبأ هلاق ( يناثلاو ) هسأر دنع
 /ه عومجملا )و ( 1١8/6 يشرخلا ىلع يودعلا ةيشاح رظنأ ) صن ةلأسملا هذه يف يعفاشلل سيلو

 .( 5/1١

 )١( /؛ راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم رظنا ) ةعاملا هاور ثيدحلا 7١ ( .

 /6راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم رظنا ) دواد وبأو ٠ يذمرتلاو « ةجام نباو « دمحأ هاور (؟)
 .( ع7

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( ةفلتختاو ) « ركفلا راد » ةخسن يف (؟)
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 . كلذ نم

 اوعتجا اذإ ءاسنلاو « لاجرلا زئانج بيترت يف اوفلتخاو ةسماخلا ةلئسملا
 يلي امم ءاسنلاو . مامإلا يلي امم لاجرلا لعجي :رثكألا لاقف . ةالصلا دنع

 يلي امم لاجرلاو مامإلا يلي امم ءاسنلا يأ : اذه فالخب : موق لاقو « ةلبقلا

 « نودرفم لاجرلا : ةدح ىلع ") لك ىلع يلصي هنأ : ثلاث لوق هيفو « ةلبقلا
 . (9 تادرفم ءاسنلاو

 نأ بجي هنأ نم عرشلا لاوحأ رابتعاب نظلا ىلع بلغي ام فالخلا ببسو
 « هدنع فوقولا بجي عرش كلذ يف دري مل هنأ عم . دودحم عرش كلذ يف نوكي

 هنأو () ًالصأ عرش عضاوملا هذه لاثمأ يف سيل هنأ سانلا نم ريثك ىأر كلذلو

 ميدقت نم هانلق امل رثكألا بهذ افإو « سانلل نيبل عرش اهيف (© ناك ول

 هللا دبعو « نافع نب ناثع نأ نم أطوملا يف كلام هاور امل ءاسنلا ىلع لاجرلا

 ءاسنلاو لاجرلا : ةنيدملاب زئانجلا ىلع نولصي اوناك ةريره ابأو «رمع نبا
 . © ةلبقلا يلي امم ءاسنلا نولعجيو « مامإلا يلي امم لاجرلا نولعجيف « اًعم

 كلذك ىلص هنأ رمع نبا نع عفان نع جيرج نبا نع قازرلا دبع ركذو

 , ةداتق وبأو ٠ يردخلا ديعس وبأو « ةريره وبأو ٠ سابع نبا اهيف « ةزانج ىلع

 )١( هاتتبثأ ام باوصلاو « ةدح ىلع لك يلصي هنأ » «ركفلا راد » ةخسن يف .

 ريونت حرش راتخلا ردلا رظنا ) « دمحأو « يعفاشلاو ٠ كلامو « ةفينح يبأ بهذم لوألا لوقلا (1)
 /؟ ينغملا )و ( © عومجملا )و ( 1١0/1 ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا )و ( 715/7 راصبألا

 لوقلاو « هللا دبع نب ملاسو « يرصبلا نسحلاو « ركب يبأ نب دمع نب مساقلل يناثلا لوقلاو (
 . ( ردصلا سفن رظنا ) ةقينح يبأ لوق وهو « ةدح ىلع لك ىلع يلصي نأ لضفألا نأ : ثلاثلا

 . ًالصأ نم الدب «راصأ » «ركفلا راد » ةخسن يف (؟)

 . ضايب «ركفلا راد » ةخسن يف (5)
 )( ) أطوملا رظنا ١/ 7٠١ (



 كف

 « مهأس نم رمأ وأ « كلذ نع مهأسف « 2١ يصاعلا نب ديعس ذئموي مامإلاو

 نم نوكي نأ هبشيو . ممدنع دنسملا يف لخدي اذهو «١ ةنسلا يه : اولاقف

 هلوقلو « ةالصلا يف مامإلا فلخ مهلاجب مامإلا مامأ مههبش لاجرلا ميدقتب لاق

 . « هللا نهرخأ ثيح نم نهورخأ » مالسلاو ةالصلا هيلع

 لوألا نأ دقتعا نوكي نأ هبشيف « لاجرلا ىلع ءاسنلا ميدقتب لاق نم امأو

 اًطايتحاف « قرف نم امأو . مامإلا نم برقلاب ميدقتلا لعجي ملو « مدقتملا وه

 ىلع نوكي نأ لقحيف عمجلا زاوجب ةنس درت مل هنأل , اًعونم روي ال نأ نم
 بجو « لاتحالا دجو اذإو « عرشلاب اًعونمم نوكي نأ لقحيو « ةحابإلا لصأ

 . "9 ًاليبس هيلإ دجو اذإ ٠ فقوتلا

 يف ةزانجلا ىلع ريبكتلا ضعب هتوفي يذلا يف (© اوفلتخاو ةسداسلا ةلئسملا
 2 ؟ ال مأ هتاف ام يضقي له اهنمو ؟ ال مأ ريبكتب لخدي له اهنم : عضاوم

 ربكي هنأ كلام نع بهشأ ىورف ؟ ال مأ ريبكتلا نيب وعدي لهف ىضق نإو

 ربكي ىتح رظتني : ةفينح وبأ لاقو © يعفاشلا يلوق دحأ وهو « هلوخد لوأ

 ديعس نب صاعلا نب ديعس وهو « اهنودب باوصلاو « ءايلاب « يصاعلا » انيدل يتلا خسنلا عيمج يف )١(

 ينب فارشأ نم ديعس ناكو ءردب موي هابأ يلع لتقو « ةرجحلا ماع دلو « ةيمأ نب صاعلا نبا

 ازغو ء ةفوكلا هالو مث ,« ناثعل فحاصملا بتك نم دحأو « مهحئاصفو « مهداوجأو « ةيمأ
 هبتاعف « هاتأ ةيواعم فلختسا اماف « ةنتفلا يف هتيب مزلو اههحتفو « ناتسربطو ٠ ناجرج

 . ( 555 ١/ ةباحصلا ءاممأ ديرجت رظنا ) ةنيدملا هالو مث « هبورح يف هنع هفلخت ىلع ةيواعم

 : ظفاحلا لاق ىقتنملا يف دوراجلا نباو  ىتتجلا يف يئاسنلاو « ينطقرادلاو « يقهيبلا هجرخأ (؟)

 . ( 78/4 راطوألا لين رظنا ) حيحص هدانسإو

 هنأل « عفر لحم يف وهو ء هبصنل ىنعم الو ,« بصنلاب ( ًاليبس ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيبج يف ()
 . كلذ لمأت . لعاف بئان

 ٠ . اوفلخاو «ركفلا راد » ةخسن يف (4)

 ١/ ينغملا رظنا ) دمحأ نع ةياور يهو ( 110/0 عومجما رظنا ) و ( "78ص يفاكلا رظنا )()
)0 
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 ريبكتلا سايقلاو ١" كلام نع مساقلا نبا ةياور يهو ربكي ذئنيحو « مامإلا
 ىلع يعفاشلاو « ةفينح وبأو ٠ كلام قفتاو ٠ ةضورفملا يف لخد نم ىلع اًمايق
 ريبكتلا نيب وعدي نأ ىري ةفينح ابأ نأ الإ «ريبكتلا نم هتاف ام ضقي هنأ
 ءاضقلا ىلع اوقفتا افإو "" اًقسن هيضقي نأ نايري يعفاشلاو كلامو ٠ ىضقلل
 نف « وقف « متاف امو « اولصف « مكردأ ام » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعل
 ء.ريبكتلا يضقي : لاق « ءاعدلاو «ريبكتلا لوانتي مومعلا اذه نأ ىأر

 : لاق تقؤم ريغ ناك ذإ « كلذ نم ءاعدلا جرخأ نمو « ءاعدلا نم هتاف امو

 كلذ نم ءاعدلا صيصخت ناكف « تقؤملا وه ناك ذإ « طقف ريبكتلا يضقي

 , مومعلاب ذخأ ةفينح وبأف « سايقلاب ماعلا صيصخت باب نم وه « مومعلا
 . صوصخلاب ءالؤهو

 ىلع ةالصلا هتتاف نمل ربقلا ىلع ةالصلا يف اوفلتخاو ةعباسلا ةلئسملا
 ىلع يلصي ال : ةفينح وبأ لاقو ""ربقلا ىلع يلصي ال : كلام لاقف « ةزانجلا

 اهيلع ىلص يذلا ناكو « ةزانجلا ىلع ةالصلا هتتاف اذإ « طقف يلولا الإ ربقلا

 نم ربقلا ىلع يلصي : ةعامجو « دوادو ء دمحأو « يعفاشلا لاقو (9 اهيلو ريغ

 نم نأ ربقلا ىلع ةالصلا ةزاجإب نولئاقلا قفتاو «© ةزانجلا ىلع ةالصلا هتتاف

 . رهش اهرثكأو ةدملا هذه يف اوفلتخا ءالؤهو « نفدلا ثودح كلذ طرش

 ىهو كلامل ةيناثلا ةياورلا يهو ( ١ يفاكلا رظنا )و ( 7* ١/ عئانصلا عئادب رظنا ) )١(

 . ( 456 /؟ ىنغملا رظنا ) دمحأ نع ةيناثلا ةياورلا

 )١( ) عئانصلا. عئادب رظنا ١/ 786 ( يفاكلا رظنا )و ١/3٠5 ( عومجملا )و 6/١١١ ( .

 , نفد اذإ الإ ٠ هربق يف وهو هيلع يلصي نأ زوجي ال تيملا ىلع ةالصلا هتتاف نم كلام بهذم يف (؟)
 رظنا ) لطي مام اًبوجو هربق ىلع يلصيف «ريغت نإف ءريغتي مل ام جرخيف « هيلع لصي مو
 . ( ١85 /؟ ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا

 . ( 785 ١/ راصبألا ريونت حرش راتخلا ردلا ) رظنا ()

 .( هلال ينغلا رظنأ )و ( 307 /0 عومجملا ) رظنا (5)



 لق

 مماقلا نبا نإف « لمعلا ةفلاخم امأ . رثألل لمعلا ةضراعم مهفالتخا ببسو

 ربق ىلع ىلص هنأ ِهَتيَم ينلا نع ءاج يذلا ثيدحلاف : كلامل تلق : لاق
 ربقلا ىلع ةالصلاو « لمعلا هيلع سيلو , ثيدحلا اذه ءاج دق : لاق ؟ ةأرما

 . ثيدحلا باحصأ نم قافتاب ةتباث

 ةالصلا هيلع يبننلا نع ربقلا ىلع ةالصلا تيور : لبنح نب دمحأ لاق
 كلذف « قرط ةثالث نيثّدحلا ضعب دازو . ناسح اهلك ةتس قرط نم مالسلاو

 كلام امأو «” ةريره يبأ قيرط نم كلذ ايورف مسمو « يراخبلا امأو . عست
 لثم كلام نع بهو نبا ىور دقو "7 لهس نب ةمامأ يأ نع ًالسرم هجرخف
 « بسحأ اهف هتداع ىلع كلذ يف ىرج هنإف « ةفينح وبأ امأو . يعفاشلا لوق

 لمعلا رغشتنا الو رشتنت مل اذإ « ىولبلا اهب معت يتلا داحآلا رابخأ در نم ينعأ

 نهوت ةنيرق راشتنالا هنأش اًربخ ناك اذإ راشتتالا مدع نأ كلذو . ابه

 ' نظلا ةبلغ ىلإ وأ ء هيف كشلا ىلإ هقدصب نظلا ةبلغ نع هجرختو « ربخلا
 يف اذه انباتك نم فلس اهف انماكت دقو : يضاقلا لاق . هخسن وأ « هبذكب

 ةيفنحلا هيمسي يذلا لالدتسالا نم عونلا اذه يفو « لمعلاب لالدتسالا هجو
 . دحاو سنج نم اهنإ انلقو « ىولبلا مومع

 ينلا معي مو تافف ء دجمملا ُمَقَي ناك ةأرما وأ « الجر ةوسأ نأ » ةريره يبأ نع يراخبلا هاور )١(

 : لاق « هللا لوسر اي تام : اولاق ناسنإلا كلذ لعف ام : لاقف « موي تاذ هركذف « هتومب ِوَتْيم

 قأف « هربق ىلع ينولدف : لاق « هنأش اورقحف : لاق هتصق اذكو « اذك هنإ : اولاقف « ينوقتنذآ الفأ

 ةالصلا باب يف سم هجرخأو ( 558 /؟ يراسلا داشرإ عم يراخبلا رظنا.) هيلع ىلصف « هربق
 . ( ١١90/١ صيخلتلا ) رظناو « 7١ ثيدح ربقلا ىلع

 هللا لوسر .ناكو « اهضرمب هللا لوسر ربخأف « تضرم ةنيكسم نأ هربخأ هنأ لهس نب ةمامأ نع (؟)

 ' جرخف ءاه ينونذآف تتام اذإ » : هيي هللا لوسر لاقف « مهنع لأسيو « نيكاسلا دوعي يَ
 ناك يذلاب زبخأ هني هللا لوسر حبصأ املف « هَل هللا لوسر اوظقوي نأ اوهركف « اليل اهتزانجب

 ؛ اليل كجرخن نأ انهرك هللا لوسراي : اولاقف ؟ اهب ينونذؤت نأ مرمآ ملأ » : لاقف « اهأش نم

 اطولا.) تاريبكت عبرأ ربكو ٠ اهربق ىلع سانلا فص ىتح تلم هللا لوسر جرخف ,« كظقونو

 .( الا



 6ا/

 ىناشلا لصفلا

 ميدقتلاب ىلوأ نمو « هيلع ىَّلَصُي نهف

 الإ هلإ ال » : لاق نم لك ىلع ةالصلا ةزاجإ ىلع معلا لهأ رثكأ عمجأو

 هلإ ال لاق نم ىلع اولص » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ رثأ كلذ يفو « هللا

 اًكلام نأ الإ « عدبلا لهأ نم مأ « رئابكلا لهأ نم ناكأ ءاوسو 2” « هللا الإ

 نم ىلع مامإلا يلصي نأ ري مو « عدبلا لهأ ىلع ةالصلا لضفلا لهأل هرك

 . 9 اًدح هلتق

 نورخآ زاجأو 9 هيلع ىَلَصُي ال هنأ موق ىأرف « هسفن لتق نيف اوفلتخاو
 لهأ ىلع الو ءرئابكلا لهأ ىلع ةالصلا زجي مل نم ءاماعلا نمو (9 هيلع ةالصلا

 . عدبلاو ٠ يغبلا

 )١( نيعَم نب ىحي هبذك « نمحرلا دبع نب ناثع هدانسإ يفو « ينطقرادلا هجرخأ ثيدحلا .

 كورتم وهو « ليعاممإ نب دلاخ هدانسإ يفو « هنع رخآ هجو نم اًضيأ هاورو «٠ هجو نم هاورو

 دمج هيفو رمح نبأ نع دهاجم قيرط نم يناربطلا هاورو « يموزخما ديلولا وبأ هدانسإ يفو ء رخآ

 كورتم وهو « لضفلا نبا ٠ دقو يناثعلا هللا دبع نب ناثع اهيفو ءرمع نبا نع رخآ قيرط هلو
 راطوألا لين رظنا ) عضولاب يدع نبا هامر 5/ 185 ( .

 /؟ عئانصلا عئادب ) قرطلا عاطقو « ةاغبلا الإ هللا الإ هلإ ال لاق نم لك ىلع ىلصي ةيفنحلا دنعو

  ) 7لاغلاو « انزلا دلوو « لئاصلاو « اًضاصق لوتقملاو « انزلا يف موجرملا : يعفاشلا بهذمو

 /ه عومجملا رظنا ) اًعيمج مهيلع ىلصيو نولسغي مهوحنو , لاتقلا رضحي مل اذإ « ةهنغلا نم
  )0١مظعألا مامإلا يلصي نأ نسي ال دمحأ بهذمو ٠ هريغ يلصيو « لاغلا ىلع ةيرقلا مامإ الو

 ) عبرملا ضورلا رظنا ١/585 ( .

 « اًدح لتق نم ىلعو «رئابكلاب نيرهاجملاو « ةعدب ىلإ نيعادلا ىلع ةالصلا نع مامإلا رخأتي (؟)
 . ( ١/ ١80 يقاكلا رظنا ) نوماسملاو مهلهأ مهيلع يلصي نكلو

 .( 0 عبرملا ضورلا رظنا ) دمحأ دنع هيلع ىلصي ال (؟)

 رظنا ) يعفاشلا دنع هيلع يلصيو . ١7ص ( يفاكلا ) مرجع مسم لك ىلعو هيلع يلصي كلام دنع (؟)
 ( 7276 7/١ عئانصلا عئادب ) ةيفنحلا دنع كلذكو ( 75١١/5 عومجلا
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 يف مهفالتخالف « عدبلا لهأ يف امأ « ةالصلا يف مهفالتخا يف ببسلاو
 مل نمو « مهيلع ةالصلا زجي مل « ديعبلا ليوأتلاب مرفك نف مهعدبب مريفكت

 هيلع هلاوقأ ليوأت ال « لوسرلا بنذكت وه امإ هدنع رفكلا ناك ذإ « مهرفكي .

 كرت ىلع ءاماعلا عمجأ افإو « ةزئاج مهيلع ةالصلا : لاق « مالسلاو ةالصلا
 ِدَحَأ ىلَع َّلَّصُت الَّو » : ىلاعت هلوقل ةداهشلاب مهظفلت عم نيقفانملا ىلع ةالصلا .

 . ةيآلا "74 هِرْبَق ىلع ْمُقَت الو « اًدبأ تام ْمُهْنُم

 نم الإ ببس هل نوكي نأ نكمي سيلف « رئابكلا لهأ يف مهفالتخا امأو
 لهأ بهذم اذه سيل نكل « بونذلاب ريفكتلاب لوقلا يف مهفالتخا ةهج

 رئابكلا لهأ ىلع ةالصلا ءاهقفلا عني. نأ يغبني سيل كلذلف. ةنسلا

 ةبوقعلاو ء رجزلا ناكل كلذف « عدبلا لهأ ىلع ةالصلا كلام ةيهارك امأو

 / ّيَي لوسرلا نأل » : اًدَح هلتق نم ىلع مامإلا ةالص كلام ري م افإو مهل

 . دواد وبأ هجّرخ (9 « هيلع . ةالصلا نع هني ملو « زعام ىلع لصي

 : ةرمس نب رباج ثيدحل «. هسفن لتق نم ىلع ةالصلا يف اوفلتخا افإو

 اذه ححص نف 7« هسفن لتق لجر ىلع ىلصي نأ ىبأ هِيَ هللا لوسر نأ »

 كح هكح نأ ىأر , هححصي مل نمو « هسفن لتاق ىلع ىّلَصُي ال : لاق رثآلا

 نم وه سيل نكل ءرثألا هب درو ؟ رانلا لهأ نم ناك نإو « نيماسملا

 . 46 ةيآ ةبوتلا )١(

 ليهاجم هدانسإ يف : يناكوشلا ل لاق . يماسألا ةزرب يبأ ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا 0

 . ( هم /؟؛ راطوألا لين رظنا )

 نيم ينلا هيلع لصي مف * صيقاشمب هسفن لتق الجر نأ ٠ يراخبلا الإ ةعامجلا هاور ثيدحلا (؟)

 . ( ه؟ /؛ راطوألا لين رظنا )

 لدب هيف : ليقو « يئاوسلا يرماعلا بدنج نب ةدانج نب ةرمس نب رباج وه ثيدحلا يوارو

 امو مسو « دلاخا هونبو « ةرهز يب فيلح هللا دبع وبأ : ليقو دلاخ وبأ ورمع ةدانج

 ١/ 7 ( ٠ ةباحصلا ءاممأ ديرجت رظنا ) ةعامج هنع ىور « ريبجو « رفعج وبأو بقع
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 نع ةياكح السلا ةالصلا هيلع لاق دقو « ناميإلا لهأ نم هنوكل « نيدلخلا

 () « ناميإلا نم ةبح لاقثم هبلق يف نم رانلا نم اوجرخأ » : هبر

 كلام لاقف « ةكرعملا يف نيلوتقملا ءادهشلا ىلع ةالصلا يف اًضيأ اوفلتخاو

 وبأ لاقو  لسفي الو « ةكرعملا يف لوتقملا ديهشلا ىلع ىلصي ال يعفاشلاو

 "7 لسغيو « هيلع ىلصي : ةفينح
 دواد وبأ َحَّرَح هنأ كلذو ٠ كلذ يف ةدراولا راثآلا فالتخا مهفالتخا ببسو

 مهايثب اونفدف « دحأ ءادهشب رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ » رباج قيرط نم
 هنأ » اذنسم سابع نبا قيرط نم ىورو (9 « اولسغي ملو « مهيلع لصي مو
 « © مهي مو لسغي ملو « ةزمح ىلعو « دحأ ىلتق ىلع ىلص مالسلاو ةالصلا هيلع

 اًضيأ يور كلذكو « يرافغلا كلام يبأ ثيدح نم ًالسرم اًضيأ كلذ ىورو

 : لاقو « هِيَ ينلا هيلع ىلصف ٠ تاهف « هقلح يف عقوف « مهس هءاج اًببارعأ نأ

 )١( هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم ةعافشلا ثيدح نم فرط وهو « هيلع قفتم ثيدحلا .
 رظنا ) دمحأو يعفاشلاو كلام دنع هيلع ىلصي الو « لسفي ال ةكرعملا يف تام يذلا ديهشلا (؟)

 ( 75١6 /؟ ينغملا )و ( ٠١5 /5 عومجملا )و ( ١٠؟ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق

 ةفحت رظنا ) هيلع ىلصي نكلو « لسغي ال دحأ ءادهش ىنعم يف يذلا ديهشلا : ةفينح يبأ بهذم (؟)
 .(؟١٠4 , 08/١ ءاهقفلا

 . ( 5777 ماللا لبس رظنا ) يذمرتلا هححصو « ننسلا باحصأ هاور (؛)

 . ديهشلا وهو « لوهجملل اًينبم هانتبثأ ام باوصلاو ( مهتي لو ) «ركفلا راد » ةخسن يف (5)
 مث « ةدربب يجسف « ةزمحب ِمّنِلَي هللا لوسر رمأ » : لاق سابع نبا نع قحسإ نبا هاور ثيدحلاو

 مهعم هيلعو « مهيلع يلصيف « ةزمح ىلإ نوعضويف ىلتقلاب قأ مث « تاريبكت عبس ربكو « هيلع ىلص
 . « ةالص نيعبسو نيتنث هيلع ىلص ىتح

 ىلوم مسقم نع مهتأ ال نم ينثدح : لاق قحسإ نبا نأل « مهبم لجر هدانسإ يف : يناكوشلا لاق
 « فيعض وهف « ةرامع نب نسحلا وه قحسإ نبا همهبا يذلا ناك نإ : يليهسلا لاق « سابع نبأ
 . ( 5 /6 راطوألا لين ) هيف ةجح ال . لوهجم وهف الإو
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 ١ « هيلع ديهش انأو اًديهش لتقف « كليبس يف ادهاجم جرخ دبع اذه نإ »

 لتعت ةيعفاشلا تناكو ء اه ذخأ يتلا ثيداحألا حجري نيقيرفلا الكو
 رخآ لتخا دق ناكو « دانزلا يبأ نبا هيوري : لوقتو « اذه سابع نبا ثيدحب

 .ةجحب مهدنع تسيلف ٠ ليسارملا امأو . هيف نعطي ةبعش ناك دقو « هرمع
 ىتح لفطلا ىلع ىلصي ال : كلام لاقف . لفطلا ىلع ىلصي ىتم اوفلتخاو
 خفن اذإ هيلع ىلصي : ةفينح وبأ لاقو () يعفاشلا لاق هبو . ًاخراص لهتسي
 نبا لاق هبو « رثكأف رهشأ ةعبرأ همأ نطب يف هل ناك اذإ هنأ كلذو « حورلا هيف
 . © ىليل ىبأ

 يذمرتلا ىور هنأ كلذو « ديقمل قلطملا ةضراعم كلذ يف مهفالتخا ببسو

 ءهيلع ىلصي ال لفطلا » : لاق هنأ نيو ينلا نع هللا دبع نب رباج نع

 ةالصلا هيلع ينلا نع يورو (9 « اخراص لهتسي ىتح ثروي الو ٠ ثري الو

 )١( عتِلَم هئاعد نم ظفحف « هلم هيلع ىلصف « دهشتسا هنأ « ثيدحلا يفو » يئاسنلا هاور ثيدحلا :

 » كليبس يف لتقف , كليبس يف اًرجاهم جرخ , كدبع اذه نإ مهللا «
 /؛ راطوألا لين رظنا ) ةكرعملا يف تمي مل هنأ ىلع اذه يقهيبلا لمحو 48 ( .

 . ( »/٠١ عومجملا )و ( ١٠؟ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (1)
 « ةايحلا ةلالد لالهتسالاو « لهتسا اذإ الإ « اًنيم دلو نم ىلع ىلصي ال هنأ ةفينح يبأ بهذم (؟)

 يف دمج نعو « ءايحألا ماكحأ هذه نأل « لهتشا اذإ الإ لسغي الو « ثروي الو ٠ ثريال اذمل

 ( 560 /؟ ءاهقفلا ةفحت رظنا ) طنحيو , نفكيو « لسغي هنأ « هقلخ نابتسا يذلا طقسلا

 ضورلا رظنا ) لهتسي مل نإو هيلع يلصو « لسغ رهشأ ةعبرأ غلب اذإ طقسلاف . دمحأ بهذم امأ
 صوصنملا وهو « هيلع ىلصي الو ةيعفاشلا دنع هلسغ بجي رهشأ ةعبرأ غلب اذإو ( 575 ١/ عبرملا
 ( :٠١ /0 عومجملا ) رظنا مألا يف

 دقو : يعليزلا لاق . رباج نع ريبزلا يبأ نع ةجام نباو « يئاسنلاو « يذمرتلا هجرخأ (؛)

 يلأ نع مهضعب ه هاورو « اًعوفرم ريبزلا يبأ نع مهضعب هاورف « ثيدحلا اذه يف سانلا برطضا
 .( الل ا ةيارلا بصن رظنا ) حصأ هنأكو « اًفوقوم ريبزلا
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 . 27« هيلع ىَّلَصُي لفطلا » : لاق هنأ ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم مالسلاو:

 بجاولاف ء رسفم اذهو « ماع كلذ : لاق رباج ثيدح بهذم بهذ نف

 لفطلا نأ ةريغمللا ثيدح ىنعم نوكيف ريسفتلا اذه ىلع مومعلا كلذ لمحي نأ

 مولعم : لاق ةريغملا ثيدح بهذم بهذ نمو « اخراص لهتسا اذإ هيلع ىلصي

 « يح وهف « كرحت اذإ لفطلاو « ةايحلا مالسإلا محو « ةالصلا يف ربتعملا نأ

 مومعلا اذه اوحجرف « هيلع يلص تام اذإ يح ملسم لكو « نيماسملا كح هنكحو

 . هل سايقلا ةقفاوم عضومل صوصخلا كلذ ىلع

 نأ » دواد وبأ ىورو . ًالصأ لافطألا ىلع ىلصي ال : لاق نم سانلا نمو

 () «رهشأ ةينامث نبا وهو « ميهاربإ هنبا ىلع لصي م مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا
 . « ةليل نيعبس نبا وهو « هيلع ىلص هنأ » هيف ىورو

 )١( ةمحرلاو ةرفغملاب هيدلاول ىعديو « هيلع ىلصي طقسلا » « ظفلب ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ «
 يراخبلا طرش ىلع : لاقو « كردتسملا يف مالا هاورو « حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق «

 /؟ ةيارلا بصن رظنا ) بارطضا هدنسم يفو 59 ( .

 يراخبلا طرش ىلع حيحص : ماحلا لاق : ظفاحلا لاق «٠ ةريغملا ىلع افوقوم يناربطلا هاور نكل «

 يلع نع اًضيأ بابلا يفو . فوقوملا للعلا يف ينطقرادلا حجرو « نايفس همفري مل: لاقو
 ريبخلا صيخلت ) رظنا . كورتم وهو « دلاخ نب ورمع ةمجرت يف يدع نبا هجرخأ 1١5/1 ( .

 يذمرتلا ىورو ٠ يلص طقسلا لهتسا اذإ »رباج ثيدح نم يقهيبلاو « ةجام نباو « يئاسنلاو
 فيعض وهو ءريبزلا يبأ نع يملا ليعامسإ هدانسإ يفو : ظفاحلا لاق « هيلع ٠ يذمرتلا لاق :

 مزج هبو « حصأ فوقوملا نأكو « اًفوقوم رباج نع « ريبزلا .يبأ نع دحاو ريغو « ثعشأ هاور
 نيخيشلا طرش ىلع ماحلا هححصو .. هعفر حصي ال : للعلا يف ينطقرادلا لاقو « يئاسنلا «

 مهوو ١ يراخبلا طرش نم سيل ريبزلا ابأ نأل .

 صيخلتلا ) رظنا . يروثلا نايفس نع اًظوفحم ناك نإ ء ربخلا اذه ةلع وهف « نعنع دقو ١/
.) 11 

 ةينامث نبا وهو ِوَتِلَر ينلا نبا يهاربإ تام : تلاق ةشئاع نع هدنسم يف دمحأو « دواد وبأ هاور (؟)

 « اًرهش رشع ةيينامث نبا وهو « دواد وبأ هاور اذكه « هِي هللا لوسر هيلع لصي ملف « اًرهش رشع

 _ لسرم يباطخلا ركذو « مهديناسم » يف ىلعي وبأو « رازبلا كلذكو ( 78١ /؟ ةيارلا بصن رظنا )



 66غ,

 ةياور يف كلام بهذف « نييبسملا لافطألا ىلع ةالصلا يف اوفلتخاو

 لقعي ىتح هيلع ىلصي ال « نييبرحلا دالوأ نم لفطلا نأ هنع نييرصبلا

 نأ الإ هيوبأ كح هكح نأو اهعم بسي م وأ « هيدلاو عم يبس ءاوس « مالسإلا

 . 20 مألا نود هل عبات وهف « بألا مسي

 مسأ نمل عبات هدنع وهف هيوبأ دحأ مسأ نإ هنأ الإ اذه ىلع يمفاشلا هقفاوو

 ىلع ىلصي : ةفينح وبأ لاقو . كلام هيلإ بهذ ام ىلع هدحو بألل ال « اهنم

 مهكلم اذإ : يعازوألا لاقو مثابس نم كح مهكحو « نييبسملا لافطألا

 يف لمعلا ىرج اذهو : لاق . يبسلا يف اوعيب ذإ ينعي : مهيلع ىلص نوماسملا

١) 

 . ًالاصيإ نسحأ ةشئاع ثيدح ناك نإو : نيرمألا ىلؤأ اذه : لاقو ءاطع

 ةالصب ِمْتْيَم ينلا لغش اهنم : ةفيعض للعب هيلع ةالصلا كرتل مس نمت  هريغو ء وه لتعاو

 ةليضفب ءادهشلا ىنغتسا اك « ةالصلا نع مَ يبنلا ةونب ةليضفب ىنغتسا هنأ اهنمو « فوسكلا

 . اّيبن ناكل ٠ شاع ول هنأ ءاج دقو « يبن ىلع يبن يلصي ال هنأل : ليقو ةداهشلا

 نبأ ميهاربإ تام امل : لاق هننس يف ةجام نبأ هاور سابع نبا ثيدحف هيلع ةالصلا ثيداحأ امأ

 ناكل شاع ولو « ةنجلا يف اًمضرم هل نإ » : لاقو هني هللا لوسر هيلع ىلص ع هللا لوسر

 . ىهتنا « يطبق قرتسا امو « طبقلا هلاوخأ تقتعلو « اًيبن اًميدص

 « تامو « مهاربإ هنبا ىلع علي هللا لوسر ىلص : لاق هدنسم يف دمحأ هاورف , ءاربلا ثيدح امأ

 هدنسم يف رازبلا هاورو . سنأ نع هدنسم يف يلصوملا ىلعي وبأ هاورو . اًرهش رشع ةتس نبا وهو

 . يردخلا ديعس يبأ نع

 هللا لوسر هيلع ىلص هلي ينلا نبا مهاربإ تام امل: لاقراسي نب هللا دبع همساو , يهبلا نعف ةلسرملا امأ

 ىهتنأ ٠ ةليل نيعبس نباوهو « ميهاربإ هنبا ىلع ىلص هلي يبنلا نأ ءاطع نعو « ىهتتا . رباقللا يف هن

 ةيارلا بصن ) رظنا .٠ ةلسرم راثآلا هذه : لاقو 3 يقهيبلا امهاورو 3 هنئس يف دواد وبا اههاور

 588١(. الثا

 لفط يبس اذإ دمحأ دنعو ( ؟١4 ١/ يفاكلا رظنا ) هنع نييندملا ةياور اهنأ يفاكلا بحاص ركذ (

 . ( 08 /؟ ينغملا رظنا ) هيلع ىلصي هنإف « اهدحأ نم وأ « هيوبأ نم اًدرفنم

 هنأل « هيلع ىلصي هدحو يبس ولو « هيلع ىلصي ال  هيوبأ دحأ عم يس اذإ : ةفينح يأ دنع (0)

 . ( 558/1 راصبألا ريونت حرش راتختا ردلا رظنا ) يبسلل وأ « رادلل اًعبت سم



 همم

 « سم مهكلي مو « مهئابآ عم اوناك اذإ هنأ ىلع اوعمجأو . هيف ايتفلا هبو « رغثلا
 . مهئابآ كح مهكح نأ مهوبأ دحأ مسأ الو

 لهأ نم مم له « نيكرشملا لافطأ يف مهفالتخا مهفالتخا يف ببسلاو
 يأ © مهئابآ نم مهنأ راثآلا ضعب يف ءاج هنأ كلذو ؟ رانلا لهأ نم وأ « ةنجلا

 دلوي دولوم لك » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ليلدو « مهئابآ كح مهكح نأ

 . نينمؤملا كح مهكح نأ () « ةرطفلا ىلع

 يلاولا ليقو « يلولا : ليقف ؟ ةزانجلا ىلع ةالصلل ميدقتلاب ىلوأ نم امأو

 : لاق نمو « ةعامج ةالص يه ثيح نم ةعملا ةالصب ههبش يلاولا لاق نف
 رثكأو « هنفدو « هتاراوم لثم ٠ قحأ اهب يلولا يتلا قوقحلا رئاسب اههبش « يلولا
 نب نيسحلا مدقو :رذنملا نب ركب وبأ لاق () قحأ اهب يلاولا نأ ىلع معلا لهأ

 وأ « نيكرشملا دالوأ نع هيي هللا لوسر لئس هالاق ةريزره ينأو « سابع نبا نع سم ىور )١(
 . « نيلماع اوناك امب ملعأ مهقلخ ذإ هللا » لاقف « نيكرشملا يرارذ

 ءدمحأ دنع نكل « لئاسلا اذه ةيمست ىلع قرطلا نم ءيش يف فقأ مو » رجح نبا ظفاحلا لاق

 قيرط نم قازرلا دبع ىورو : لاق مث « ةلئاسلا يه نوكت نأ لحي ام ةشئاع نع دواد يبأو

 « نيكرشملا دالوأ نع ِهَنِلَم يبنلا ةجيدخ تلأس تلاق ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع ذاعم يبأ

 امدعب هتلأس مث « نيلماع اوناك امب ملعأ هللا : لاقف « كلذ دعب هتلأس مث « مهئابآ عم مه : لاقف

 . ةنجلا يف لاق وأ ٠ ةرطفلا ىلع مه لاق < ىَرْخُأ َرْزَو ٌةرزاو ٌرِرَق الو > لزنف مالسإلا كحتسا

 نم ريثكل اًعفار « عازنلل اًعطاق نإكل ء اذه حص ولو « فيعض وهو : قرأ نبا : ذاعم وبأو
 . ( 15١/7 يرابلا حتف ) لاكشإلا

 « ٍهَناسْجَمُي وأ « هنارصني وأ « هنادوه هاوبأف ٠ ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك » هيلع قفتم ثيدحلا (0)

 . ( 155 /؟ يرابلا حتف عم مسم رظنا ) « ؟ ءاعدج اهيف ىرت له ةيهبلا جتنت ةيهبلا لثك

 هيلإ سانلا برقأ مث « يلاولا وأ ء يضاقلا وأ « مامإلا وأ « يحلا مامإ : ةفينح يبأ لوق وهو (5)

 مث « ىلاولا مث هيلع يلصي نأ تيملا ىصوأ نم لضفألا كلام دنعو ( 7464 /؟ ءاهقفلا ةفحت رظنا )

 دنعو ( ٠١١ ص ةيعرشلا ماكحالا نيناوق رظنا ) ةيالولا ىف مهبتارم ىلع ةبصعلا ءايلوألا

 - برقالا مدقيو « لولا  ديدجلا لوقلاو  ميدقلا لوقلا يف اذه  ميدقتلاب ىلوأ يلاولا : ةيعفاشلا

 . ( 176/0 عومجملا رظنا ) .. نبالا نبا مث « نبالا مث ءدجلا مث « بألا : برقألاف
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 « يلع نب نسحلا ىلع يلصيل « ةنيدملا يلاو وهو ١" صاعلا نب ديعس يلع
 ىلع ءاماعلا رثكأو . لوقأ هبو : ركب وبأ لاق ٠ تمدقت ام ةنس اهنأ الول : لاقو
 ثيدحل « بئاغلا ىلع ىلصي : مهضعب لاقو "رضاحلا ىلع الإ ىلصي ال هنأ

 . هدحو يثاجنلاب صاخ كلذ نأ ىلع روهملاو () يثاجنلا

 ىلع ىلصي هنأ ىلع روهمجلاو ؟ دسجلا ضعب ىلع ىلصي له اوفلتخاو
 نأل : لاق . هلقأ ىلع ىلصي هنإ : لاق نمو « هل تيملا مما لوانتل « ' هرثكأ

 ناكو « ةايحلا لحم ضعبلا كلذ ناك نإ اهس ال , لكلا ةمرحك ضعبلا ةمرح
 . بئاغلا ىلع ةالصلا زيجي نمم

 ريمألا هبئانفع ناطلسلاف « هقيقرب ىلوأ ديسلا مث « لدعلا هيصو اهب ىلوألا : دمحأ بهذمو -
 . ( 5641١7١ عبرملا ضورلا رظنا ) برقألاف برقألا : ءايلوألا بيترتف « مكاحلاف

 ةمجرت انمدق دقو اهنودب « صاعلا » باوصلاو « ءايلاب « يصاعلا » انيدل يتلا خسنلا عيمج يف )١(
 ماس نع ةنييع نبا قيرط نم يقهيبلاو « يناربطلاو «رازبلا هاور ثيدحلاو صاعلا نب ديعس
 نم ةجام نباو « يئاسنلا هاور نكل « فيعض ملاسو : رجح نبا ظفاحلا لاق ٠ ةصفح يبأ نبا
 /؟ ريبحلا صيخلت ) هنم ىلعأ بابلا يف سيل : رذنملا نبا لاقو « هوحنب مزاح يِبأ نع رخآ هجو

 .( ١66

 نيناوق رظنا ) كلام بهذم وهو ( 7728/7 عئانصلا عئادب رظنا ) ةفينح ينأ بهذم وهو )١(
 . ١٠ص ( ةيعرشلا ماكحألا

 ثيدحو ( 560 ١/ عبرملا ضورلا )و ( ٠٠١ /5 عومجملا رظنا ) دمحأو « يعفاشلا بهذم وهو (؟)

 همساو ةشبحلل كلم لك بقل يشاجنلاو . ( ٠١١ /* مالسلا لبس رظنا ) هيلع قفتم يشاجنلا
 . « ةمحصأ »

 ١/ يفاكلا رظنا ) كلام بهذم وهو ( 7097 /؟ عئانصلا عئادب رظنأ ) ةفينح يبأ بهذم وهو ()
 . ( 08 /؟ ينغملا )و ( ٠١٠/0 عومجملا رظنا ) دمحأو , يعفاشلا دنع هلقأ ىلع ىلصيو ( "45
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 ثلاثلا لصفلا

 ةزانجلا ىلع ةالصلا تقو يف

 : موق لاقف « ةزانجلا ىلع ةالصلا هيف زوجت يذلا تقولا يف اوفلتخاو
 يهو « اهيف ةالصلا نع يهنلا درو يتلا ةثالثلا تاقوألا يف اهيلع ىلصي ال

 رماع نب ةبقع ثيدح رهاظ ىلع سيثلا لاوزو « عولطلاو « بورغلا تقو
 « اناتوم ربقن نأو « اهيف يلصن نأ اناهني هِي هللا لوسر ناك تاعاس ثالث »

 دعب ىلصيو )طقف عولطلاو ٠ بورغلا يف ىلصي ال : موق لاقو (" ثيدحلا

 : موق لاقو .رافسإلا نكي مل ام حبصلا دعبو « سمثلا رفصت مل ام رصعلا

 هبو اهيف ةالصلا نع يهنلا درو يتلا ةسخخلا تاقوألا يف ةزانجلا ىلع ىلصي ال

 ىلصي : يعفاشلا لاقو . ةفينح يبأ سايق وهو ؛ مهريغو « يعخنلاو « ءاطع لاق
 « لفاونلا ىلع جراخ وه افنإ هدنع يهنلا نأل « تقو لك يف ةزانجلا ىلع

 .(9 مدقت ام ىلع ننسلا ىلع ال

 ةداعإلا بجت ل , اهيف ةزانجلا ىلع ىلص ولف « ةهوركم هدنع ةالصلاو « ةفينح يبأ بهذم وهو )١(
 ىنغملا رظنا ) ةثالثلا تاقوألا هذه يف ةالصلا زوجت ال دمحأ دنعو ( 7547 /؟ ءاهقفلا ةفحت رظنا )

 .( ه5 /“"

 رجفلا دعب هركيو « ةزانجلا ةالص اهنمو « تاقوألا هذه يف ةالصلا مرحت يأ « كلام بهذم وهو (؟)

 رظنا ) اهريغت شخي مل اذإ اذه .« سيشلا برغت نأ ىلإ رصعلا دعبو « سبشلا علطت نأ ىلإ
 .(1؟١4 7١ . ريغصلا حرشلا

 . ( ١7/0 عومجملا )و ( 506 ١/ رايخألا ةيافك رظنا ) (0)
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 عبارلا لصفلا

 ةالصلا عضاوم يف

 اههركو 27 ءاماعلا اهزاجأف . دجسملا يف ةزانجلا ىلع ةالصلا يف اوفلتخاو

 نع كلذ ةيهارك يور دقو « كلام باحصأ ضعبو (9 ةفينح وبأ مهنم مهصعب ظ
 . (© دجسملا يف سانلاو , دجسملا جراخ ةزانجلا تناك اذإ هقيقحتو "' كلام

 ثيدح امأ . ةريره يبأ ثيدحو « ةشئاع ثيدح كلذ يف فالخلا ببسو

 يف صاقو يبأ نب دعسب اهيلع ره نأ ترمأ اهنأ نم كلام هاور اف ةشئاع
 عرسأ ام : ةشئاع تلاقف « اهيلع سانلا ركتأف « هل وعدتل ٠ تام نيح دجسملا

 يف الإ ءاضيب نب لهس ىلع هتيم هللا لوسر ىلص ام . سانلا ينام
 نم » : لاق عَتِي هللا لوسر نأ وهف « ةريره يبأ ثيدح امأو "« دجسلا
 « تباث ةشئاع ثيدحو 7« هل ءيش الف « دجسملا يف ةزانج ىلع ىلص

 )١( ءاماعلا ضعب » باوصلا لعلو « ءاماعلا اهزاجأف » اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف « .

 ءرمعو قيدصلا ركب يبأ نع رذنملا نبا هاكحو « دمحأو « يعفاشلا دنع دجسملا يف زوجت ةالصلاو

 نباو « قحسإو « ةباحصلا نم نهريغو « هِي هللا لوسر جاوزأ رئاسو . ةشئاع بهذم وهو
 عومجملا رظنا ) كلام باحصأ ضعبو ءرذنملا ١5١/٠ ( فكرا ينغملا )و (.

 . ( 586 ١/ راصبألا ريونت حرش راتخلا ردلا رظنا ) اًيزنت ليقو « اًمرحت هركت ةفينح يبأ دنع (؟)
 سأب الف « اهيلع ةالصلل دجسملا برق تعضو نإف « دجسلا يف ةزانجلا عضو هركي كلام دنعو (؟)

 رظنا ) دجسملا جراخ قاض اذإ اهيلع يلصي يذلا مامإلا ةالصب اهيلع دجسملا يف نم يلصي نأ
 .( 015١/١ ةنودملا

 «دجسملا يف سانلاو « دجسملا جراخ ةزانجلا تناك اذإ هقيقحتو » اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف (8)

 . ةنودملا ةرابع انركذ دقو « مهتالص تزاج » ةلمج يهو « اًقذح كانه لعلو
 « هيخأو ليهس ءاضيب ينبا » مسمل ةياور يفو ( 77/4 راطوألا لين رظنا ) ةعاملا هاور ثيدحلا (5)

 ليهسو « لهس : ةوخإ ةثالث ءاضيب ونبو . روهملا لوق دجسلا يف تيملا ىلع ةالصلاو

 يشرقلا ةعيبر نب بهو مهوبأو « امل فصو ءاضيبلاو « دعد اهعسا .« ءاضيبلا مهمأو ٠ ناوفصو
 . ( 728/6 راطوالا لين رظنا ) يرهفلا

 ىلوم هدانسإ يفو : يناكوشلا لاق « ءيش هل سيلف » هظفلو « ةجام نباو « دواد وبأ هجرخأ (1)



 ةها/

 ' ةباحصلا راكنإ نكل « هتوبث ىلع قفتم ريغ وأ « تباث ريغ ةريره يبأ ثيدحو

 هزورب كلذل دهشيو « مهدنع كلذ فالخب لمعلا راهتشا ىلع لدي ةشئاع ىلع

 وه كلذ يف عنملا ببس نأ مهضعب عز دقو . يشاجنلا ىلع هتالصل ىلصملل ِهَنِلَ

 نبال تبثي الو يعرش ةتيملا كح نأل « فعض هيفو « ةتيم مدآ ينب تيم نأ

 . 2 ليلدب الإ ةتيملا كح مدآ

 ةالصلا نع دراولا يهنلل «رباقملا يف زئانجلا ىلع ة ةالصلا مهضعب هركو

 ضرألا يل تَلعُج » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعل رثكألا اهزاجأو (9 اهيف

 . 9« ار هو , اًدجسم

 : دحأ لاق ؛ « ةّمألا نم دحاو ريغ هيف ملكت دقو « ةمأوتلا --
 حلاص هب درفت فيعض ثيدح اذه

ي ال فيعض هنأب ثيدحلا اذه نع روهجلا باجأ دقو . فيعض وهو « ةمأوشلا ىوم
 حص

م ةعومسلا ةققحلا ةروهشملا خسنلا يف يذلا نإف كلذكو « هب جاجتحالا
 نم » دواد يب ناس ن

 .٠ ( 78 /؟ راطوالا لين رظنا ) ) ذئنيح مهل ةجح الف « هيلع ء ءيش الف دجسما يف ةزاتج ىلع ىلص

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو « ليلدب ال » « ركفلا راد » ةخسن يف .

 رظنا:) ةسمخلا هآور « ماملاو ةربقملا الإ ء دجسم اهلك ضرألا » : لاق ٍهَِكَي ينلا نأ ديعس يبأ نع (5)

 نع يهنلا ءاج كلذكو « بارطضا هيف ثيدح اذهو : يذمرتلا لاق ( ١58 /؟ راطوألا لين

 « ةجام نباو « هدنسم يف ديمح نب دبعو ٠ يذمرتلا هاور . ةربقملا اهنمو « نطاوم ةعبس يف ةالصلا

 دمحأ نع ةيناثلا ةياورلا يهو ( ١06 /؟ راطوألا لين رظنا ) ) كاذب سيل هدانسإ : يذمرتلا لاقو

 ( 585 /؟ ينغملا )

 « يلبق ءايبنألا نم دحأ نهطعي م اًسْخ تيطعأ » ظفلب يئاسنلاو « لسمو « يراخبلا هاور (؟)

 هتكردأ يتمأ نم لجر اهيأف « اًروهطو اًدجسم ضرألا سيل تلعجو « رهش ةريسم بعرلاب ترصن

 يننلا ناكو « ةعافشلا تيطعأو « يلبق دحأل لحت ملو « متانغلا يل تلحأو « لصيلف « ةالصلا

 ةالصلا دمحأ زاجأو . ( 5/7/١ ريغصلا عماجلا ) « ةماع سانلا ىلإ تثعبو ؛ ةصاخ هموق ىلإ ثعبي

 « 5107/١ ريغصلا حرشلا رظنا ) كلام بهذم زاوجلاو . هنع ىلوألا ةياورلا يهو « ةربقملا يف

 ( 718/0 عومجملا رظنا ) ) اًضيأ يعفاشلا بهذم ةهاركلاو



664 

 سماخلا لصفلا

 ةزانجلا ىلع ةالصلا طورش يف

 نم نأ ىلع مهعيمج قفتا ؟ ةراهطلا اهطرش نم نأ ىلع رثكألا قفتاو
 مهتي : موق لاقف « اهتاوف فيخ اذإ اهل مهتلا زاوج يف اوفلتخاو « ةلبقلا اهطرش
 يعازوألاو نايفسو « ةفينح وبأ لاق هبو « تاوفلا فاخ اذإ ء امل يلصيو
 . © مهتب اهيلع ىلصي ال : دمحأو « يعفاشلاو كلام لاقو . ةعامجو

 اهب اههبش نف (9 ( ةضورفملا ةالصلا ىلع كلذ سايق ) مهفالتخا ببسو
 ل نمو « ةزانجلا ىلع ةالصلا تاوفب تقولا باهذ هبش نم ينعأ « مهتلا زاجأ
 ننس نم وأ ء ةيافكلا ضورف نم هدنع اهنأل « « ممتلا زجي مل ءاه اههبشي
 ىلع يلصي نأز وجي :اولاقف 2 موق ذشو . كلذ يف مهفالتخا ىلع ةيافكلا
 ةالصلا مسا نأ اونظ ءالؤهو « يبعشلا لوق وهو « ةراهط ريغب ةزاسنجلا
 اهيف سيل ناك ذإ « ءاعدلا مسا اهلوانتي افإو « ةزانجلا ةالص لوانتي ال
 . دوجس الو ٠ عوكر

 ميت زجع نإو ٠ تقولا تاوف فاخ نإو « ءاملا دوجو ناكمإ عم مهتلا زوجي ال يعفاشلا بهذم )١(
 اذإ , ءاملا دوجو عم ةفينح وبأ زاوجلاب لاقو « رذنلا نباو روث وبأو . دحأو . كلام لاق هبو 003

 . ةمركعو « يرهزلاو « لاسو « ءاطع نع رذنملا نبأ هاكحو « ءوضولاب لغتشا نإ اهتاوف فاخ
 “ يعازوألاو « يروشلاو ٠ ثيللاو . ةعيبرو « يراصنألا ىحيو مهاربإ نب دعسو « يعخنلاو
 . دجأ نع ةياور يهو « يأرلا باحصأو « قحسإو

 ناكمإ عم « ةراهط ريغب ةزانجلا ةالص زوجي : ةعبسلاو « يربطلا ريرج نب دمجو ٠ يبعشلا لاقو
 هب قرخ لوق يبعشلا هلاق يذلا اذه : هريغو يواحلا بحاص لاق . ءاعد اهنأل ٠ مهتلاو « ءوضولا

 ٍدَحأ ىلع ّلّصُت الو > لجو زع هللا لوق ةراهطلا طارتشا ىلع انليلد . هيلإ تفتلي الف , عامجإلا
 ىلع ىلص نم » هلوقو « مكبحاص ىلع اولص » نيحيحصلا يفو . ةالص هامسف < اًدبأ تام مُهْنِم
 « ةالصلا ىلإ ُمْثْمُق اذإ ج : ىلاعت لاق دقو « ةالص اهتيمست نم ثيداحألا نم كلذ ريغو « ةزانج
 . ( 7١/0 عومجملا ) رظنا . ةيآلا < .. مُكيِدْيَأو مُكَفوِجُو اولسغاف

 . باوصلا وهو « ةيراجتلا ةبتكملا هو « ل راد » ةرابع نيسوقلا نيب ام (؟)
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 ثلاثلا بابلا

 نفدلا يف

 ضْرألا لمْجَت ملأ :٠> ىلاعت هلوق هيف لصألاو « نفدلا بوجو ىلع اوعمجأو

 يف ْثَحْبَي اَباَرُع هللا دَعَبق ) : هلوقو "4 اتاوُمَأو ًءايحأ ءاًناَفك

 وبأ كلذ زاجأو "روبقلا صيصخت م يعفاشلاو كلام هركو 2 « ٍضْرألا

 يهنلا اولوأتو © ١ كلذ اوزاجأ موقو اهيلع دوعقلا موق ه هرك كلذكو ( ةفينح

 . ناسنإلا ةجاحل اهيلع دوعقلا هنأ كلذ نع

 : لاق هللا دبع نب رباج ثيدح اهنم كلذ نع يهنلا يف ةدراولا راثآلاو

 اهيلع سولجلاو « اهيلع ةباتكلا « روبقلا صيصخت نع هلم هللا لوسر ىهن »

 لم هللا وسر نأ :٠ لاق مزح نب ورمع ثيدح اهنمو 9 « اهيلع ءانبلاو

 ءريقلا بحاص يذؤت ال ءربقلا نع لزنا» : لاققف ءربق ىلع

 . "« كيذؤي الو

 . 56256 ةيآ تالسرملا )

 . 3١ ةيآ ةدئاملا (0)

 . ( 609/7 ينغملا رظنا ) دمحأ بهذم وهو ( م عومجملا )و 2( 170 ١/ ةنودملا ) رظنا (0)

ئانصلا عئادب رظنا ) هنييطتو ءربقلا صيصخت هركي ةفينح يبأ بهذم (4)
 00 ع

 ( 708/7 عئانصلا عئادب ) رظنا دمحأو « يمفاشلاو « ةفينح يبأ بهذم ربقلا ىلع سولجلا ةهارك (ه)

 . لوجيف ٠ كلام دنع امأ ( 5077 ينغملا )و ( ( 6/١ مألا)و

 رظنا كلام هرسف اذك ةجاحلا ءاضقل سولجلا ىلع لومحف هيلع سولجلا نع يهنلا نم درو امو

 ( ١55 /؟ ليلخ رصتخع ىلع يشرخلا حرش ىلع ىودعلا ةيشاح )

 رجح نإ ظفاحلا لاق . رباج ثيدح نم ماحلاو « نابح نباو « ةجام نباو « دواد وبأ هاور ()

 اتكلا : ماحلا لاقو « ةباتكلا نودب مسم يف وهو «رباج نم ريبزلا يبأ عاب مهضعب حرصو

 لع ير كإ قشلا ا نفل هنأ اع للاب سر سمس ب سي ىلع

 . ( 150/7 ريبحلا صيخلت ) « هيلع دازي وأ » دواد يبأل ةياور يفو كلذ فالخ
 اذه بحاص ذؤت ال : لاقف ءربق ىلع اًمكتم ِعَتِيِي هللا لوسر ينآر » ظفلب دمحأ هاور ثيدحلا ()



05٠ 

 : لاق هنأ تباث نب ديز نع يور امب ربقلا ىلع دوعقلا زاجأ نم جتحاو
 وأ , طئاغ وأ « ثدحل روبقلا ىلع سولجلا نع ِهِْئي هللا لوسر ىجمنامنإ»
 هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع يور ام كلذ ديؤيو : اولاق "7 لوب
 نم ةرمج ىلع سلج افأكف . طوغتي وأ . لوبي ربق ىلع سلج نم ه ِهَْيَع
 . رز (7 «ران

 . " يمفاشلاو « ةفينح وبأو ٠ كلام بهذ كلذ ىإو
 وو # * 

 لاق ( 14 /؛ راطوألا لين رظنا ) حيحص هدانسإ : تلا يف طفاش ل« هذؤتا د ال وأ ءربقلا -
 اذكو « عمجملا » يف هدروي مل يمثيهلا نإف ٠ هيف سيل هن هنأ مزجأ لب « دنسملا ٠ يف هدجأ ل : ينابلألا
 يف هل سيل مزح نب ورم نإ لب « ينابرلا حتفلا » يف انبلا خيشلا مث , بيغرتلا يف يرذنلا
 نم هوحن ( ١/١ ) يميهطلا مث ( 6١ /4) يرذنلا دروأ معن ء اًقلطم ءيش « دمحأ دنسم »
 : ءايلا تابثإب ( يذؤت ال ) اذكه خسنلا عيمج يفو ( 61١ حيباصلا ةاكشم ىلع ينابلألا ل طا ) فيعض ومو ةميم نبأ هيفو « ريبكلا يف ينابطلا ةياورب مزح نب ةرامع ثيدح
 . كلذ لمأت . ثيدحلا يف ءاج اكو « موزجم هنأل , انودب باوصلاو

 )١( هركذ ثيدحلا ٠ ربقلا ىلع ةديرجلا باب يف اقيلعت يراخبا .

 .( 33١ /؟ مالسلا لبس رظنأ ) ةريره يبأ نع ملسم هاور (")
 بهذم نأ ىن يني -يمفاشلاو  ةفينح أو ؛ كلام بهذ كلذ ىو ه فلولا مالك قايس (

 « دنحأو , يمقاشلاو ةفينح يأ بهذم امأ , كلام بهذم هنأ انيب دقو ءزاوجلا ةئالثلا
 . ( 86/٠5" عومجملا )رظنأ ٠ ةهاركلاف



 هكأ

 ةحفصلا عوضوملا

 1777 1 ]1 | ]| 1 1 1ز1]ز1ذ1ز]ز]1ذز]1]ز]ذ]1]1]1]ذ]1ذ]ذ]1ذ1]1ذ]ذ1ذ1ذ]1ة4ة ية ل دشر نبا ةايح نع ةذبن

 70 022 زا ااا ققحلا ةمدقم

 نا ا 0 ااا باتكلا ةبطخ

 00 ااا اا اا ثدحلا نم ةراهطلا باتك

 0 باوبأ ةسمخ هيفو : ءوضولا باتك

 1010 بجت ىتمو ٠ بجت نم ىلعو « اهيوجو ىلع ليلدلا يف : لوألا بابلا

 100 ةلئسم ةرشع اتنثا هيفو ءوضولا لعف ةفرعم يف : يناثلا بابلا

 100 ةينلا يف طورشلا نم : ىلوألا ةلأسلا

 و ءانإلا يف ااخدإ لبق ديلا لسغ يف ماكحألا نم : ةيناثلا ةلأسملا

 نإ 00 قاشنتسإلاو ةضمضملا يف ناكرألا نم : ةثلاثلا ةلأسملا

 5 لاحلا ديدحت نم : ةعبارلا ةلأسملا

 86 0... تس سس سس نيعارذلاو نيديلا لسغ يف : ةسماخلا ةلأسملا

 6 سأرلا حسم يف : ةسداسلا ةلأسملا

 000 ااا اا دادعألا نم : ةعباسلا ةلأسملا

 1100 ا ا لاحلا نييعت نم : ةنماثلا ةلأسملا

 000 ا ل نينذألا حسم يف : ةعساتلا ةلأسملا

 ع نيلجرلا لسغ يف : ةرشاعلا ةلأسملا

 66 ةيآلا قسن ىلع ءوضولا لاعفأ بيترت بوجو يف فالتخالا يف : ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 ع اذهب قلعتي امبو « ةالاوملا يف فالتخالا يف : ةرشع ةيناثلا ةلأسملا

 عي ام لئاسم عبس هيفو « نيفخلا حسم ىلع مالكلا

 100 نيفخلا ىلع حسملا زاوج يف : ىلوألا ةلأسملا

 8 لحما ديدحت يف : ةيناثلا ةلأسملا

 8 حسملا لحم عون يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 0010 ااا فخلا ةفص يف : ةعبارلا ةلأسملا



 مهىل؟

 01100 00000005 تيقوتلا يف : ةسماخلا ةلأسملا
 2011100 يا نيفخلا ىلع حسملا طرش يف : ةسداسلا ةلأسملا
 000 ا ةراهطلا هذه ضقاون يف : ةعباسلا ةلأسملا
 )110 لئاسم تس هيفو هايملا يف : ثلاثلا بابلا
 0 ةساجن هتطلاخ اذإ ءاملا يف فالتخالا يف : ىلوألا ةلأسملا
 000 تارهاطلا نم هريغ وأ نارفعز هطلاخ يذلا ءاملا مكح : ةيناثلا ةلأسملا
 غ0 ةراهطلا يف لمعتسملا ءاملا يف فالتخالا : ةثلاثلا ةلأسملا
 00 ماعنألا ةيهبو نيماسملا رآسأ ةراهط ىلع ءاماعلا قافتا يف : ةعبارلا ةلأسملا
 طك .رهطلا رآسأ يف ءاماعلا فالتخا : ةسماخلا ةلأسملا
 ....ببرقسلا يف رقلا يبني ءوضولا ةزاجإ ىلإ ةفينح وبأ راص : ةسداسلا ةلأسملا

 111 ااا ءوضولا ضقاون يف : عبارلا بابلا-<

 كلا

3 

 الك

 /و

 نم دسجلا نم جرخي امم ءوضولا ضاقتتا يف راصمألا ءاماع فالتخا يف : ىلوألا ةلأسملا

9 

31١ 

515 

 20110 سجنلا
 00 بهاذم ةثالث ىلع مونلا يف ءاماعلا فالتخا : ةيناثلا ةلأسملا
 سل ...بديلاب ءاسنلا سمل ءوضولا باجيإ يف ءاماعلا فالتخا يف : ةثلاثلا ةلأسملا
 0 بهاذم ةثالث ىلع هيف ءاماعلا فلتخا ركذلا سم يف : ةعبارلا ةلأسملا
 ..رانلا هتسم ام لكأ نم ءوضولا باجيإ يف لوألا ردصلا فالتخا يف : ةسماخلا ةلأسملا
 )ك0 ا ةالصلا يف كحضلا نم ءوضولا : ةسداسلا ةلأسملا
 )110 تيملا لمح نم ءوضولا : ةعباسلا ةلأسملا
 عبرأ هيفو ٠ اهلعف يف ةراهطلا هذه طرتشت يلا لامفألا ةفرعم يف : سماخلا بابلا
 ص011 لئاسم
 ص000 ال مأ فحصملا سم يف طرش ةراهطلا هذه له : ىلوألا ةلأسملا
 صك بنجلا ىلع ءوضولا باجيإ يف سانلا فالتخا يف : ةيناثلا ةلأسملا
 0 فاوطلا يف ءوضولا طارتشا ىلإ يعفاشلاو كلام بهذ : ةثلاثلا ةلأسملا
 .هللا زكذيو نآرقلا أرقي نأ ءىضوتم ريغل زوجي هنأ ىلإ روهجلا بهذ : ةعبارلا ةلأسمل
 ا لسفلا باتك

 لا

/5 

15 



 مدك

 1 لئاسم ةعبرأ هيفو « ةراهطلا هذه يف لمعلا ةفرعم يف : لوألا بابلا

 عيمج ىلع ديلا رارمإ ةراهطلا هذه طرش نم له ءاماعلا فلتخا : ىلوألا ةلأسملا

 ل ااا 1 1 0 00 ؟ دسجلا

 1 ؟ ال مأ ةينلا ةراهظلا هذه طورش نم له اوفلتخا : ةيناثلا ةلأسملا

 1 ةراهطلا هذه يف قاشنتسالاو ةضمغملا يف اوفلتخا : ةثلاثلا ةلأسملا

 نم اسيل مأ ب بيترتلاو روفلا ةراهطلا هذه طرش نم له اوفلتخا : ةعبارلا ةلأسملا

 ل ااا ا ؟ اهطرش

 000 ناتلأسم هيفو « ةراهطلا هذه ضقاونلا ةفرعم يف : يناثلا بابلا

 1101010 ءطولا نم رهطلا باجيإ ببس يف ةباحصلا فالتخا يف : ىلوألا ةلأسملا

 اّبجوم يلا جورخ نوك يف ةربتعملا ةفصلا يف ءاماعلا فالتخا يف : ةيناثلا ةلأسملا

 ااا ز ]| ] ]| ]| ]1 ]1| 1 1]1]1]1]1]1]1ذ]1]1ذ]1]1]1ذ]ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1]1ذ1ذآذ14آة رهطلل

 ل لئاسم ثالث هيفو « ضيحلا وأ ةبانجلا ماكحأ يف : ثلاثلا بابلا

 00 بنجلل دجسملا لوخد يف ءاماعلا فالتخا يف : ىلوألا ةلأسمللا

 ل يي 2111 فحصملا بنجلا سم يف : ةيناثلا ةلأسملا

 11 كلذ يف سانلا فالتخاو بنجلل نآرقلا ةءارق يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 ( باوبأ ةثالث ايو محرلا نم ةجراخلا ءامدلا ماكحأ )

 0١1 سس محرلا نم جرخت يتلا ءامدلا عاونأ يف : لوألا بابلا

 116 سم ضعب ىلإ اهضعب ءامدلا هذه لاقتنا تامالع ةفرعم يف : يناثلا بابلا

 118 ل هلقأو ضيحلا مايأ رثكأ يف ءاملعلا فالتخا يف : ىلوألا ةلأسملا

 0١116 اهتضيح عطقنت ىتلا ضئاحلا يف : ةيناثلا ةلأسملا

 2” اا هرثكأو سافنلا لقأ يف : ةثلاثلا ةلأسملا
 مأ ضيح وه لماحلا ىرت يذلا مدلا له ءاهقفلا فالتخا يف : ةعبارلا ةلأسملا

 ال 0 ل0100 ا ا ا ا ا ؟ ةضاحتسا

 ١١ ...س.؟ ال مأ ضيح يه له ةردكلاو ةرفصلا يف ءاهقفلا فالتخا يف : ةسماخلا ةلأسملا

 0 .رهطلا ةمالع يف ءاهقفلا فالتخا يف : ةسداسلا ةلأسملا
 1 ةضاحتسملا يف ءاهقفلا فالتخا يف : ةعباسلا ةلأسملا

 ١101 همهم سستم مدمس ةضاحتسالاو ضيحلا ماكحأ ةفرعم يف : ثلاثلا بابلا



 نك

 2110”22 ضئاحلا ةرشابم يف ءاهقفلا فالتخا يف : ىلوألا ةلأسملا
 10 -لاستغالا لبقو اهرهط يف ضئاحلا ءطو يف فالتخالا : ةيناثلا ةلأسما
 ١11 م ضئاح يهو هتأرما يتأي يذلا يف ءاهقفلا فالتخا يف : ةثلاثلا ةلأسملا
 100011110 ةضاحتسملا يف ءاماعلا فالتخا يف : ةعبارلا ةلأسملا
 0 ةضاحتسملا ءطو زاوج يف ءاماعلا فالتخا يف : ةسماخلا ةلأسملا
 000 ]1 ]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1ز]ز|1]1ذ]1]ذ 1 ]ذ]ز ]زد يل باوبأ ةعبس هيفو : مهتلا باتك

 110111 اهنم لدب ةراهطلا هذه يتلا ةراهطلا ةفرعم يف : لوألا بابلا
 12191011111 يااا ةراهطلا هذه هل زوجت نم ةفرعم يف : يناثلا بابلا

 ١١ ب لئاسم ثالث ةيفو ٠ ةراهطلا هذه زاوج طورش ةفرعم يف : ثلاثلا بابلا
 1111 ا ةّينلا طارتشا يف : ىلوألا ةلأسملا
 311 بلطلا طارتشا يف : ةيناثلا ةلأسملا
 110111101 تقولا لوخد طارتشا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 0010001 ........:لئاسم ثالث هيفو « ةراهطلا هذه ةفص يف : عبارلا بابلا

 ؤ232111ذ11ذ1 ااا يديألا دح يف ءاهقفلا فالتخا : ىلوألا ةلأسملا

 ١ ديعصلا ىلع تابرضلا ددع يف ءاماعلا فالتخا : ةيناثلا ةلأسملا .
 21100 مهتلا ءاضعأ ىلإ بارتلا لاصيإ يف : ةثلاثلا ةلأسملا
 111111010101111 ةراهطلا هذه هب عنصت ايف : سماخلا بابلا

 100 ناتلأسم هيفو « ةراهطلا هذه ضقاون يف : سداسلا بابلا

 00كم اهيف كلام بهذم : ىلوألا ةلأسملا
 1 اهضقني ءاملا دوجو نأ ىلإ اوبهذ روهجلا نأ يف : ةيناثلا ةلأسملا
 ١١6 ..-اهتحابتسا يف وأ اهتحص يف طرش ةراهطلا هذه يف يتلا ءايشألا يف : عباسلا بابلا
 11000 سجنلا نم ةراهطلا باتك

 1106 م ةراهطلا هذه مح ةفرعم يف : لوألا بابلا
 1101 م لئاسم عبس هيفو تاساجنلا عاونأ ةفرعم يف : يناثلا بابلا

 0000 هل مد ال يذلا ناويحلا ةتيم يف فالتخالا : ىلوألا ةلأسملا

 111111 هيلع اوقفتا ام ءازجأ يف مهفالتخا : ةيناثلا ةلأسملا
 230 ةتيملا دولجب عافتتالا يف فالتخالا : ةثلاثلا ةلأسملا



 11 سجن يّربلا ناويحلا مد نأ ىلع ءاملعلا قافتا : ةعبارلا ةلأسملا

 1 هعيجرو مدآ نبا لوب ةساجن ىلع ءاماعلا قافتا : ةسماخلا ةلأسملا

 1000 تاساجنلا ليلق يف سانلا فالتخا : ةسداسلا ةلأسملا

 00 ؟ ال مأ سجن وه له ينملا يف فالتخالا : ةعباسلا ةلأسملا

 10100 اهنع ةساجنلا ةلازإ بجت يتلا لاحملا ةفرعم يف : ثلاثلا بابلا

 14 وم مو ممم ةساجنلا لازت هب يذلا ءيشلا يف : عبارلا بابلا

 14 م دوم سمول لوزت اهب يتلا ةفصلا يف : سماخلا بابلا

 ادد ءالخلا لوخدو ءاجنتسالا بادآ يف : سداسلا بابلا

 م لمج عبرأ هيفو : ةالصلا باتك

 0 لئاسم عبرأ اهيفو . هب قلعتي امو بوجولا ةفرعم يف : ىلوألا ةلمجلا

 9مم عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم اهوجو نايب يف : لوألا ةلأسملا

 غ1 اهنم بجاولا ددع يف : ةيناثلا ةلأسملا

 01 بجت نم ىلع : ةثلاثلا ةلأسملا

 0 اًدمع اهكرت نم ىلع بجاولا يف : ةعبارلا ةلأسملا

 ن0 باوبأ ةينامث اهيفو « طورشلا يف : ةيناثلا ةلملا

 9 نالصف هيفو تاقوألا ةفرعم يف :لوألا بابلا

 9 لئاسم سمخ هيفو « اهب رومأملا تاقوألا ةفرعم يف : لوألا لصفلا

 سل لاوزلا رهظلا تقو لوأ نأ ىلع اوقفتا : ىلوألا ةلأسملا

 007 1 ااا .رصعلا ةالص يف : ةيناثلا ةلأسملا

 515 0 م عم طول هم هم هع طا طا هع طا وول برغملا تقو يف : ةثلاغلا ةلأسملا

 ااا ةرخآلا ءاشعلا تقو يف : ةعبارلا ةلأسملا

 0 حبصلا تقو يف : ةسماخلا ةلأسملا

 000 لئاسم ثالث هيفو : لوألا بابلا نم لوألا لصفلا نم يناثلا مسقلا

 ور تاولص عبرأل ةرورضلا تقو نأ ىلع يعفاشلاو كلام قفتا : ىلوألا ةلأسملا

 ؟؟؛ ....خلا نيرهظلا نيب كرتشملا تقولا رخآ يف يعفاشلاو كلام فلتخا : ةيناثلا ةلأسملا

 6 مل تاقوألا هذه نوكت نمل نايب يف : ةثلاثلا ةلأسملا



 05ك

 5... ناتلكسم هيفو اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا يف : لوألا بابلا نم يناثلا لصفلا
 0 اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا يف ءاماعلا قافتا : ىلوألا ةلأسما
 0100000 تاقوألا هذه يف زوجت ال يتلا ةالصلا يف ءاماعلا فالتخا : ةيناثلا ةلأسملا
 110 نالصف هيفو « ةماقإلاو ناذألا ةفرعم يف : يناثلا بابلا
 21110100 ااا ماسقأ ةسخ هيفو : لوألا لصفلا

 “1111110100 اا ناذألا ةفص يف : لوألا مسقلا

 2111101010 00 ناذألا كح يف : يناثلا مسقلا
 221 اا ا ام ناذألا تقو يف : ثلاثلا مسقلا

 1111010 ا ناذألا طورش يف : عبارلا مسقلا
 121101010 )ك1 نذؤمال عماسلا هلوقي اهف : سماخلا مسقلا

 ظذ3110 ااا ااا ااا م ةماقإلا يف : يناثلا لصفلا

 ااا ناتلئسم هيفو ةلبقلا يف : ثلاثلا بابلا

 غ2 تيبلا وحن هجوتلا يف : ىلوألا ةلأسملا
 91 ؟ داهتجالا وأ ةباصإلا « ةلبقلا يف دهتجملا ضرف له : ةيناثلا ةلأسملا
 وم موو همم مو ودوم نالصف هيفو « عبارلا بابلا

 0 ]1 ]1 ]1 1ذ]1ذ]1ذ]1ذ1]1ذ]1ذ]ذ]1]ذ]ذ1]ذ]ذ1ذ]ذ]ذ ]ذآ ياي لئاسم ثالث هيفو : لوألا لصفلا

 ظل ةروعلا رتس يف : ىلوألا ةلأسملا
 30 لجرلا نم ةروعلا دح يف : ةيناثلا ةلأسملا
 111111111 ا ةأرمال ةروعلا دح يف : ةثلاثلا ةلأسملا
 اا ]1 1 1 ا ااا ةالصلا يف سابللا نم ءىزجي ايف : يناثلا لصفلا

 ظل سجنلا نم ةراهطلا يف : سماخلا بابلا

 000 اا ا اهيف ىلصي يتلا عضاوملا يف : سداسلا بابلا
 11000 ةالصلا يف ةطرتشملا طورشلا ةفرعم يف : عباسلا بابلا
 1011010 ةينلا ةفرعم يف : نماثلا بابلا
 ةعست هيف لاعفألاو لوقألا نم هيلع لمشت ام ةفرعم يف ةالصلا باتك نم ةثلاثلا ةلمملا
 30110 باوبأ



 ةمكاب

 ل00 لئاسم عست هيفو « ةالصلا لاوقأ يف : لوألا لصفلا

 56 سس روبكتْلأ يق : لوألا ةَلأسمل

 00 يي ربكا هللا الإ ريبكتلا ظفل نم ءىزجي ال كلام لاق : ةيناثلا ةلأسملا

 11 ةالصلا يف هيجوتلا : ةثلاثلا ةلأسملا

 11 .ةالصلا يف ةلمسبلا ةءارق يف فالتخالا : ةعبارلا ةلأسملا

 7 أ مم عمم اًوهس الو اًدمع ال ةءارق ريغب ةالصلا زوجت ال : ةسماخلا ةلأسملا

 01000 دوجسلاو عوكرلا يف نآرقلا ةءارق نع يهنلا : ةسداسلا ةلأسملا

 1010 هنم راتخلا يفو دهشتلا بوجو يف فالتخالا : ةعباسلا ةلأسملا

 0 ةالصلا يف ملستلا يف فالتخالا : ةنماثلا ةلأسملا

 0 هم تونقلا يف فالتخالا : ةعساتلا ةلأسملا

 سل لئاسم نامث هيفو ٠ ناكرأ يه يتلا لاعفألا يف : يناثلا لصفلا

 6 سس ممم ةالصلا يف نيديلا عفر يف : ىلوألا ةلأسملا

 61 سس عوكرلا نم لادتعالا يف : ةيناثلا ةلأسملا

 6 سولجلا ةئيه يف ءاهقفلا فالتخا : ةثلاثلا ةلأسملا

 م ةريخألاو ىطسولا ةسلجلا يف ءاماعلا فالتخا : ةعبارلا ةلأسملا

 577 ....ةالصلا يف ىرخألا ىلع امههادحإ نيديلا عضو يف ءاماعلا فالتخا : ةسماخلا ةلأسملا

 ىقتح ضهني ال نأ هتالص نم رتو يف لجرلا ناك اذإ موق راتخا : ةسداسلا ةلأسملا

 0 ااا ا ا 0 يوتسي

 61م ءاضعأ ةعبس ىلع دوجسلا يف : ةعباسلا ةلأسملا

 م ممل ةالصلا يف ءاعقإلا ةيهارك ىلع ءاماعلا قفتا : ةنماثلا ةلأسملا

 ا ]1 ]1 ]1 ]1 ]1] ]1]1]1]ذ]1]1]1]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ1ذ1ذ]ذ]ذ1ذ]ذ1ذ1ذ ذة ل يااا ةعبس لوصف هيفو : يناثلا بابلا

 و ناتلئسم هيفو « ةعاملا ةالص كح ةفرعم يف : لوألا لصفلا

 0010111111 ةيافكلا ىلع ضرف وأ ةنس ةعامجلا ةالص له : ىلوألا ةلأسملا

 مأ ةعاملا عم يلصي نأ هيلع بجي له ىلص دقو دجسملا لجرلا لخد اذإ : ةيناثلا ةلأسملا

 اا ]1 ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز1ز1 1 ]1 ]1 ]ز]ز]ز]1 ]1 ز]ز]ز]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1ذ]ذ]ذ1ذ1ذ]ذ]ذ]ذ ؟ ال

 000000 لئاسم عبرأ هيفو « ةمامإلا طورش ةفرعم يف : يناثلا لصفلا



 ةهكح

 3011111 ةمامإلاب ىلوأ نيف اوفلتخا : ىلوألا ةلأسملا

 6 يبصلا ةمامإ يف سانلا فلتخا : ةيناثلا ةلأسملا
 6 قسافلا ةمامإ يف فالتخالا : ةثلاثلا ةلأسملا

 6 ةأرملا ةمامإ يف اوفلتخا : ةعبارلا ةلأسملا

 سمخ هيفو « هب ةصاخلا مومأملا ماكحأو مامإلا نم مومأملا ماقم يف : ثلاثلا لصفلا
 1011اا7 ]|1100 لئاسم

 54 .....مامإلا نيب نع موقي نأ درفنملا دحاولا ةنس نأ ىلع ءاماعلا روهمج : ىلوألا ةلأسملا

 1201 هيف بٌغرم لوألا فصلا نأ ىلع ءاماعلا عمجأ : ةيناثلا ةلأسملا

 عرسي له ةماقإلا عمسيف ةالصلا ديري لجرلا يف لوألا ردصلا فلتخا : ةثلاثلا ةلأسما
 01000 ااااااا اا ؟ ال مأ دجسملا ىلإ يثملا

 00 ةالصلا ىلإ ماقي نأ بحتسي قم : ةعبارلا ةلأسملا

 1100 ةعكرلا تاوف فاخف عوكرلا يف مامإلاو لخد نم يف : ةسماخلا ةلأسملا
 91 مل مامألا هيف عبتي نأ مومألا ىلع بجي ام ةفرعم يف : عبارلا لصفلا
 0111111 م دعاقلا فلخ مئاقلا ةالص يف : ةيناثلا ةلأسملا

 001 عابتالا ةفص يف : سماخلا لصفلا

 11000 نيمومأملا نع مامإلا هلمح ايف : سداسلا لصفلا

 ىلإ داسفلا ىدعتي مامإلا ةالص امل تدسف اذإ يتلا ءايشألا يف : عباسلا لصفلا
 ا 1 00 نيمومأملا

 مم مل لوصف ةعبرأ هيفو : ةثلاثلا ةلملا نم ثلاثلا بابلا

 غ0 هيلع بجت نمو ةعملا بوجو يف : لوألا لصفلا

 00 ا ا ةعملا طورش يف : يناثلا لصفلا

 ذا ةعمجلا ناكرأ يف : ثلاثلا لصفلا

 5/١ ..؟ ال مأ اهناكرأ نم نكرو ةالصلا ةحص يف طرش يه له ةبطخلا يف : ىلوألا ةلأسملا

 م اهنم ءىزجلا ردقلا يف فالتخالا : ةيناثلا ةلأسملا

 ك1 بطخي مامإلاو ةعمجلا موي تاصنإلا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 0111111 بطخي مامإلاو ةعملا موي ءاج نيف اوفلتخا : ةعبارلا ةلأسملا



 لس ةعملا ةالص يف ةعملا ةروس ةءارق نس ىلع ءاهقفلا رثكأ : ةسماخلا ةلأسملا

 0100 لئاسم عبرأ هيفو « ةعملا ماكحأ يف : عبارلا لصفلا

 غ0 ةعملا رهط كح يف فالتخالا : ىلوألا ةلأسملا

 00 .رصملا جراخ بجت نم ىلع : ةيناثلا ةلأسملا

 011110000000000 هيف بغرملا حاورلا تقو يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 يي سس ءاذقلا دعي ةعملا موي عيبلا زاوج يف : ةعبارلا ةلأسملا

 0110 نالصف هيفو رفسلا ةالص يف : عبارلا بابلا

 011100 رصقلا يف : لوألا لصفلا

 201100 لئاسم ثالث هيفو « عملا يف : يناثلا لصفلا

 20000 ااا اا هزاوج يف : ىلوألا ةلأسملا

 20 اا عملا ةفص يف : ةيناثلا ةلأسملا

 2100 عملا تاحيبم يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 31010010001011 فوحلا ةالص يف : سماخلا بابلا

 01100 ضيرملا ةالص يف ةثلاثلا ةلملا نم : سداسلا بابلا

 1100 :..بتنسياويأ ةثالث اهيفو : ةعبارلا ةلملا

 0 لئاسم ةتس هيفو « ةداعإلا يضتقت يتلا بابسألا يف : لوألا بابلا

 ك1 ةالصلا عطقي ثيدحلا نأ ىلع اوقفتا : ىلوألا ةلأسملا

 0سم خلا يلصملا يدي نيب ءيش رورم ةالصلا عطقي له : ةيناثلا ةلأسملا

 ص000 لاوقأ ةثالث ىلع ةالصلا يف خفنلا يف اوفلتخا : ةثلاثلا ةلأسملا

 مسبتلا يف فالتخالاو « ةالصلا عطقي كحضلا نأ ىلع قافتالا : ةعبارلا ةلأسملا

 011000 نقاحلا ةالص يف فالتخالا : ةسماخلا ةلأسملا

 00 هيلع مس نم ىلع يلصملا مالس در يف فالتخالا : ةسداسلا ةلأسملا

 تيس سا طور شو ةعاونأو ءاضقلا يف : يفاثلا بابلأ

 عوكرلا نم هسأر عفري نأ لبق مامإلا مومأملا كردأ اذإ ايف : ىلوألا ةلأسملا

 0 مامإلا دجس ىتح عوكرلا يف مامإلا عابتا نع اهس اذإ : ةيناثلا ةلأسملا

 اناا

 نأ 000

 عفا ممل

 دنا 00

 امب مومأملا نايتإ يه لهو بابلا اذه لوصأ يه يتلا لوألا لئاسملا نم : ةيناثلا ةلأسملا

 000 ءاضق وأ ءادأ مامإلا عم ةالصلا نم هتاف



 هاب

 م04 لا لئاسم اهيفو « عابتالا يف مامإلا ةالص مح مومأملا مزلي ىتم : ةثلاثلا ةلأسملا
 000 ةعملا ةالصل اًكردم نوكي ىتم : ىلوألا ةلأسملا

 000 ل وهسلا دوجس كحل اًكردم نوكي قم : ةيناثلا ةلأسملا
 6 مسام لوصف ةثالث هيفو وهسلا دوجس يف ةعبارلا ةلملا نم : ثلاثلا بابلا

 110 ضرف وه له وهسلا دوجس يف فالتخالا : لوألا لصفلا

 66 مس وهسلا دوجس عضاوم يف فالتخالا : يناثلا لصفلا

 )20 اهل دجسي يتلا لاعفألاو لاوقألا يف : ثلاثلا لصفلا

 كا .وهسلا دوجس ةفص يف : عبارلا لصفلا

 6 سم ماهإلاو درفنملا ةنس نم وهسلا دوجس نأ ىلع اوقفتا : سماخلا لصفلا

 100 خلا هل حّبسُي نأ هتالص يف اهس نمل ةنسلا نأ ىلع اوقفتا : سداسلا لصفلا
 2111 : يناثلا ةالصلا باتك

 2311111 ااا رتولا يف لوقلا : لوألا بابلا

 2100011 ااا رجفلا يتعكر يف : يناثلا بابلا

 3 م لفاونلا يف : ثلاثلا بابلا
 00111111 2غظ]1111ذ1 1 دجسملا لوخد يتعكر يف : عبارلا بابلا

 10م هيف بغرم ناضمر رهش مايق نأ ىلع اوعجأ : سماخلا بابلا

 81/6 00 ممم ممم مممم لئاسم سمخ هيفو « فوسكلا ةالص يف : سداسلا بابلا

 فوسكلا ةالص نأ دمحأو زاجحلا لهأ روهمجو يعفاشلاو كلام بهذ : ىلوألا ةلأسما
 كا 00 ايااا ناتعكر

 211011111 اهيف ةءارقلا يف اوفلتخا : ةيناثلا ةلأسملا
 1 هيف ىلصت يذلا تقولا يف اوفلتخا : ةثلاثلا ةلأسملا

 )211100 ةالصلا دعب ةبطخلا اهطرش نم له اًضيأ اوفلتخا : ةعبارلا ةلأسملا

 ١ سرق فوسك يف اوقلتخا : ةسماخلا ةلأسملا
 1717 00101011111 ءاقستسالا ةالص يف : عباسلا بابلا

 م مو مم هموم هوم مدعم نيديعلا ةالص يف : نماثلا بابلا

 ش ااا 1 0100 نآرقلا دوجس يف : عساتلا بابلا



 هالا

 010 ا : تيملا ماكحأ باتك

 10100 ةداهشلا ةماك تيملا نقلي نأ بحتسي : لوألا بابلا

 11 لوصف هيفو تيملا لسغ يف : يناثلا بابلا

 غ1 ل ااا لسغلا مح يف : لوألا لصفلا

 1100 مهلسغ بجي نيدلا تاومألا يف : يناثلا لصفلا

 1100 تيملا لسغي نأ زوجي نيف : ثلاثلا لصفلا

 2101000 لئاسم هيفو لسغلا ةفص يف : عبارلا لصفلا

 21011111 لسغ اذإ هصيق تيملا نع عزنُي له : ىلوألا ةلأسملا

 21100 تيملا ءوضو يف فالتخالا : ةيناثلا ةلأسملا

 017 مل لسغلا يف تيقوتلا يف فالتخالا : ةثلاثلا ةلأسملا

 100 ا نافكألا يف : ثلاثلا بابلا

 01 ممم دم ممم مطولا ةزانجلا عم ينملا ةفص يف : عبارلا بابلا

 0101 مع م دم لوصف هيفو « ةزانجلا ةالص يف : سماخلا بابلا

 0114 وم م هم همم لئاسم هيفو « ةزانجلا ةالص ةفص يف : لوألا لصفلا

 0101 م لوألا ردصلا يف ريبكتلا ددع يف اوفلتخا : ىلوألا ةلأسملا

 110 ةزانجلا ةالص يف ةءارقلا يف سانلا فلتخا : ةيناثلا ةلأسملا

 0 ةزانجلا ةالص نم ملستلا يف اوفلتخا : ةثلاثلا ةلأسملا

 1100 ةزانجلا نم مامإلا موقي نيأ اوفلتخا : ةعبارلا ةلأسملا

 00 ءاسنلاو لاجرلا زئانج بيترت يف اوفلتخا : ةسماخلا ةلأسملا

 010 ةزانجلا ىلع ريبكتلا ضعب هتوفي يذلا يف اوفلتخا : ةسداسلا ةلأسملا

 )11111111 ربقلا ىلع ةالصلا يف اوفلتخا : ةعباسلا ةلأسملا

 21110 ؟ ميدقتلاب ىلوأ نمو هيلع ىلصي نيف : يناثلا لصفلا

 21010 ةزانجلا ىلع ةالصلا تقو يف : ثلاثلا لصفلا

 601 تس اصلا عضاوم يف : عبارلا لصفلا

 110 ةزانجلا ىلع ةالصلا طورش يف : سماخلا لصفلا

 0 نفدلا يف : ثلاثلا بابلا لا 1 1
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 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو ... محرلا نمحرلا هللا مسب

 اًهلست سو هحبصو ظ

 ةاكزلا باتك





 ففي

 00( ةاكرلا باتك

 : لمج سمخ يف رصحني اهوجو ةفرعم دعب ةدابعلا هذه طيحلا مالكلاو

 نم هيف بجت ام ةفرعم يف : ةيناثلا . هيلع بجت نم ةفرعم يف : ىلوألا ةلمجلا

 ةفرعم يف : ةعبارلا . بجت مك نمو « بجت م ةفرعم يف : ةقلاغلا . لاومألا
 . بجت مو « بجت نمل ةفرعم : ةسماخلا . بجت ال ىتمو ٠ بجت ىتم

 :يف فالخ الو « عامجإلاو « ةنسلاو باتكلا نم مولعف اهوجو ةفرعم امأف

 ْ . كلذ

 ىلوألا ةلمجلا

 كلام لقاع غلاب رح ملسم لك ىلع اهنأ اوقفتا مهنإف ٠ بجت نم ىلع امأو
 . اًمات اكلم ( باصنلل

 « دعق » باب نم ( اًوكز وكزت ضرألاو « عرزلا اكز ) لاقي « ةدايزلاو « ءافلا : دملاب « ءاكزلا ».(1)

 ( ءاكزلا ) هب ىجري ببس هنأل ( ةاكز ) لاملا نم جرخلا ٌرْدَقلا يّمّبو . هلثم فلألاب ( ىزأ )و
 ( هاكزو « لاملا هللا ىزأ )و ( هيف مسا ةاكزلا )و ( هيكزي ) ديدشتلاب ( هلام لجرلا ىكز )و
 لاقيف ء اواو فلآلا بلقو « ءاهملا فذح بجو « ةاكزلا ىلإ تبسن اذإو ٠ ليقثتلاو « فلالاب

 مهلوقو « لوصألا ىلإ درت ةبسنلا نأل « يوصح ةاصح ىلإ ةبسنلا يف لاقي اك ( ئوكز ١
 (هتيكز )و حلص اذإ (وكزي لجرلا كز ١) و ( ةيوكز ١ باوصلاو ٠ يماع ( ةيتاكز )

 رينملا حابصملا ( ءايكزأ ) عمجلاو ( ىز ) لجرلاو « حالصلا وهو « ءاكزلا ىلإ هتبسن : ليقثتلاب
 1 . «وكز » ةدام

 . اًعامجإ ءايبنألا ىلع بجت الو . ناضمر ضرف لبق ةيناثلا ةنسلا يف ةاكزلا تضرف دقو

 « هنم تجرخأ يذلا لاملا يف ديزت اهنأل « ةاكز عرشلا باجياي نيكاسنلل لاملا نم جرخي ام يمسو

 . تافآلا هيقتو « ىنعملا يف هرفوتو

 لام نم صوصخم ءيش ذخأل مسا وه : نورخآو . يواحلا بحاص لاقف « عرشلا يف ةاكزلا امأو

 . ( 7/1/0 عومجملا ) ةطوصخم ةفئاطل « ةصوصخم فاصوأ ىلع ء صوصخم

 )١( ةخسن يف ٠ هانتبثأ ام حيحصلاو ( باصنلا كلام ) «ركفلا راد .



 هاله

 ,ةمذلا لهأو « ديبعلاو « نونجماو « متيلا ىلع اهوجو يف اوفلتخاو
 سبحلا لاملا لاثمو « نْيَد هل وأ « نُيَد هيلع يذلا لثم «٠ كلملا صقانلاو

 يلع لاق هبو « مهلاومأ يف ةاكزلا بجت : اولاق اًموق نإف ء راغصلا امأف . لصألا

 يروثلاو « يعفاشلاو ء كلامو « ةباحصلا نم ةشئاعو « رباجو ءارمع نباو
 . "”راصمألا ءاهقف نم مهريغو «روث وبأو « قحسإو « دمحأو

 نسحلاو « يمخنلا لاق هبو « ًالصأ ةقدص متيلا لام يف سيل : موق لاقو

 نيبو « ضرألا جرخت ام نيب موق َقّرَفو . نيعباتلا نم ريبج نب ديعسو

 ادع ايف ةاكز هيلع سيلو «٠ ضرألا هجرخت ايف ةاكزلا هيلع : اولاقف هجرخت ال ام

 « ةفينح وبأ وهو ٠ كلذ ريغو ضورعلاو « ") ضانلاو « ةيشاملا نم كلذ

 يف الإ ةاكزلا هيلع : اولاقف « هريغو « ضانلا نيب. نورخآ قرفو "هباحصأو
 ظ . ضانلا

 موهفم يف مهفالتخا وه « انباجيإ ال وأ « ةاكزلا باجيإ يف مهفالتخا ببسو
 بجاو قح يه مأ ؟ مايصلاو ةالصلاك « ةدابع يه له . ةيعرشلا ةاكزلا
 : لاق نمو « غولبلا اهيف طرتشا « ةدابع اهنإ : لاق نف ؟ ءاينغألا ىلع ءارقفلل

 اغولب كلذ يف ربتعي مل « ءاينغألا لاومأ يف نيكاسملاو « ءارقفلل بجاو تح أهنإ
 . هريغ, نم

 مألا )و ( 38/١ ةنودملا رظنا ) دمحأو « يعفاشلاو « كلام بهذم : ةاكزلا ىماتيلا لام يف ' )١(
 .( ينغملا )و ( 3"

 اذإ ءاضان هنوبسي "فإو , ضنلاو ٠ ضانلا زاجحلا لهأ دنع ريناندلاو « مهاردلا مما :.يعمصألا (؟)

 : . ( يرعلا نامل ) امام ناك ام دعب اًنبع لوحت

 راتخنا ردلا رظنا ) لقعلاو :  غولبلا اهطرش نم نأل ٠ ةفينح يأ دنع ةاكز متيلا لام يف سيل (5)

 . ( 508 /؟ راصبألا ريونت حرش

 مهنم نيعناملاو نيبجولل : فلؤملا مهركذ نيذلا ءاماعلا بهاذمل ( ١85 /5 حومجملا ) رظناو



 هابه

 « يفخلا نيبو : هجرخت ال وأ « ضرألا هجرخت ام نيب قرف نم امأو
 رثكألا نإف « ةمذلا لهأ امأو « تقولا اذه يف اًدنتسم هل معأ الف « رهاظلاو

 ىراصن ىلع ةاكزلا فيعضت نم ةفئاط تور ام الإ ٠ مهعيمج ىلع ةاكز الأ ىلع

 « ءيش لك يف نيماسملا نم ذخؤي ام © الثم مهنم ذخؤي نأ ينعأ , بلغت ينب

 نع سيلو '" يروثلاو . دمحأو « ةفينح وبأو يعفاشلا : لوقلا اذهب لاق نمو
 نب رمع لعف هنأ تبث هنأل اذهل ءالؤه راص اغإو . لوق كلذ يف كلام

 . هضراعت لوصألا نكلو فيقوت وه « اذه لثم نأ اوأر مهنأك (9 م. باطخلا

 يف ةاكز ال : اولاق موقف : بهاذم ةثالث ىلع مهيف سانلا نإف « ديبعلا امأو

 ءدمحأو . كلامو « ةباحصلا نم رباجو ءرمع نبا لوق وهو « ًالصأ مهلاومأ
 هبو « هديس ىلع دبعلا لام ةاكز لب : نورخآ لاقو (“ ءاهقفلا نم ديبع ينأو

 .© هباحصأو « ةفينح وبأو « يروثلاو ءرذنملا نبا هاكح ايف يعفاشلا لاق
 نم رمع نبا نع يورم وهو « ةاكزلا هلام يف دبعلا ىلع ىرخأ ةفئاط تبجوأو

 )١( ةينثتلا فلأب هانتبثأ ام باوصلاو « اًنونم ( ًالثم ) «ركفلا راد » ةخسن يف .
 . ( 017/8 ينغملا )و ( 558/؟ ءاهقفلا ةفحت )و ( 75١5/١١ عومجملا رظنا ) (؟)

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( تبثأ ) « ةفرعملا راد »و « ركفلا راد » ةخسن يف (5)

 ةينارصنلا ىلإ « ةيلهاجلا نم اولقتنا ءرازن نب ةعيبر نم برعلا نم لئاو ونب مه ءالؤه بلغت ونب (5)

 نم مكضعب ذخأي اك انم ذخ ٠ برع نحن : اولاقو « اوُقنأو « اوبأف ٠ ةيزجلا لذب ىلإ رمع مهاعدف
 : لاقف « مورلاب مهضعب قحلف « ةقدص كرشم نم ذخآ ال : رمع لاقف « ةقدصلا مساب ضعب

 « ةيزجلا نم نوفنأي برع مهو « ةدشو « سأب مهل موقلا نإ : نينمؤملا ريمأاي : ةعرز نب نامعنلا
 « مدرف ؛ مهبلط يف رمع ثعبف « ةقدصلا مساب ةيزجلا مهنم ذخو « مه  كودع كيلع نعت الف

 .( هلل ينغما رظنا ) ةقدصلا مهيلع فّعضو

 « لوألا لوقلا امأ ء دمحأل يناثلا لوقلا وهو ( 087/١ ريغصلا حرشلا رظنا ) كلام بهذم وهو (5)

 . (578/؟ ينفلا رظنا ) هدي يف اع ىري هديس : يمفاشلا لوقك وهف
 /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا . ةفينح يبأ بهذم وهو ( 7578 /5 عومجملا )رظنا . ديدجلا هلوق يف ()

 .(4ل0ا/



 ١م

 (رهاظلا لهأو « ءاهقفلا نم روث وبأو نيعباتلا نم ءاطع لاق هبو « ةباحصلا
 . 29 مهضعبو

 بتاكملا لام يف ةاكز الأ ىلع مه دبعلا لام يف ةاكز ال : لاق نم روهمجو

 ةاكز يف مهفالتخا ببسو . ةاكز بتاكملا لام يف : روث وبأ لاقو () قتعي ىتح

 . ىأر نف ؟ مات ريغ وأ ءاّمات اكلم دبعلا كلي له يف مهفالتخا « دبعلا لام

 نم لام ولخي ال ناك ذإ , كلاملا وه ديسلا نأو ءاّمات اكلم كلمي ال هنأ

 « اًمات اكلم هكلمي اهنم دحاول هنأ ىأر نمو « ديسلا ىلع ةاكزلا : لاق ٠ كلام

 « اًضيأ دبعلا الو , ديسلا دي ال هيلع يتلا يه « دبعلا دي تناك ذإ « ديسلا ال

 ىلع ديلا نأ ىأر نمو . ًالصأ هلام يف ةاكز ال : لاق « هنم هعازتنا ديسلل نأل

 : لاق ءرحلا دي فرصتب اهيبشت هيف اهفرصت ناكمل هيف ةاكزلا بجوت لاملا
 « ديبعلاو رارحألا لوانتي ماعلا باطخلا نأ هدنع ناك نم اهس ال « هيلع ةاكزلا

 . لاملا يف ديلا فرصتل فلكملاب قلعتت ةدابع ةاكزلا نأو

 قرغتست وأ « مهاومأ قرغتست يتلا نويدلا مهيلع نيذلا نوكلاملا امأو
 مهنإف « ةاكزلا اهيف بجت لاومأ مهديأبو « مهلاومأ نم ةاكزلا هيف بجت ام
 جرخت ىتح هريغ وأ « ناك اًبح « لام يف ةاكز ال : موق لاقف كلذ يف اوفلتخا

 لاق هبو ءالف الإو « يكز « ةاكزلا هيف بجت ام يقب نإف . نويدلا هنم
 : هباحصأو « ةفينح وبأ لاقو ٠ ةعامجو كرابملا نباو « روث وبأو « يروثلا

 لوق وه باوصلاو « رمع نبا لوق هنأ فلؤملا ركذ دقو ( 189 /5 عومجم لا ) ءاهقفلا بهاذم رظنا )١(

 . فلؤملا هركذ دقو . ةاكزلا هيلع نوبجوي ال نمت رمع نباو ٠ عومجما يف وه ؟ ءرمع
 بوجوو . ةحضاو ريغ ةرابعلا نإف « ىرت اكو ( مهضعبو ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف (؟)

 . ( ؟9؟9/ه ىلا ) رظنا . رهاظلا لهأ بهذم وه هيلع ةاكزلا

 دمحأو ( 737/8 /0 عومجملا ) يعفاشلا بهذم وهو ( 407 /؟ عئانصلا عئادب ) ةفينح يبأ لوق وهو ()

 بتاكلا ىلع ةاكز ال هنأ يف معلا لهأ نيب اًفالخ ملعأ ال : ةمادق نبا لاق . ( 7178/١ ىنغملا )

 .روث يبأ لوق الإ هلام يف هديس ىلعالو



 هما

 ةاكز عنمي نيدلا : كلام لاقو « 29 اهاوس ام عنميو « بوبحلا ةاكز عنمي ال نْيّدلا

 (9 عنمي ال هنإف « هنيد نم ءافو اهيف ضورع هل نوكي نأ الإ ء طقف ضانلا
 . 9 ًالصأ ةاكز عنمي ال نيدلا نأ وهو لوألا لوقلا لباقمب : موق لاقو

 لاملا يف بتزم قح وأ ؟ ةدابع ةاكزلا له مهفالتخا مهفالتخا يف ببسلاو
 نأل نيّدلا هيلع نم لام يف ةاكز ال : لاق مهل قح اهنأ ىأر نف ؟ نيكاسمل

 لام ةقيقحلا يف وهو « نيكاسملا قح ىلع نامزلاب مدقتم نيدلا بحاص قح
 . هديب لاملا يذلا ال نيدلا بحاص

 لام هديب نم وه كلذ نأل لام هديب نم ىلع بجت : لاق ةدابع يه لاق نمو

 ءاوس فلكملا ىلع بوجولا ةيضتقملا هتمالعو « فيلكتلا طرش وه كلذ نأل

 قح : ناقح كلانه ضراعت دق هنإف « اًضيأو ٠ نكي مل وأ ٠ نيد هيلع ناك
 طاقسإ عرشلا ضرغب هبشألاو « ضقي نأ قحأ هللا قحو ٠ يمدآلل قحو « هلل
 نم ذخؤت ةقدص اهيف » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل (9 نايدملا نع ةاكزلا

 ىورو « ًالجؤم وأ ناك ًالاح هردقب ةاكزلا بوجو عنمي هنإف ٠ نيد هيلع ناك نإ : ةفينح يبأ دنع )١(
 ( 218 /؟ عئاتصلا عئادب رظنا ) كلذك رشعلا بوجو عنمي نيدلا نأ ةفينح يبأ نع كرابملا نبا
 . ( 587 /؟ ىنغملا ) يروثلاو « لوحكمو « سابع نبا نع كلذ يورو

 . ( ١/ 35١9 ةنودملا عم « دشر نبأ تامدقم رظنا (؟)

 ( ؟50/5 عومجملا عم بذهملا ) . ةاكز هيلع سيلف « ميدقلا يف امأ « يعفاشلل ديدجلا لوقلا وهو (؟)

 يهو « ةنطابلا لاومألا يف ةاكزلا بوجو عنمي نيدلا نأ :نويناسرخلا هاكح ثلاث لوق كانهو

 « يثاوملاو ءراثلاو عورزلا يهو ةرهاظلا يف اهعنمي الو « ةراجتلا ضورعو « ةضفلاو « بهذلا
 . ( ؟097 /0 عومجملا ) ًالجؤم مأ ًالاح ناك ءاوسو « نداعملاو

 « يشاوملا يهو « ةرهاظلا لاومألا يف ةاكزلا نيدلا بوجو عنمي ال : ىلوألا : ناتياور دمحأ نعو

 يف ةاكزلا بوجو نيدلا عنميو , اهيف ةاكزلا بجت ال : ةيناثلاو « مرثألا ةياور يف هلاق بوبحلاو
 عنمي نيدلا نأ هبهذم نم حيحصلا : ىسوم يبأ نبا لاق . ةنطابلاو ةرهاظلا نم اهلك لاومألا
 . اهلاها/ /؟ ينغملا ) لاح لك ىلع ةاكزلا بوجو

 برعلا ناسل . ضرقتسيو « نيدلاب ذخأي نأ هتداع ناك اذإ « نايدم »و برعلا ناسل يف ءاج (؛)
 . لادلا فرح نونلا باب .



 همك

 . ىنغب سيل نْيّدلاو 7 « مهئارقف ىلع درتو « مهئاينغأ

 « ضانلا ريغو « ضانلا نيبو « بوبحلا ريغو « بوبحلا نيب قرف نم امأو
 هيلع نأ معي ال ناك نإ هنإ : لوقي ديبع وبأ ناك دقو « ةنيب ةهبش هل ملعأ الف
 افإو « ةاكزلا نْيَّدلا طاقسإب لوقي نمل اقالخ سيل اذهو هنم ذخؤي مل « انيد

 . لاملا يف قدصي اك ٠ نيدلا يف قدصي : لوقي نمل فالخ وه

 , كلاملا ديب وه سيلو «ريغلا ةمذ ينعأ « ةمذلا يف وه يذلا لاملا امأو

 ضبق نإو « هيف ةاكز ال : اولاق موقف ء اًضيأ هيف اوفلتخا مهنإف « نيدلا وهو

 يلوق دحأ وهو : لوحلا وهو .ء هل ضباقلا دنع ةاكزلا طرش لككتسي ىتح
 هاكز هضبق اذإ : اولاق موقو « هلوق سايق وه وأ « ثيللا لاق هبو () يعفاشلا

 لشثم ضوع ريغ نع ناك اذإ امأو . ضوع نع هلصأ ناك اذإ « نينس نايدملا

 . © كلذ يف ليصفت بهذملا يفو « لوحلا هب لبقتسي هنإف ٠ ثاريملا

 ضرألا ةاكز يفو « لوصألا ةسبحما راثلا ةاكز يف مهفالتخا بابلا اذه نمو

 )١( هيلع قفتم ثيدحلا .
 ,فالخ الب هيف ةاكز الف « ةباتكلا لاك مزال ريغ ( اهدحأ ) : ماسقأ ةثالث يعفاشلا دنع نيدلا (؟)

 ةيشاملا ةكز طرش نأل ٠ فالخ الب هيف ةاكز الف « ةيشاملا وهو « اًمزال نوكي نأ ( يناثلا )
 ضرع وأ « ريناند وأ « مارد نوكي نأ ( ثلاثلا ).ةمئاس اهنأب ةمذلا يف يتلا فصوت الو « موسلا

 نيعم ريغ هنأل « لاحب ةاكزلا بجت ال ( ميدقلا ) ناروهشم نالوق هيفف «رقتسم وهو « ةراجت
 . ( 48١ /9 عومجملا رظنا ) ةاكزلا بوجو : باحصألا قافتاب حيحصلا ( ديدجلاو )

 لذاب هب فرَتْعُم ىلع نيد : اهدحأ : نيبرض ىلع دمحأ دنع نيدلا نأ هلصاحو  دمحأ لوق وهو (؟)

 وأ « رسعم ىلع نوكي نأ ( يناثلا برضلا ) ىضم امل ىدؤيف ء هضبق اذإ ةاكزلا همزلتف ء هل

 ةيناثلاو ؛ بجت ال : اهادحإ : نيتياور ىلع ؟ ةاكزلا هيف بجت اذه لهف : هب لطامت وأ ء دحاج

 مدع عم نيدلا يف ةاكزلا بجت : ةفينح يبأ دنعو . ( 41/1 ينغملارظنا ) ضم امل هضبق اذإ هيكزي
 . ( 855 /؟ عئانصلا عئادب ) ءادألا نع هزجعل « لاحلل ءادألاب بطاخي ال هنأ الإ « ضبقلا

 . يلاملا بهذملا يف ( 555 ١/ يفاكلا رظنا ) (8)



 همم

 وأ ضرألا بحاص ىلع له . اهنم جرخي ام ةاكز بجت نم ىلع : ةرجأتسلا
 لهأ نم تلقتتا اذإ « جارخلا ضرأ يف مهفالتخا كلذ نمو ؟ عرزلا بحاص

 ضرأ يهو ءرشعلا ضرألا يفو .رشعلا لهأ مو « نيماسلا ىلإ جارخلا
 نوكي نأ هبشي هنأ كلذو « ةمذلا لهأ ينعأ 2 جارخلا ىلإ تلقتنا اذإ « نيماسملا

 . ةصقان كالمأ اهنأ هلك اذه يف فالخلا ببس

 ءاّكلام نإف . لوصألا ةسبحما راثلا ةاكز يهو : ىلوألا ةلئسملا امأ
 : نالوقي سواطو « لوحكم ناكو © ةاكزلا اهيف نابجوي اناك يعفاشلاو
 نوكت نأ نيبو « نيكاسملا ىلع ةسبحم نوكت نأ نيب موق قرفو 2" اهيف ةاكز ال

 ملو ٠ منايعأب موق ىلع تناك اذإ ةقدصلا اهيف اوبجوأف « مهنايعأب موق ىلع
 . (9 نيكاسملا ىلع تناك اذإ « ةقدصلا اهيف اوبجوي

 : نانثا نائيش كلذ يف عتجي هنأل , نيكاسملا ىلع اهبجوأ نمل ىنعم الو
 فنصلا نم نينيعم ريغ موق ىلع اهنأ : ةيناثلاو ء صقان كلم اهأ امهدحأ
 . مهيلع بجت نيذلا نم ال ةقدصلا مهيلإ فرصت نيذلا

 ةاكز بجت نم ىلع ةرجأتسملا ضرألا يهو : ةيناشلا ةلئسملا امأو
 , كلام لاق هبو . عرزلا بحاص ىلع ةاكزلا : اولاق اًموق نإف ٠ هجرخت ام
 , ةفينح وبأ لاقو (9 ةعامجو ء روث وبأو كرابملا نباو ٠ يروثلاو ٠ يعفاشلاو
 . © ءيش هنم رجأتسملا ىلع سيلو « ضرألا بر ىلع ةاكزلا : هباحصأو

 )١( ) ةنودملا رظنا ١/ 586 ( .

 .( 5/6 ينغملا رظنا) (؟)

 هركذ ام ال فالخ الب يعفاشلا مامإلا بهذم وهو ( 774 /ه ينغملا رظنا ) دمحأ مامإلا لوق وهو (*)

 برقأ يعفاشلا بهذمو ( ؟15؟ /ه عومجملا ) رظنا . اقلطم هيف ةاكزلا بوجو نم فلؤملا

 . ملسلا قطنملاو باوصلل

 . ( 7587؟ ينغملا ) رظنا دمحأ بهذم وهو ( 451/5 عومجملا ) رظناو ( 183/١ ةنودملا ) رظنا (5)

 . ( 59١/١ عئانصلا عئادب )رجأتسملا ىلع ةاكزلا نأ دمو « فسوي يبأ دنعو « ةفينخ يبأ لوقوهو (0)



 ةمع

 قح وأ « عرزلا قح وأ « ضرألا قح رشعلا له مهفالتخا يف ببسلاو |

 « اهعومج قح ةقيقحلا يف وهو « اهعومجمل قح هنإ دحأ لقي مل هنأ الإ ؟ اهعومج
 بسني نأ ىلوأ وه اهمأ يف اوفلتخا « نيرمألا دحأل قح هنأ مهدنع ناك اماف

 ءدحاو كلامل ضرألاو ٠ عرزلا نوك وهو « قافتالا هيف يذلا عضوملا ىلإ

 بهذو « بحلا وهو « ةاكزلا هيف بجت يذلا ءيشلل هنأ ىلإ روهجلا بهذف

 . ضرألا وهو « بوجولا لصأ وه يذلا ءيشلل هنأ ىلإ ةفينح وبأ

 عم رشع اهيف له نيماسلا ىلإ تلقتتا اذإ ٠ جارخلا ضرأ يف مهفالتخأ امأو
 ١( ةاكزلا ينعأ : رشعلا اهيف نأ ىلع روهملا نإف ؟ رشع اهيف سيل مأ ج ارخلا

 . "رشع اهيف سيل : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 نإف ؟ بحلا قح وأ « ضرألا قح ةاكزلا له انلق ا مهفالتخا ببسو

 نإو « جارخلاو «رشعلا امهو : ناقح اهيف عتتجي ل « ضرألا قح هنإ : انلق

 افإو « بحلا قح ةاكزلاو « ضرألا قح جارخلا ناك « بحلا قح ةاكزلا : انلق
 يف هللا فاتخل كلذ. انلق اك سقان كلم اهل اهيف فالخلا اذه ءيجي

 جارخلا ضرأ عيب زاوج

 سيل هنأ ىلع روهملا نإف ؛ اهعرزي يمذلا ىلإ رشعلا ضرأ تلقتتا اذإ امأو .

 ضرأ تلوحت رشع ضرأ يّمذلا يرتشا اذإ : ناعنلا لاقو 2 ءيش اهيف.

 /ه عومجملا ) رظنا يعفاشلا بهذم وهو ( 704 ١/ ريغصلا حرشلا رظنا ) كلام بهذم وهو )١(
 « يرهزلاو ء زيزعلا دبع نب رمع لوق وهو ( ١/ 7١0 ينغملا رظنا ) دمحأ بهذم وهو ء ( 4
 نب نسحلاو « ثيللاو « ةريغمو « يروثلاو كلامو « يعازوألاو ٠ ةعيبرو ٠ يراصنألا ىحيو
 . ( 756/5 ينغملا رظنا ) ديبع يبأو ٠ قحسإو كرابملا نباو « ىليل يبأ نباو « حلاص

 . ( 198 /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا (؟)

 .هيبأو ٠ كيرشو يروثلاو ء دمحأ بهذم وهو ( ؛هه /ه عومجملا رظنا ) يعفاشلا بهذم وهو (؟)

 ىلع سيلو ءزاج اهرجأ وأ ء اهعاب نإف « يمذلا ىلع اهتراجإ وأ « اهعيب هركي نكلو « ديبع
 لوق وهو « هبحاصو « لالخلا اهراتخا « اهئارش نم نوعنمُي مهنأ دمحأ نع يورو « جارخ يمذلا
 ش . ( 778 /؟ ينغلا رظنا ) هبحاصو « كلام

 ت</عا



 هم

 قح وه جارخلاو « نيماسملا ضرأ قح وه رثعلا نأ ىأر هناكف . ١" جارخ
 ىلإ جارحلا ضرأ تلقتنا اذإ « لصألا اذه ىلع بجي ناك نكل « نييمذلا ضرأ
 , يمذلا ىلإ رشعلا ضرأ تلقتتا اذإ هدنع نأ .  رشع ضرأ دوعت نأ نيماسملا
 . جارخ ضرأ تداع

 جرخأ اذإ اهدحأ . بابلا اذه اهركذب عضاوملا قيلأ لئاسم كلاملاب قلعتيو
 لبق لاملا ضعب كلهف « اهجارخإ نكمأ اذإ ةيناشلاو . تعاضف « ةاكزلا ءرملا

 وأ ٠ عرزلا عاب اذإ : ةعبارلاو « ةاكز هيلعو « تام اذإ : ةثلاثلاو « جارخإلا
 . هبهو اذإ كلذكو ؟ ةاكزلا نم ىلع ةاكزلا هيف تبجو دقو ءرثلا

 : اولاق اًموق نإف « تعاضف « ةاكزلا جرخأ اذإ يهو : ىلوألا ةلئسملا امأف

 اوقرف موقو « اهعضوم اهعضي ىتح نماض احل وه : اولاق موقو « هنع ئزجت
 نامز لوأ اهجرخي نأ نيبو « اهجارخإ هنكمأ نأ دعب اهجرخي نأ نيب
 ناكمإلا نم مايأ دعب اهجرخأ نإ : مهضعب لاقف ناكمإلاو بوجولا
 ملء طيرفت هنم عقي لو « بوجولا لوأ يف اهجرخأ نإو ٠ نمض « بوجولاو
 مل نإو ٠ نض طرف نإ : اولاق موقو " كلام بهذم روهشم وهو « نضي
 دعي لب : موق لاقو () يعفاشلاو روث وبأ لاق هبو « يقب ام ىز طرفي

 فسوي وبأ لاقو ةيجارخ ريصت اهنإف « رشعلا ضرأ مسم نم ئرتشا اذإ يمذلا نأ ةفينح يبأ دنع )١(
 ْ .(1ةةعك/ا ءاهقفلا ةنحت رظنا ) دحاو رشع هيلع دمع لاقو « نارشع هيلع

 .. ( ؟ذح//١ ةنودملا )و ( 5 ١/ ريغصلا حرشلا ) رظنا (؟)
 لاق كلذك , هنع طقست ل تعاض ىتح ريقفلا ىلإ اهعفدي ملف « ةاكزلا رخأ نإف : ةمادق نبا لاق (؟)

 طرفي م نإ : لاق هنأ الإ يعفاشلا لاق هبو ديبع وبأو ٠ يروثلاو « دامحو « كحلاو ٠ يرهزلا
 الإو « اهجرخأ ةاكز يقب اهف ناك نإف « . هلام ىلإ عجر « جرخلا كلذ ظفح يفو « جارخإ يف
 .الف
 وأ , طرف « ةاكزلا طقستف ٠ باصنلا نع صقني نأ الإ يقب ام يزي : يأرلا باحصأ لاقو
 لاقو « اهنض كلذ دعب اهجرخأ نإو  اهلحم يف اهجرخأ اذإ هئزجت اهارأ : كلام لاقو « طرفي
 . ( 287 /؟ ينغملا ) . مارد ةرشع يقب نإو هطسقب ىقب ام يزي : كلام



 همك

 ردقب قابلا يف نيكيرش لاملا برو نيكاسملا ىقبيو « عيجبا نم بهاذلا

 كرتشملا لام لا ضعب بهذي نيكيرشلا لشم 22 لاملا بر ظح نم اههظح

 . يقابلا يف ةبسنلا كلت ىلع نيكيرش نايقبيو « اهنيب

 لوقو « قالطإب نمضي ال هنإ : لوق : لاوقأ ةسمخ ةلئسملا يف لصحتيف

 نإ لوقو « نضي مل « طرفي م نإو ٠ نمض « طرف نإ لوقو « قالطإب نضي

 يف نيكيرش نانوكي سماخلا لوقلاو « ىقب ام ىز طرفي مل نإو نمض . طرف

 . قابلا

 نكمت لبقو « بوجولا دعب لاملا ضعب بهذ اذإ : ةيناثلا ةلئسملا امأو

 . « نيكاسملا لاح :اولاق موقو () يقب ام ىزي : اولاق موقف ةاكزلا جارخإ

 . املام ضعب عيضي « نيكيرشلا لاح « لاملا بر لاحو

 ردقب ) باوصلا لعلو « ( لاملا بر ظح نم اههظح ردقب ) انيدل يتلا خسنلا عيمج يف اذكه )١(

 . كلذ لمأت . ةرابعلا مقتست يك ( لاملا نم اهظح

 دنعو ( قباسلا ردصلا ) ربظنا . دواد لوق وهو ( 70١ /5 عومجملا ) رظنا . يعفاشلا لوق وه )١(
 يكحو ؛ دمحأ نع روهشملا وه اذه « طرفي مل وأ « طرف « لاملا فلتب طقست ال ةاكزلا نأ دمحأ

 ' نسحلاو « يعفاشلا لوق وهو ةاكزلا تطقس « ءادألا نم نكتتلا لبق باصنلا فلت اذإ هنأ هنع

 . ( 187 /؟ ينغلا ) رذنملا نباو «روث يبأو ء قحسإو « حلاص نبا
 هبلاط دق مامإلا نوكي نأ الإ « لاح لك ىلع باصنلا فلتب ةاكزلا طقست : ةفينح وبأ لاقو
 . ذاذجلا لبق ةرقلا تفلت ول ؟ « ةاكزلا تطقسف قاقحتسالا لحم لبق فلت هنأل « هعنف « اه

 « ءادألا يف طرفي مل اذإ « لاملا فلتب طقست ةاكزلا نأ هللا ءاش نإ حيحصلاو : ةمادق نبا لاق

 بجت نم رقفو « لاملا مدع عم اهؤادأ بجي هجو ىلع بجت الف ةاساوملا ليبس ىلع بجت ابنأل
 هيلع . ٠

 سيلف « اهجارخإ نم نكتي مل نإو « اهجرخي الف « اهجارخإ نم نكي نأ : طيرفتلا ىنعمو
 يف دجوي ال ضرفلا نوكل وأ , هنع لاملا دعبل وأ , قحتسملا مدعل كلذ ناك ءاوس « طرفمب

 . ( 85 /؟ ينغملا .... لامل

 . ةحبسلا ةعيرشلا لدعو « باوصلل برقأ اذه نأ ىرنو



 ةهما/

 اهيف قحلا قلعتي نأ ينعأ , نويدلاب ةاكزلا هيبشت مهفالتخا يف ببسلاو
 ةمذب ال « لاملا نيعب قلعتت يتلا قوقحلاب اههيبشت وأ « لاملا نيعب ال ةمذلاب

 : لاق ءانمألاب ةاكزلا يكام هبش نف « مهريغو « ءانمألاك « لاملا ىلع هدي يذلا

 نونضي : لاق ءامرغلاب مههبش نمو « هيلع ءيش الف « جرخلا كلهف « جرخأ اذإ

 ذإ « هوجولا عيمجج نم ءانمألاب مهقحلأ « طيرفت الو ء طيرفتلا نيب قرف .نمو

 هنإف « يقب ام ىز طرفي مل اذإ : لاق نم امأو . طرف اذإ نضي نيمألا ناك

 ةاكزلا بوجو لبق هلام ضعب بهذ نمب جارخإلا دعب هلام ضعب كله نم هبش
 اغإ اذه كلذك « طقف دوجوملا ىزي امإف « هيلع ةاكزلا تبجو اذإ هنأ ؟ « هيف

 . طقف هلام نم دوجوملا ىزي

 , نيمألاو « ميرغلا نيب كلاملا هبش ددرت وه . فالتخالا ببسو

 « ةاكزلا تبجو اذإ امأو . بوجولا لبق هلام ضعب كله نمو « كيرشلاو

 بسحأ اهف نوقفتم مهنإف ؛ « لاما ضعب بهذ ىتح جرخي ملف جارخإلا نم نكمتو
 جورخ طرشب متي افإ ء اهوجو نأ ىأر نم دنع ةيشاملا يف الإ نماض هنأ

 . © كلام بهذم وهو لوحلا عم يعاسلا

 اًموق نإف « هيلع ةاكزلا بوجو دعب تام اذإ يهو : ةثلاثلا ةلئسملا امأو

 وبأو « قحسإو ء دمحأو « يعفاشلا لاق هبو « هلام سأر نم جرخُي : اولاق
 يش الف الإو ٠ ثلثلا نم هنع تجرخأ اهب صصوأ نإ : اولاق موقو "روث

 لاق نم مهنمو « ثلثلا قاض نإ اهب أدبي : لاق نم ءالؤه نمو ") هيلع

 الف , هئيجم لبق تكله نإف « قدصملا ءيجي ىتح اهيف ءيش ال : لاق هنإف.. كلام لوق وهو )١(
 ١ ' . ( 888 /؟ ينغملا ) رظنا . هيلع ءيش

 ينأو , قحسإو ةداثقو يرهزلاو « يرصبلا نسحلاو « ءاطع بهذم وهو ( ١88 /0 عومجما ) رظنا (؟)
 1 . (؟50 /؟ عورفلا رظنا ) دمحأو « دوادو ؛ رذنملا نباو « روث

 نب دوادو « نايلس يبأ نب دامحو ٠ يعخنلاو « يبعشلاو ٠ نيريس نبا نع رذنملا نبا هاكح ام وهو (؟)
 نأ بحذم وهو 0 عومجلا ) يروثلا نايفسو « يتبلا ناثعو , ليوطلا ديمو « دنه ينأ
 .( لكلا ءاهقفلا ةفحت رظنا ) ةفينح



 هد

 . 2 ةيصولا ةلزنمب اهنأ روهشملا نكلو « اًعيمج نالوقلا كلام نعو « اهب أدبي

 : اولاق اًموق نإف . هيف ةقدصلا بوجو دعب عابي لاملا يف مهفالتخا امأو

 هبو « عئابلا ىلع هتيقب يرتشملا عجريو « هسفن لاملا نم ةاكزلا قدصملا ذخأي
 وبأ لاقو . () يعفاشلا لاق هبو « خوسفم عيبلا : موق لاقو . روث وبأ لاق

 « ةرثلا نم ذوخأم رشعلاو « هدرو « عيبلا ذافنإ نيب رايخلاب يرتشملا : ةفينح
 . (9 عئابلا ىلع ةاكزلا : كلام لاقو © ةاكزلا هيف تبجو يذلا بحلا نم وأ

 ههبش نف « هنيع فالتإو « هتيوفتب ةاكزلا لام عيب هيبشت مهفالتخا ببسو
 سيل عيبلا : لاق نمو « توفملاو فلتملا ةمذ يف ةبترتم ةاكزلا : لاق كلذب

 ءهل سيل ام عاب نم ةلزنمب وه امإو « هل تيوفت الو « لاملا نيعل فالتإب
 رخآ رظن خوسفم ريغ وأ ء خوسفم عيبلا له مث « لاملا نيع يف ةاكزلا : لاق

 ْ . ىلاعت هللا ءاش نإ عويبلا باب يف ركذي

 )١( ) ةنودملا رظنا ١/  ) 376يعفاشلا بهذمل ةلئسملا هذه رظنأ .

 ةثالث هلك فالخلا اذه نم لصاحلاو : ةلئسملا هذه يف ةيعفاشلل ًالاوقأ ركذ نأ دعب يوونلا لاق )١(

 عيمجلا يف لطبي ( يناثلا )و « يقابلا يف حصيو ةاكزلا ردق يف عيبلا لطبي ( اهحصأ ) : لاوقأ
 . عيملا يف حصي ( ثلاثلا )و

 عيب يف ( 549 /؟ مألا شماه ينزملا رصتخم ) رظناو ةماع عيبلا يف اذه ( 585 /0 عومجملا ) رظنا

 . ةصاخ رثلا

 لاق اذهبو « بهاولاو « عئابلا ىلع هتقدصف « هحالص ودب دعب هبهو وأ « هعاب نإ : دمحأ دنعو

 رظنا . عاتبملا ىلع اهطرتشي نأ الإ ثيللا لاق هبو ٠ يعازوألاو « يروثلاو « كلامو « نسحلا
 . ملعأ هللاو ٠ باوصلل برقأ دمحأ لوقو ( 7١6 /؟ ىنغملا )

 وأ « اهعرز عم ( جضن ) كردأ دق عرز اهيفو « ةيرشعلا ضرألا عاب ول : ةفينح يبأ بهذم (؟)
 اهعاب ولو ءرشعلا بوجو دعب هعاب هنأل « يرتشملا نود عئابلا ىلع هرشعف ٠ ةصاخ عرزلا عاب
 « كردأ ىتح هكرت نإو « عئابلا ىلع هرشعف « لاحلل يرتشملا ( هعطق ) ُهَلَصَق نإف « لقب عرزلاو
 عئادب رظنا . بحلا ىلإ قاسلا نم بوجولا لوحتل دمعو « ةفيتح يبأ لوق يف يرتشملا ىلع هرشعف
 . ( 555 /؟ عئانصلا

 . ( 586/١ ةنودملا ) رظنا (4)
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 لئاسملا هذه ضعب يفو "7 بوهوملا لاملا ةاكز يف مهفالتخا عونلا اذه نمو

 قفاوم ريغ ناك "9 ( ذإ ) هل ضرعتن نأ رن مل « بهذملا يف ليصفت انركذ يتلا
 اهرثكأ اهنأل « قورفلا كلت بابسأ ءاطعإ اهيف رسعي هنأ عم انضرغل
 نويدلاو ٠ ىزت ال يتلا نم ىزت يتلا نويدلا مهليصفت لثم « ةيناسحتسا
 0 . اهطقست ال يتلا نم ةاكزلل ةطقسملا

 هيلع بجت نم ةفرعم يهو « ةلجلا هذه يف هركذن نأ انيأر ام اذهف

 . هيلع بجت نم ماكحأو « هب بجت يتلا كلملا طورشو « ةاكزلا

 ملو « ةاكزلا عنم نم مح اذام وهو « روهشم كح هماكحأ نم يقب دقو

 2 دترملا كح هككح نأ ىلإ هنع هللا يضر ركب وبأ بهذف ؟ اهوجو دحجي
 « مهتيرذ ىبسو « مهلتاق هنأ كلذو ٠ برعلا نم ةاكزلا 9 عنام يف مح كلذبو

 رمع لوقبو « مهنم قرتسا ناك نم قلطأو هنع هللا يضر رمع كلذ يف هفلاخو
 ٠ . (9روهملا لاق

 هسنج ىلإ مضي هنإف « لوحلا يف اًدافتسم ناك اذإ دافتسلا وأ بوهوملا لاملا ةفينح يبأ دنع )١(

 دنعو . ( 555/١ ءاهقفلا ةفحت رظنا ) ىزي الف ٠ لوحلا دعب امأ ٠ لوحلا هيلع لاح اذإ ٠ ىزيو
 لوحلا هيلع لوحي ىتح ةاكز هيلع سيلو « هسنج ىلإ مضي ال , دافتسملا وأ ٠ ةبهلا لام كلام
 . ( 377/١ ةنودملا رظنا )

 . دافتسي امم امهوحن وأ فقو وأ « ةبه وأ « ءارشب لوحلا ءانثأ يف دافتسملا لأملا : ةيعفاشلا دنعو
 ىلع باصنلا يف هيلإ ضيو «٠ فالخ الب ٠ لوحلا يف هدنع ام ىلإ عمجي ال « لاملا سفن نم ال

 . (8/١70عومجلا ) رظنا . هيلإ مضي هنأ هجو هيفو « روهجلا هب عطقو « بهذملا
 لام هل ناك وأ « اباضن ناكو « هاوس لام الو : لوحلا هل ربتعي امم آلام دافتسا نإ : دمحأ دنعو

 اذإف « ذمتيح نم « ةاكزلا لوح هيلع دقعنا « اباصن دافتسملاب غلبف « اًباصن غلبي ال ء هسنج نم

 . ( 778//؟ ينغملا ) هيف ةاكزلا تبجو « لوح مت

 . مالسإلا ةكح ىلإ برقأ وهو « اًباوص هارن ام وهو
 . هانتبثأ ام باوصلاو ( اذإ ) «ركفلا راد ٠» ةخسن يف ()

 . ( ةاكزلا يعنام ) ىلؤألا (5)
 . ( 387/0 عومجملا )و ( 078 /؟ ينغملا ) رظنا (8)



 نك

 دحجي مل نإو « ضئارفلا نم ةضيرف عنم نم ريفكت ىلإ ةفئاط تبهذو

 ش ا . اهبوجو

 داقتعالا ىلع قلطني رفكلا دض وه يذلا ناميإلا مما له مهفالتخا ببسو

 نم نأ ىأر نم مهنف ؟ هعم لمعلا دوجو هطرش نم وأ « طقف لمعلا نود
 ظفلي ملول ىتح كلذ طرتشي مل نم مهنمو ء هعم لمعلا دوجو هطرش

 . هللا دنع نمؤملا كح هكحف « اهب قدص اذإ « ةداهشلاب

 هللا يضر ةباحصلا نأل هلتاق مامإلا ةضبق نع اًجراخ ةاكزلا عنام ناك نإ امأف : ةمادق نبا لاق

 ىلإ هنودؤي اوناك ًالاقع ينوعنم ول » هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاقو « اهيعنام اولتاق مهنع

 . « هيلغ مهتلتاقل ٠ + قل هللا لور

 « ميريغ نم ةيانجلا  نأل هتيرذ بست مو « اًضيأ ةدايز ريغ نم اهذخأ « هلاو « هب رفظ نإف

 . ىلوأ هتيرذف « ىبسُي ال عناملا نألو

 لو « لقق الإو « ىدأو « باتت نإف «٠ اًمالث هباتتساو « اهئادأ ىلإ هاعد « هلام نود هب رفظ نإو

 .. اهيلع هلاتقي رفكي هنأ ىلع لدي ام دمحأ نعو « هرفكب محي

 . اهدؤن : اولاق « برحلا مهتضعو « مهلتاق امل هنع هللا يضر ركب ابأ نأ » ىور ام كلذ هجوو

 . «رانلا يف مالتقو « ةنجلا يف انالتق نأ اودهشت ىتح اهلبقأ ال : لاق
 . مهرفك ىلع لدف « ةباحصلا نم دحأ نع كلذ راكنإ لقني ملو

 مهرفك اودقتعا ولو ءرمألا ءدب يف لادتقلا نم اوعنتما ةباحصلا نم هريغو ءرمع نأ لوألا هجوو
 | ا . هنع اوفقوت امل

 ملف « نيدلا عورف نم عرف ةاكزلا نألو . يفنلا لصأ ىلع رفكلا ىقبو « لاتقلا ىلع اوقفتا من
 اد ٠ يغبلا لهأك هيلع لاتثاب رفكي م هكرتب رفكي م اذ « جحلاك هكرت درجمب هكرات رفكي
 ! : اولاق مهنأ مهنع لقت هنإف « اهيوجو اودحج مهنأ لقحيف ٠ لوقلا اذه ركب وبأ مهل لاق نيذلا

 الف انل اكس ركب ينأ ةالص سيلو ء انل نكس هتالص نأل ؛ يي هللا لوسر ىلإ يدؤن انك
 . هيلإ يدؤن

 « نيع يف ةيضق هذه نألو « هنع هللا يضر ركب يبأ ىلإ ءادألا بوجو اودحج مهنأ ىلع لدي اذهو

 مهنأ لقحيو « نيدنترم اوناك مهأ لقحيف لوقلا اذه ركب وبأ مه لاق نيذلا نم ققحتي الف

 / "” ينغملا ) « عازنلا لحم يف يهف « هب محلا زوجي الف « كلذ ريغ لقتحيو « ةاكزلا بوجو اودحج
 . ( هاله



 هوا

 داقتعا يف ينعأ « هيف طرتشي سيل هنأ ىلع ةنسلا لهأ مهو ءروهجلاو

 ْنْيَم هلوقل ء طقف ةداهشلاب ظفلتلا الإ لامعألا نم رفكلا هدض يذلا ناميإلا

 . "7 « يب نونمؤيو « هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ »

 . لاعفألا رئاس هبش نف , لامعألا نم لمع وهو « لوقلا ملعلا عم طرتشاف

 « ناميإلا وه يذلا معلا يف طرش ةضورفملا لامعألا عيمج : لاق « لوقلاب ةبجاولا

 معلا يف اًطرش تسيل اهنأ ىلع روهجلا قفتا يتلا لامعألا رئاسب لوقلا هبش نمو
 دنع هكح نوكي هبو « ناميإلا طرش وه طقف قيدصتلا : لاق ناميإلا وه يذلا

 ش . . نمؤملا كح ىلاعت هللا

 يذلا وه « لامعألا رئاس نم نيتداهشلاب ظفلتلا ءانثتساو ٠ ناذاش نالوقلاو

 . روهملا هيلع

 ةيناثلا ةلمجلا

 . ءايشأ ىلع (' اهنم اوقفتا مهنإف « لاومألا نم ةاكزلا هيف بجت ام امأو

 .« بهذلا : ندعملا نم نافنصف « هيلع اوقفتا ام امأ . ءايشأ يف اوفلتخاو

 . .رقبلاو . لبإلا : ناويحلا نم فانصأ ةثالثو « ىلحب اتسيل نيتللا ةضفلاو

 ٠ ش . ذاش فالخ تيرلا يفو « بيبزلاو

 َّبَهَّذ هنأ كلذو (( طقف يلحلا وه « بهذلا نم هيف اوفلتخا يذلاو )

 اونمؤيو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ » ظفللا اذه سم هاور ثيدحلا )١(
 « هللا ىلع مياسحو . اهقحب الإ مهاومأو ٠ مهءامد ينم اوصع « كلذ اولعف اذإف « هب تئج امبو « يف

 اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ » رتاوتملا ثيدحلاو ( 515/١ يراسلا داشرإ شماه. ملسم )

 ءاهقحب الإ مهاومأو « مهءامد ينم اوممع اهولاق اذإف « هللا لوسر ينأو « هللا الإ هلإ ال نأ

 . (ريغصلا عماجلا ) ةعامْلا هاور « هللا ىلع مهباسحو

 . هانتبثأام باوصلاو ( مهنم اوقفتا ) « ةفرعملا راد » ةخسن يف ()

 - ةفرعملا رادو ء ركفلا راد ةرابع امأو . « ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا » ةرابع نيسوقلا نيب ام )١(
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 ديرأ اذإ . هيف ةاكز ال هنأ ىلإ ىعفاشلاو ٠ ثيللاو ء كلام : زاجحلا ءاهقف

 . ©9 ةاكزلا هيف هباحصأو ةفينح وبأ لاقو ١ سابللاو ةنيزلل

 نم هيف اوفلتخا ام امأو » باوصلا لعلو « طقف يلحلا يفف ٠ بهذلا نم امأ اوفلتخاو »
 « ناويحلا نم هيف اوفلتخا ام امأو ه يتلا عيرفتلا بسح كنلذو « طقف يلح وه ذ « بهذلا
 ٠ . « هفنص يف اوفلتخا ام امأو »
 رهاظو ( 56٠١ /؟ ةضورلا ) بجت ال اهرهظأ : نالوق ةيعفاشلا دنعو ( 3١1١/١ ةنودملا ) رظنا )١(

 يضر ءاممأو « ةشئاعو « سنأو ءرباجو ءرمع نبا نع كلذ يورو ةاكزلا هيف سيل دمحأ بهذم
 « يعفاشلاو ٠ كلامو « ةرمعو « يلع نب دمو « ةداتقو ٠ يبعشلاو « مماقلا لاق هبو مهنع هللا

 كلذ ىورو « ةاكزلا هيف هنأ ىرخأ ةياور ىبوم يبأ نبا ركذو . روث وبأو ٠ قحسإو « ديبع وبأو
 « بيسملا نب ديعسو « صاعلا نب ورمع نب هللا ديعو « سابع نباو « دوعسم نباو « رمت نع
 « نيريس نباو ء ديز نب رباجو « دادش نب هللا دبعو دهاجمو « ءاطعو « ريبج نب ديعسو
 يف » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعل يأرلا باحصأو ٠ يروثلاو « يرهزلاو ٠ نارهم نب نوهمو
 سخن تفلب اذإ ةقدص اهيف نأ هموهفم « ةقدص قاوأ سخخ نود ايف سيلو « رشعلا عير ةقرلا
 .. قاوأ
 . هتيراع هتاكز : ةداتقو « ةبتع نب هللا دبعو « نسحلا لاقو « اًدحاو اًماع يزي : كلام لاقو
 رظنا . هتيراع هتاكز : نولوقيو « ةاكز ىلحلا يف سيل : نولوقي ةباحصلا نم ةسخ : دمحأ لاق
 ١ .(١1/؟ ىنغلا )

 حابي : دماجح نبا لاقو « ةاكزلاو « ةحابإلا يف ءاوس هريثكو « يلحلا ليلقو : ةمادق نبا لاق
 نب ورمع نع مرثألاو « ديبع وبأ ىور امل ةاكزلا هيفو « مرح اهغلب نإف , لاقثم فلأ غلبي مل اما
 : لاقف ؟ رانيد فلأ : هل ليقف . ال : لاق ؟ ةاكز هيف له يلحلا نع رباج لكس ه لاق رانيد

 « ريثكل كلذ نإ
 . لاعتسالا يف هيلإ جاتحي الو  ءاليخلاو ٠ فرسلا ىلإ جرخي .هنألو
 « يأرلاب هدبيقت زوجي الف « دييقت ريغ نم اًقلطم يلحتلا حابأ عرشلا نأل ء حصأ لوألاو

 يور دق مث , فقوتلا ىلع لدي افإو بوجولا يفن يف حيرصب سيل رباج ثيدحو ء محتلاو
 . ( ١١ /؟ ينغلا ) . هفالخ هنع

 . ( 296 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 : نيرمأل هب ذخأن يلحلا يف ةاكزلا مدعب لوقلاو

 لاومأو ءراثلاو عرزلاو . دوقنلا نم ةيمانلا لاومألا يف تعرش ةاكزلا نأ لوألا رمألا 1
 -يف ةاكز الأ روهجلا مهعمو « دمحأو « يعفاشلاو « ةفينح وبأ : ةثالثلا ءاهقفلا لاق كلذل « ةراجتلا



 ١ه

 نيتللا ةضفلاو ءربتلا نيبو ٠ ضورعلا نيب ههّبش ددرت مهفالتخا يف ببسلاو

 اهنم دوصقملا يتلا ضورعلاب ههبش نف « ءايشألا عيمج يف ةلماعملا امهنم دوصقملا
 دوصقملا يتلا ةضفلاو «ربتلاب ههبش نمو « ةاكز هيف سيل : لاق « ًالوأ عفانملا

 ' " . ةاكزلا هيف : لاق ءًالوأ اه ةلماعملا اهيف

 هنأ كلذو ٠ كلذ يف راثآلا فالتخا وهو ءرخآ ببس اًضيأ مهفالتخالو

 () « ةاكز يللا يف سيل » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع رباج ىور

 دق نكلو « ءافلل ةدعم ةفولعلا تناك نإو « ءافلل ةدعم تسيل اهنأل « ةلماعلاو « ةفولعلا ةيشاملا -

 وه افنإو ءافلل ادعم سيل يلحلا نإف « انه لاحلا كلذكف . اهئاف نم رثكأ اهبحاص اهيلع فرصي

 . ةيقب هل قبت لو ةاكزلا هتلكأل « ماع لك ةاكزلا هيف انضرف ولف « لاعتسالل

 « توقايلاك ء رهاوجلا نم ةضفلاو « بهذلا ىوس ايف ةاكز الأ : روهجلا قفتا يناشلا رمألا  ؟

 سيلو « ةنيزلل ةدعم لصألا يف هذه نأل ) دجربزلاو « درمزلاو « ناجرملاو « ُولوللاو « زوريفلاو
 . ( ءايلل

 . اهتيق ترثكو « اهتعنص تنسح نإو « جاجزلاو «٠ ساحنلا رئاسو « رفصلاو « ديدحلا كلذك
 « فلخلا نم ءافاعلا ريهامج هب لاق . رحب هيلح يف الو «ربنعلاو ء كسملا يف اًضيأ ةاكز الو

 . ةاكزلا هيف نإف « ةراجتلل دعأ اذإف « ةراجتلل دعي ل ام فلسلاو

 ء فسوي يبأو ٠ يرهزلاو زيزعلا دبع نب رمتو ء يرصبلا نسحلا نع هريغو « رذدملا نبا ىكحو
 ىكحو . ؤلؤللا كلذكو : يرهزلا لاق « ربنعلا يف سمخلا بجي : اولاق مهنأ هيوهار نب قحسإو
 نم جرخي ام لك يف سخلا بجي : لاق هنأ يربنعلا نسحلا نب هللا دبع نع يعفاشلا باجصأ

 . كمسلا ىوس رخبلا

 ةاكزلا بجوأ هنأ ( ةيناثلاو ) ريهاجلا بهذك ( اهادحإ ) نيتياور دمحأ نع هريغو يربنعلا ىحو
 . كملاو كسملا يف ىتح اباصن هتيق تغلب اذإ ءركذ ام لك يف
 رظناو ( :14 /ه عومجلا ) رظنا . هيف عرشلا تبث ايف الإ ةاكز الأ لصألا نأ روهملا ليلدو

 ناكملاو نامزلل اًرظن ء اهكرت وأ ىرخأ ىلع ةعاط ميدقت ) انباتك رظناو ( 58/7 ينغلا )
 « ةأرملا هلمعتست يذلا وه « ةاكز هيف سيل يذلا يلحلا نأ ىلإ هبنن نأ بجي نكلو ( لاوحألاو
 « ةاكزلا نم هب برهتت يكل هترتشا ام وأ هترخدا اموأ ء اهتجاح نع داز ام امأ . هب نيزتتو

 . ملعأ هللاو . ةاكز هيف كلذ لكف

 مث «رباج نع ريبزلا يبأ نع ثيللا نع بويأ نب ةيفاع ثيدح نم ةفرعملا يف يقهيبلا هاور )١(
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 . هللا لوسر ىلإ تتأ ةأرما نأ » هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ىورو

 ةاكز نيدؤتأ : امل لاقف بهذ نم ٌكْمَص اهتنبا دي يفو « اهل ةنبا اهعمو « ِهَتِيَ
 نم نيراوس ةمايقلا موي اهب هللا َكَرٌوَسُي نأ كرسيأ : لاق ء ال : تلاق ؟ اذه

 ()«هلوسرلو هللامه : تلاقو « هم ينلا ىلإ اههتقلأو , اهتعلخف ؟ ران

 . كلمألا ببسلا نوكلو « رباج ثيدح ةصاخبو « نافيعض نارثألاو
 امهنم دوصقملا نيذللا ةضفلاو ءربتلا نيب سابّلل ذختملا يلحلا ددرت مهفالتخال
 لوألا عضولاب اهنم دوصقللا يتلا ضورعلا نيبو عافتتالا ال  ةلماعللا ًالوأ

 ينعأو « ةلماعملا ال ء اهب عافتتالا ينعأ « ةضفلاو ربتلا نم دوصقملا فالخ

 . اَنُم اهنوك ةلماعملاب

 نم ذختملا يلحلاب ههبش ةرف « ءاركلل ذختملا يلحلا يف كلام لوق فلتخاو
 . 9 ةلماعمال ذختملا ربتلاب ههبش ةرمو « سابللا

 هنمو « هعون يف اوفلتخا ام هنف ( ناويحلا نم هيف اوفلتخا ام امأو ) .
 . هفنص يف اوفلتخا ام

 يف ةاكز ال نأ ىلع روهمجلا نأ كلذو , ليخلاف « هعون يف اوفلتخا ام امأ
 نأ لسنلا اهب دصقو « ةمئاس تناك اذإ اهنأ ىلإ ةفينح وبأ 9 بهذف « ليخلا

 . 9 اًنانإو « اناركذ تناك اذإ ينعأ « ةاكزلا اهيف

 : يزوجلا نبا لاقو ٠ فيعض : ليق ةيفاعو , هلوق نم رباج نع ىوري افإو « هل لصأ ال : لاق -
 . ةعرز يبأ نع هقيثوت متاح يبأ نبا نع لقنو « لوهجم : يقهيبلا لاقو ٠ اًحرج هيف معن ام
 . ( ١975 /؟ ريبحخلا صيخلت )

 يذممرتلا هاورو ءورمع نع ةقث وهو . ملعملا نيسح ثيدح نم هجرخأ دواد يبأ ظفل اذه )١(

 . ( 175 /؟ ريبحلا صيخلت ) « .. اتتأ نيتأرما نأ » ىئاسنلاو

 00 ةنودملا شماهب دجلا دشر نبا تامدقم رظنا ) (؟)

 لدب واولا « بهذو » يضتقي مالكلا قايس نكل « بهذف » انيدنل يتلا خسنلا عيمج - يف اذكه (؟)

 - . ءافلا

 فسوي وبأ لاقو « ةدحاو ةياور ةاكزلا اهيف بجت اًنانإو « اًروكذ تناك نإ : ةفينح يبأ دنع (4)
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 ظفللا ةضراعم نم نظي امو « ظفلل سايقلا ةضراعم مهقالتخا يف ببسلاو

 ةالصلا هيلع هلوقف « اهيف ةاكز ال نأ ىضتقي .يذلا ظفللا امأ . اهيف ظفلل

 .سايقلا امأو ()« ةقدص هسرف يف الو ء هدبع يف لسلا ىلع سيل » مالسلاو

 « ءانلا هب دوصقم ناويح ةمئاسلا ليخلا نأ وهف « مومعلا اذه ضراع يذلا

 . رقبلاو ٠ لبإلا هبشاف ٠ لسنلاو

 ةالصلا هيلع هلوق وهف « مومعلا كلذل ضراعم هنأ نظي يذلا ظفللا امأو

 2« اهروهظ الو  اهاقر يف هللا قح سني ملو » ليخلا ركذ دقو مالسلاو
 . اهنم ةمئاسلا يف كلذو « ةاكزلا وه « هللا قح » نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذ

 « اًماع نوكي نأ هنم ىرحأ ًالمم ظفللا اذه نوكي نأو : يضاقلا لاق

 «  فسوي وبأ هابحاص ةلئسملا هذه يف ةفينح ابأ فلاخو . ةاكزلا يف هب جتحيف

 . دمحو

 ناك هنإ ليقف ")7 ةقدصلا اهنم ذخأي ناك هنأ هنع هللا يضر رمع نع حصو

 ؛ يواحطلا امهركذ ةفينح يبأ نع ناتياور اهيفف « اًنانإ » اهلك تناك نإو  اهيف سيل دمتو -
 نم روهشلا يفو ءراثآلا يف دمع اهركذ كلذك هنع ناتياور اهيفف . اًروكذ اهلك تناك نإو

 ش | . ( 450 / ١ ءاهقفلا ةفحت رظنا ) اهيف ةاكز الأ تاياورلا

 يفو « ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم « ةقدص هسرف الو « هدبع يف سلا ىلع سيل ٠ ثيدح )١(

 . « رطفلا ةقدص الإ ةقدص دبعلا يف سيل» ينطقرادلاو « لسم ظفل :

 ةقدص اونامف قيقرلاو , ليخل ةنقدص نع مل تونع دق اهوفرم يلع نع ناسلا باحصألو
 صيخلت ) « رانيد سرف لك ةمئاسلا ليخلا يف » اذج فيعض دنسب ينطقرادلا ىورو « ةقرلا
 ش /١6١(. ١ ؟ ريبحلا

 : لانقف « « ليخلا ركذ هلي هللا لوسبر نأ » ةريره يبأ نع لسمو « يراخبلا هجرخأ ثيدحلا (0)

 كلذل يهف « « اهروهظ يف الو اهباقر يف هللا قح سني / مث« اففعتو « اًينغت اهطبر لجرو ه

 . ( 508 / ؟ ةيارلا بصن ) رظنا «رتس

 . ( 506 / ؟ هشمأهو « ةيارلا بصن رظنا ) يواحطلاو ٠ يعفاشلاو « ينطقرادلا هجرخأ (5)
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 ريغ نم مغلاو ء رقبلاو « لبإلا نم ةّئاسلا يهف « هفنص يف اوفلتخا ام امأو
 « تناك ةمئاس ةثالثلا قّتصألا هذه يف ةاكزلا اوبجوأ اًموق نإف « اهنم ةمئاسلا
 ' ةاكز ال : راصمألا ءاهقف رئاس لاقو 29 كلامو « ثيللا لاق هبو « ةمئاس ريغوأ

 . 9 عاونألا هذه نم ةمئاسلا ريغ يف

 ظفللا مومعل سايقلا ةضراعمو « ديقمال قلطملا ةضراعم مهفالتخا ببسو
 :امأو )« ةاش ةاش نيعبرأ يف » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف « قلطملا امأ
 . « ةاكزلا منغلا ةّئاس يف » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف « ديقملا

 )١( دجلا دشر نبا تامدقم ) رظنأ ١ / 585 ( ةنودملا ) شماهب ( .

 . ( 00 / ؟ ينفملا )و ( ؟١٠ / © عومجملا )و ( 466 / ١ فانحألل ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (1)
 يف تفلع نإ : يعفاشلا دنعو « يراربلا يف ةنسلا رثكأ ماست نأ طرتشي دمأو ةفينح يأ دنع
 هجوأ ةسخ هيفف « لوحتي ال اًريسي اًردق تفلع نإو « ةاكز الف « اًراهنو « اليل لوحلا مظعم
 مل هنودب ناويحلا ىقبي ال اًردق ناك نإو « ةاكزلا تبجو هنودب شيعت اًردق تفلع نإ ( اهحصأ )
 .(9014 / © عومجملا رظنا ) بجت

 ظفلو ءرمع نبا نع عفان نع قيدصلا دنه يبأ ثيدح نم هننس يف ظفللا اذه ةجام نبا هأور (
 يذلا باتكلا يف يراخبلا ةياورو ( 556 / ؟ ةيارلا بصن ) « ةاش ةاش نيعبرأ لك يف » يناربطلا
 ىلإ نيعبرأ تناك اذإ , اهتئاس يف غلا ةقدص يف ٠ نيرحبلا ىلإ ههجو امل سنأ ىلإ ركب وبأ ههجو
 ثيدحلاو ( 45 / ؟ ينالطسقلا عم يراخبلا ) رظنا . لوطم ثيدححلاو « ةاش ةئامو « نيرشع
 . ( ١649 / ؛ راطوألا لين رظنا ) . ماحلاو « يقهيبلاو « يعفاشلاو ٠ ينطقاردلا هاور
 . بوجولا نع ةفراصلا ةلدألل ةلئسملا هذه يف ذخأن روهجللا لوقبو
 . « ءيش لماوعلا ىلع سيل ه هِي ينلا نع هبسحأ : ريهز لاق : مقلا نبا لاق
 ني ماع نع قحسإ يبأ نع امهريغو ٠ نايفسو « ةبعش يليفنلا ثيدح ىورو : دواد وبأ لاق
 ينطقرادلا هاورو « ةقدص لماوعلا رقبلا يف الو « لماوعلا لبإلا يف سيل » اًفوقوم يلع نع ةزمح
 . اًقوقوم يلع نع سابع نبا نع ءاجر ابأ تعمس : لاق ء بيبح نب رقص ثيدح نم

 رقصلا هلقن : عطقتم دانسإب فرعي امنإ « تبي هللا لوسر مالك نم وه سيل : نابح نبأ لاق :
 | ' . تابولقلاب يتأي وهو ٠ لاجرلا يبأ نع
 يروثلا لوق وهو « هبشأ فوقوللاو ٠ اقوقومو « اًوفرم سابع نباو «رباج ثيدح نم يورو
 - مهنم . ةباحضلا نم ةفئاط نع يورو « دوادو ٠ قحسإو « ديبع يبأو ءروث يبأو ٠ يعازوألاو

> ) 



 6هوا/

 نمو « ةئاسلا ريغو « ةمئاسلا يف ةاكزلا : لاق « ديقملا ىلع قلطلا َبْلَغ نف
 نم نإ : لاقي نأ هبشيو ء طقف اهنم ةمئاسلا يف ةاكزلا : لاق « ديقملا بلغ
 ليلد نأ كلذو « مومعلل باطخلا ليلد ةضراعم اًضيأ كلذ يف فالخلا ببس

 نأ يضتقي « ةاكزلا مغلا ةمئاس يف » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف باطخلا .
 ةاش نييبرأ لك يف + مالساو ةالصلا هلع هلوق مومو ٠ ةاسلا ريغ يف ةكز ١

 نم ىوقأ مومعلا نكل « ةٌماسلا ريغ ةلزنمب اذه يف ةمئاسلا نأ يضتقي « ةاش

 ىلع قلطملا بيلغت نم رهشأ قلطملا ىلع ديقملا بيلغت نأ 5 « باطخلا ليلد .
 20 .ديقلا

 غلا يف نأو « ديقملا ىلع يضقي قلطملا نأ ىلإ مزح نب دم وبأ بهذو
 سيل » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل لبإلا يف كلذكو « ةاكزلا ةمئاس ريغو « ةٌئاس
 «رثأ اهيف تبثي تي مل امل رقبلا نأو «١ ةقدص لبإلا نم دوذ سمخ نود اهف

 . لبج نب ذاعمو ءرباجو « يلع
 . ةقدص لماوعلا رقبلا يف سيل هنأ زيزعلا دبع نب رمع بتكو .

 ديبعو « هتلذب بايثك هب هبحاص عفنل ادعم لاملا نم ناك ام نإف ءرظنلا رثألا عم ءالؤه ةجحو
 « هريغ اهب عفتنيو « اهب عفتني يتلا هبتكو « اهبكري يتلا هتبادو , اهنكسي يتلا هرادو « هتمدخ

 هنأ اذه درطف « ةاكز هريعتو « هسبلت يتلا « ةأرملا يلح يف نكي مل اذههلو « ةاكز اهيف سيلف

 . هريغو ٠ بالودلاب اهيف لمعي يتلا هلبإو « هثرح رقب يف ةاكز ال
 هذه نإف «رهاظ ةمئاسلا نيبو اهنيب قرفلاو . صوصنلا بجوم هنأ ؟ ٠ سايقلا ضحم اذهف
 . ملعأ هللاو . رادلاو ء ديبعلاو « بايثلاك يهف ٠ لمعلا ىلإ ءانلا ةهج نع ةفورصم
 رظناو . يريزجلل ( 557 / ١ ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا ) رظناو ( ٠٠١ / ؟ نيعقولا مالعإ )
 . ( لاوحألاو ناكملاو نامزلل اًرظن «٠ ىرخأ ىلع ةعاط ميدقت ) انباتك

 رقتلا نم قسوأ ةسمخ نود اهفا سيل » هصنو يعفاشلاو « كلامو « دمحأو « ةعاملا هاور ثيدحلا )١(

 قرّولا نم قاوأ سمخ نود ايف سيلو « ةقدص لبإلا نم دوذ سخ نود ايف سيلو « ةقدص

 . ديعس يبأ نع هوور حيحص ثيدحلاو ( 177 / ” يطويسلل ريغصلا عماجلا ) « ةقدص
 . هظفل نم هل دحاو ال ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نم وه : رثكألا لاق دوذلاو

 . ( ١145 / ؛ راطوألا لين رظنأ ) ثانإلاب صتخم وهو « ةرشعلا ىلإ نينثالا نم ديبع وبأ لاقو
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 () طقف اهنم ةمئاسلا يف ةاكزلا نأ وهو « عامجإلاب اهيف كسي نأ بجو
 ظ . اًنلاث ًالوق اهريغو ءرقبلا نيب ةقرفتلا نوكتف

 نيعبرأ يف » اهيف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعل ضراعملا سايقلا امأو
 دوجوملا وهو « حبرلاو ءانلا اهنم دوصقملا يتلا يه ةمئاسلا نأ وهف «ةاش ةاش

 رثكأ دجوت امإ تالضفلاو « لاومألا تالضف يه امنإ ةكزلاو « كلذ رثكأ اهيف

 ٠ . لوحلا اهيف طرتشا كلذلو « ةمئاسلا لاومألا يف كلذ

 نمو « ةمئاسلا ريغ يف ةاكزلا بجوي مل مومعلا كلذ سايقلا اذهب صصخ نف

 . اًعيمج نيفنصلا يف كلذ بجوأ « ىوقأ مومعلا نأ ىأرو « كلذ صصخب مل

 . ةاكزلا هيف بجت يذلا ناويحلا نم هيف اوفلتخا ام وه اذهف
 اوفلتخا مهنإف « لسعلا الإ ةاكز ناويحلا نم جرخي ايف سيل هنأ ىلع اوعمجأو

 . ةاكزلا هيف : موق لاقو 9 هيف ةاكز ال هنأ ىلع روهجلاف « هيف

 هلوق وهو « كلذ يف دراولا رثألا حيحصت يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو

 (9 هريغو يذمرتلا هجرخ « فز ًقزأ ةرشع لك يف » مالسلاو ةالصلا هيلع

 ء كلذك رمألا سيلو « مزح نبا لوقل عبات هنأ يضقي « .. ثبثي مل امل رقبلا نأو » هلوق فطع )١(

 . ىلوأ ناكل « .. امل رقبلاو » : لاق ولو ٠ روهجللا لوق ديؤت ةرابعلا هذه نإف
 ةاكز الأ رذنملا نباو « حلاص نب نسحلاو « ىليل يبأ نباو « يعفاشلا مامإلاو :« كلام مامإلا مهنمو (؟)

 . اقلطم لسعلا يف

 لوحكمو ؛ زيزعلا دبع نب رمع نع كلذ ىوريو « ةاكزلا هيف نأ ىلإ دمحأ مامإلا بهذو

 . رشعلا هيف نأ قحسإو « يعازوألاو ٠, ىسوم نب ناهلسو ٠ يرهزلاو
 نبال ينغلا رظنا ) ) هيف ةاكز الف الإو « ةاكزلا هيفف ء رشعلا ضرأ يف ناك نإ : ةفينح وبأ لاقو

 .(؟١6/ه لحملا)و ( ١ / 7١5 ةمادق

 ةقدص هدانسإ يفو « قز قاقزأ ةرشع لك يف لسعلا يف ٠» ظفلب رمع نبا نع يذمرتلا هاور (؟)

 هاورو ء ركنم ثيدح اذه : يئاسنلا لاقو « فلوخ دقو . ظفحلا فيعض وهو « نيمسلا
 . ( 1714/64 راطوألا لين ) فيعض وهو « ةقدص هب درفت : لاقو « يقهيبلا
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 يتلا ةعبرألا فانصألا ىلع مهقافتا دعب تابنلا نم هيف اوفلتخا ام امأو

 الإ ةكزلا ري مل نم مهنف « ةاكزلا هيف بجت يذلا تابنلا سنج وهف اهانركذ

 نباو « يروثلا نايفسو « ىليل يبأ نبا لاق هبو ء.ططققف عبرألا كلت يف

 وهو « تابنلا نم تاتقملا رخدملا عيمج يف ةاكزلا لاق نم مهنمو © كرابملا

 ضرالا هجرخت ام لك يف ةاكزلا : لاق نم مهنمو ١( يعفاشلاو كلام لوق

 . 9 ةفينح وبأ وهو «٠ بصقلاو ٠ بطحلاو « شيشحلا ادع ام

 اهيلع عمجملا فانصألا ىلع ةاكزلا رصق نم نيب 0 امإ فالخلا ببسو

 هذه ةاكزلا قلعت يف مهفالتخا وهف « تاتقملا رخدملا ىلإ اهادع نم نيبو

 نف تايتقالا يهو « اهيف ةلعل وأ . اهنيعل وه له « ةعبرألا فانصألا

 بوجولا ىدع تايتقالا ةلعل : لاق نمو « اهيلع بوجولا رصق « اهنيعل : لاق
 . تاتقملا عيمج

 ىلإ هادع نم نيبو ٠ تانقملا ىلع بوجولا رصق نم نيب فالخلا ببسو

 بطحلاو « شيشحلا نم عامجإلا هيلع عقو ام الإ - ضرألا هجرخت ام عيمج
 . ظفللا مومعل سايقلا ةضراعم وه - بصقلاو

 اهف » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهف « مومعلا يضتقي يذلا ظفللا امأ
 : ىلاعت هلوقو © «رشعلا فصن حضنلاب يقس اهفو «رْشُعلا ءامسلا تقس

 )١( لح لا رظنا ) رهاظلا لهأ بهذم وهو © / 502 ( .

 رظنا ) دمحأ بهذم وهو ( ؛44 / © عومجا رظنأ ) و كلام بهذم يف ( 26/١ يفاكلا ) رظنا () .

 . هدنع قزت روذبلا عيمج كلذكو ( /26١ ” ينغملا

 . ( 56 / ١ ءاهقفلا ةفحت رظنا ) (؟)

 « ةزمهلا رسكب اهضعب يفو « ةزسمهلا حتفب اهضعب يف «امأ » اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف (؛)

 . كلذ لمأت « مهفالتخا وهف » هلوق يف ءافلا كلذكو ٠ اهدوجول ىنعم الو
 اهفو « رشعلا اًيرثع ناك وأ « نويعلاو « ءامسلا تقس ايف » ظفلب اماسم الإ ةعاملا هاور ثيدحلا (5)

 - . ( ٠5 / ؛ راطوألا لين رظنا ) «رشعلا فصن حضنلاب يقس



 ٠ه

 َمْوَي ُهَقَح اوتآو » : هلوق ىلإ ةيآلا  تاَشوُرْعُم تاَنَج أَفْنأ يذلا وُهَو )
 . "4 ِداَصَح

 نوكي .ال كلذو « ةلخلا دس اهنم دوصقملا امنِإ ةاكزلا نأ وهف « سايقلا امأو

 ادع امم ةاكزلا طقسأ « سايقلا اذه مومعلا صصخ نف . توق وه اهف الإ اًبلاغ

 . عامجإلا هجرخأ ام الإ « كلذ ادع اهف اهبجوأ « مومعلا ِبَّلَع نمو « تاتقللا

 يه له اهيف مهفالتخا لبق نم ءايشأ يف اوفلتخا ٠ تاتقملا ىلع اوقفتا نيذلاو
 ؟ ساقي سيل وأ « هيلع قفتا ام ىلع ساقي لهو ؟ ةتاتقمب تسيل مأ « ةتاتقم

 بوجو ىلإ بهذ اكلام نإف « نوتيزلا يف يعفاشلاو « كلام فالتخا لثم

 « ءارلا رسكو ةشلثملا ءاثلا حتفو . ةلمهملا نيعلا حتفب وه : يناكوشلا لاق ( ايِرَتَع ) ىنعمو -

 وه : يباطخلا لاق . بلعث هدرو . ةثلثملا ديدشت يبارعألا نبا نع يكحو « ةيناتحتلا ديدشتو

 يف عقتتسلا وهو : ىلعي نأ يضانقلا نع ةمادق نبا داز . ىقس ريغ نم هقورعب برشي يذلا

 يهو ءروثاعلا نم هقاقتشاو : لاق . هيلإ ىقست قاوس يف رطملا ءام هيلإ بصي اهوحنو « ةكرب

 . اهيف رثعي يشاملا نأل « ءاملا اهيف يرجي يتلا ةيقاسلا

 ضرأ يف سرغي نأك ء هقورعب برشي وأ « ةنؤم ريغب راهنألا نم برشي يذلا هلثمو : لاق

 : ظفاحلا لاق ٠ يقسلا نع ىنغتسيف « رجشلا قورع هيلإ لصتف , اههجو نم اًبيرق ءاملا نوكي
 ىلع لدي ثيدحلا قايس نأل « ءامسلا هتقس ام ىرثعلا نأ ديبع يبأ قالطإ نم ىلوأ ريسفتلا اذهو

 . هيف ةاكز ال هتنأل « هل لمح ال يذلا هنأب ىرثعلا رسف نم لوق اذكو « ةرياغملا

 . اقالخ اهركذ يتلا ةقرفتلا هذه يف معن ال : ةمادق نبا لاق

 . ةيناسلاب يأ : ةلمهم ءاح اهدعب ةمجعملا داضلا نوكسو نونلا حتفب ( حضنلاب ) هلوقو
 « ةدحوملا ءابلا حتفب وهو ( اّيرثع ) لدب ( العب ) ةجام نباو « دواد يبأو « يئاسنلا ظفلو

 يفٌّرْطْنَت ةعفترملا ضرألا : لعبلا : سوماقلا يف لاق . اهضب ىوريو « ةلمهملا نيعلا نوكسو

 :رشت يتلا راجشألا يه ليقو « ءامسلا هتقس ام وأ « ىقسي ال لخنو ٠ عرز لكو « ةرم ةنسلا

 . رمع نبا نع يورم ثيدحلاو ( قباسلا ) ردصملا رظنا ضرألا نم اهقورعب
 يف هنع متاح يبأ نبا هركذ ءرمع نبأ ىلع هفقو حيحصلا : ةعرز وبأ لاق دقو : ظفاحلا لاق

 نباو . يئاسنلاو ةريره يبأ نع ةجام نباو « يذمرتلاو « رباج ثيدح نم ملسم هاورو « للعلا
 . ( ١/159؟ ريبحلا صيخلت ) رظنا . ذاعم ثيدح نم ةجام

 )١( ةيآ ماعنألا ةروس 19 .



 لى

 . "رصمب ريخألا هلوق يف يعفاشلا كلذ عنمو « هيف ةاكزلا

 ٠ . ؟ توقب سيل مأ « توق وه له مهفالتخا ببسو

 ال وأ « نيتلا يف ةاكزلا باجيإ يف كلام باحصأ فالتخا () بابلا اذه نمو

 ظ ظ . اهباجيإ

 نبا لوق وهو ء رضخلا نود راثلا يف بجت ةاكزلا نأ ىلإ مهضغب بهذو

 َرييغو تاشورْعُم تانج ًاَهنأ يذلاوهو 2 :هناحبس هلوقل بيبح

 هجو الإ ٠ هلوقل هجو الف . نوتيزلاو راثلا نيب :قرف نمو ةيألا « تاشورْعَم
 .:اهيصص

 يف اوفلتخاو « ةراجتلا اهب دصقي مل يتلا ضورعلا يف ةاكز الأ ىلع اوقفتاو
 كلذ بوجو ىلإ راصمألا ءاهقف بهذف « ةراجتلل اهنم ذختا ايف ةاكزلا باجيإ
 . "رهاظلا لهأ كلذ عنمو

 . يف مهفالتخاو « سايقلاب ةاكزلا بوجو يف مهفالتخا مهفالتخا يف ببسلاو

 نأ انرمأي ا هللا لوسر ناك » : لاق هنأ بدنج نب ةرعم ثيدح حيحصت

 : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يور اهفو 29 « عيبلل هدعن امم ةاكزلا جرخن

 ىلا ٌرُملا ةكز 4 «

 )١( عومجملا )و « ( 1١؟؟ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا 400/0 ( .

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( دابلا ) «ركفلا راد » ةخسن يف (؟)
 ش . ( 5807/0 ىلحلا ) رظنا (0)

 يناريطلاو هننس يف ينطقرادلا هاورو « هدعب يرذنملا مث ء هنع تكسو « هننس يف دواد وبأ هجرخأ (8)

 هدانسإ يف » : رجح نبا ظفاحلا لاقو . كلذك رازبلاو ( 57/16/؟ ةيارلا بصن رظنا ) همجعم يف

 2 . ( 93١/؟ ) ريبخلا صيخلت « ةلاهج

 عجارملا تعجار دقو « اهدعب ءارلاو « ءابلا مضب «ربلا ةاكز دأ » اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف (5)

 يذلاو ٠ ظفللا اذه اهدعب يازلاو « ءابلا حتفب «زبلا » يازلاب كلذكو « هدجأ مف ظفللا اذهب



 ل

 لام ةراجتلل ذختملا ضورعلا نأ وهف « روهملا هدّمقعا يذلا سايقلا امأو

 ينعأ « قافتاب ةاكزلا اهيف يتلا ةثالثلا سانجألا هبشأف « ةيفنتلا هب دوصقم

 اهدعب ءارلاو « ءابلا مغب ناك اذإف « ةراجتلا ةاكزل هب جتحي هب ىتأ هنأل , فلؤما دوصقتم وه

 . كلذك لصألا نم وأ « نيعباطلا نم فيحصت هلعلو ٠ فلؤملا دوصقمل هيف ةجح الف «ٌربلا »
 نمو . ةهج نم اذه .زازبلا هعتمأ يه يتلا بايثلا يه : اهدعب ىازلاو « ءابلا حتفب «زبلا »و
 يف » لوقي هَل هللا لوسر تعمس : لاق رذ يبأ نع ظفللا اذهب دراولا ثيدحلا نإف ؛ ىرخأ ةهج
 لاقو ماحلا هجرخأ « هتقدص زبلا يفو « اهتقدص رقبلا يفو . اهتقدص مغلا يفو « اهتقدص لبإلا

 للعلا » باتك يف هاور يذمرتلا نإف ءرظن هيف يعليزلا لاق « هاجرخي ملو ٠ نيخيشلا طرش ىلع
 يقهيبلاو « ١٠"ص هننس يف ينطقرادلا هجرخأو , عطقنم : ناطقلا نبا لاق «ريبكلا
 .(ا2١/

 اذه هنم تلقت يذلا لصألا نأ ملعاو : « مامإلا » يف هللا همحر خيشلا لاق : يعليزلا لاق

 « نيغضوملا يف ءابلا مض هيفو « ةمجعملا يازلاب زبلا : هيف سيل ٠ كردتسملا باتك » نم ثيدحلا

 ليلد هيف نوكي الف ءابلا مض ىلع لوصألا تقفتا نإف « ربتعم رخآ لصأ نم هفشك ىلإ جاتحيف
 ىهتنا . ةراجتلا ةاكز ةلأسم ىلع

 ةيارلا بصن ) يازلاب اهلاق « ينطقرادلا دنسم » يف هب حرص دقف ءرظن هيف اذهو : يعليزلا لاق
 بيذهت هزازبلا ةعتمأ يه يتلا بايثلا يهو « يازلاو ءابلاب وه : يوونلا لاق ( 87 ؟

 . « 51١7/1١ تافللاو ءاممالا

 ( ٌربلا ) ثيدحلا اذه يف كردتسملا نم ةخسن يف هتيأر يذلا : ديعلا قيقد نبا لاق : ظفاحلا لاق

 صيخلت ) ةفيعض هقيرط نكل « يازلاب هاور ينطقرادلاو . ىهتنا . ةلمهملا ءارلابو « ةدحوملا مضب
 ينابرلا حتفلا عم دمحأ مامإلا دنسم رظنا ) ءار اهدعب ءابلا مضب دمحأ هاور دقو ( 176 / ؟ ريبحلا

 .(؟5/4

 « ةقدص زبلا يفو » : نيقيرط نم هثيدح نم ينطقرادلا هاور رذ يبأ ثيدح : ظفاحلا لاقو

 . يذبرلا ةديبع نب ىسوم ىلع هرادم « حيحص ريغ هدانسإو « يازلاب اهلاق

 يبأ نع سوأ نب كلام نع سنأ يبأ نب نارمع نع جيرج نبا ةياور نم ثلاث قيرط هدنع هلو

 . هنع هغلب هنأ نارمع نع هاور جيرج نبا نأل « لولعم وهو ءرذ
 نبا هعمسي مل : لاقف هنع يراخبلا تلأس : لاقو : هجولا اذه نم للعلا يف يذمرتلا هاوزو

 . نارمع نم جيرج
 نع ماسحلا يبأ نب ةماس نب ديعس قيرط نم مماحلاو , اًضيأ ينطقرادلا اهاور ةعبار قيرط هلو
 . ( ١15 / ؟ صيخلتلا ) رظنا . هب سأب ال دانسإ اذهو . نارمع
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 ©) ضورعلا ةاكز نأ يواحطلا عزو . ةضفلاو « بهذلاو « ةيشاملاو ٠ ثرحلا

 نأ ىري مهضعبو . ةباحصلا نم امل فلاخم الو « رمع نباو « رمع نع ةتباث

 نع لقني ملو « لوق دحاو نع لقت اذإ ينعأ « ةباحصلا نم عامجإ وه اذه لثم
 . فعض هيفو « هفالخ هريغ

 .ةثلاثلا ةلمجلا

 رادقملا وهو « ةاكزملا لاومألا هذه نم دحاو دحاو يف باصنلا ةفرعم امأو

 يف ينعأ كلذ نم بجاولا ةفرعمو « باصن اهنم هل اهف ةاكزلا بجت هيف يذلا
 سنج يف هيف اوفلتخاو « هيلع اوقفتا ام كلذ نم ركذن انإف « هردقو « هنيع
 « هيلع اوقفتا نيذلا دنع اهيف فلتخلاو « اهيلع قفتملا سانجألا هذه نم سنج

 « بهذلا يف : لوألا لصفلا : لوصف يف كلذ يف مالكلا اذه لعجنلو

 : سماخلا . رقبلا يف : عبارلا . غلا يف : ثلاغلا . لبإلا يف : يناثلا . ةضفلاو

 . ضورعلا يف : سداسلا . تابنلا يف

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( ضورعلا ةاكزلا ) «ركفلا راد » ةخسن يف .



 لوألا لصفلا

 ةضفلاو بهذلا يف

 قاوأ سخ هنأ ىلع اوقفتا مهنإف « ةضفلا نم ةاكزلا هيف بجت يذلا رادقملاامأ

 يلام قاوأ يع ذي ايف ميل ٠ ياش ماسلا ةالصلا هيلع هلوقل

 « هنم باصنلا طارتشا يف اوفلتخا مهنإف « ةضفلا نم ندعملا ادع ام «١ ةقدص

 عبر وه كلذ يف بجاولا نأ لع اوقنفتا مهنإف « هيف بجاولا رادقللا يفو

 . ندعم نم اجرخ انوكي مل ام اًعم بهذلاو « ةضفلا يف ينعأ : رشعلا

 « بهذلا باصن يف : اهدحأ : ةسخ عضاوم يف بابلا اذه نم اوفلتخاو
 ةاكزلا ديزت ال ردق باصنلا قوف له ينعأ ؟ ال مأ صاقوأ اهيف له : يناثلا

 فنصك نادعيف « ةاكزلا يف ضعب ىلإ اهضعب مضي له : ثلاغلاو . ؟ هتدايزب

 له : عبارلاو .. ؟ نافلتخم نافنص امه مأ « باصنلا ةماقإ دنغ ينعأ ؟ دحاو

 رابتعا يف : سماخلا .. ؟ نينثا ال اًدحاو كلاملا نوكي نأ باصنلا طرش نم

 . هيف بجاولا ردقو « هلوحو « ندعملا باصن

 ءاماعلا رثكأ نإف « بهذلا باصن يف مهفالتخا يهو ( ىلوألا ةلئسملا امأ )

 اذه « مرد يتئام يف بجت اك ءانزو اًرانيد نيرشع يف بجت ةاكزلا نأ ىلع
 ءاهقف ةعامجو . دمحأو « مهاحصأو « ةفينح يبأو ٠ يعفاشلاو ء كلام بهذم

 . ©راصمألا

 نم قسوأ ةسمخ نود ايف سيل » ظفلب ديعس يبأ ثيدح نم « دمحأو , لسمو « يراخبلا هاور )١(
 لبإلا نم دوذ سمخ نود ايف سيلو ٠ ةقدص قرَولا نم قاوأ سمخ نود ايف سيلو « ةقدص رّتلا
 ْ . ( 161 / ؛ راطوألا لين ) « قدص

 بهذم ( ١61/5 ةضورلا )و . كلام بهذم ( ٠١8 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق رظنا ) )١(
 لاق . يلبنحلا بهذملا ( 5/ ؟ ينغملا )و يفنحلا بهذملا ( ؛6/ ١ ءاهقفلا ةفحت )و يعفاشلا

 امئام اهتهق ًالاقثم نيرشع ناك اذإ بهذلا نأ ىلع معلا لهأ عمجأ : رذنلا نبا لاق : ةمادق نبا
 نيعبرأ غلبت ىتح اهيف ةاكز ال : لاق هنأ نسحلا نع يكح ام الإ « اهيف بجت ةاكزلا نأ : مهرد
 1١7/5(. ينغلا )
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 نب دواد باحصأ رثكأو ٠ يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا مهنم ةفئاط تلاقو '

 رانيد اهرشع عبر اهيفف « اًرانيد نيعبرأ غلبي ىتح ءيش بهذلا يف سيل : يلع
 يتئام اهفرص غلبي ىتح ةاكز بهذلا يف سيل : ةثلاث ةفئاط تلاقو  دحاو

 نم كسلذ نزو ناك ء اهرشع عبر اهيفف « تغلب اذإف () اهتيق وأ « مرد
 نيعبرألا نود اهنم ناك ايف اذه ء رثكأ وأ . لقأ وأ « اًرانيد نيرشع بهذلا
 « مهاردلاب ال ء هسفن اهب رابتعالا ناك اًرانيد نيعبرأ تغلب اذإف « اًرانيد
 0 0 . ةبق الو اًفرص ال

 ينلا نع ءيش كلذ يف تبثي مل هنأ بهذلا باصن يف مهفالتخا ببسو

 ش . ةضفلا باصن يف كلذ تبث اك « هلع

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع ثيدح نم ةرامع نب نسحلا نع يور امو

 سيلف (7 «رانيد فصن اًرانيد نيرشع لك نم بهذلا ةاكز اوتاه » : لاق

 . هب ةرامع نب نسحلا دارفنال هب لمعلا بجي ام رثكألا دنع

 مهقافتا وهو « عامجإلا ىلع كلذ يف دتعا ثيدحلا اذه هدنع حصي مل نف

 . نيعبرألا يف اهبوجو. ىلع

 ةنسلا : أطوملا يف لاق كلذلو « لمعلا ىلع كلذ يف دّتْعاف « كلام امأو

 )١( ىلخانظنا 7/7 728 ( .

 ينغلا رظنا) ينايتخسلا بويأو برح نب ناهلسو « يرهزلاو + سواطو « ءاطع نع يح ام وهو (؟)
 .(5/؟

 نيعبرأ لك نع ةقرلا ةقدص اوتاهف ؛ « قيقرلاو ليخلا ةقدص نع مل توفع دق » ثيدحلا صن (0)

 دجأ و, هاور « مارد ةسمخ اهيفف نيتث تئام تغلب اذإف « ءيش ةئامو نيعست يف سيلو « اًهرد اًهرد

 لاق . يلع نع روعألا ثراحلا قيرط نمو « يلع نع ةرض نب صاع قيرط نم يئاسنلاو
 . يلع ىلع هفقو باوصلا : ينطقرادلا لاقو . ظفاحلا هنسح دقو « حيحص يدنع امهالك يراخبلا

 . ( ٠65 / ؛ راطؤألا لين رظنا )
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 يف بجت ا؟ « اًرانيد نيرشع يف .بجت ةاكزلا نأ اندنع اهيف فالتخا ال يتلا

 امل هنإف ماردلل اًعبت نيعبرألا نود اهف ةاكزلا اولعج نيذلا امأو . مهرد يتئام

 دق صنلا ناك ذإ « لصألا يه ةضفلا اولعج « دحاو سنج نم ممدنع ناك

 نود ايف كلذو نزولا يف ال « ةيقلا يف امل اًعبات بهذلا اولعجو « اهيف تبث
 يف ءاجو « ةضفلاو بهذلا لوانتي مسا ةقرلا نإ اًضيأ ليق امو ٠ عامجإلا عضوم

 . ©« ةقدص ةقرلا نم قاوأ سمخ نود اهف سيل » : راثآلا ضعب

 روهملا نإف « اهيف باصنلا ىلع داز اهف مهفالتخا امأو ( ةيناثلا ةلئسملا )

 عبر ينعأ ٠ كلذ باسمحب هيفف ٠ نزولا نم مهرد يتئام ىلع داز ام نإ : اولاق
 ابحاص دمجو , فسوي وبأو « يعفاشلاو ٠ كلام : لوقلا اذهب لاق نمبو « رشعلا

 1 . 9 ةعامجو « لبنح نب دمحأو « ةفينح يبأ

 ىلع داز اهف ءيش ال : قارعلا لهأ مهرثكأ معلا لهأ نم ةفئاط تلاقو

 كلذو اهرشع عبر اهيف ناك اهتغلب اذإف « امهرد نيعبرأ غلبت ىتح مهرد يتئامل

 . (9 اهناحصأ نم ةفئاطو « رفزو « ةفينح وبأ لاق لوقلا اذهيو « مهرد

 ةضراعمو « ةرامع نب نسحلا ثيدح حيحصت يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو

 . محلا اذه يف نيفلتخم بابلا اذه يف .نيلصأ نيب امهددرتو ء هل باطخلا ليلد

 ش ظ . بوبحلاو « ةيشاملا يهو

 ةرض نب ماع نع قحسإ يبأ نع هاور هنإف « ةرامع نب نسحلا ثيدح امأ

 اًرانيد نيرشع لك نمو « مهارد ةسمخ مهرد يتئام لك نم رشعلا عبر ةقرلا نم

 . يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ةلمج وهو « هيلع قفتم ثيدحلا )١(
 . ( ه/* ينغملا )و ( 520/0 عومجملا ) و يلاملا بهذملا ( 850/١ يفاكلا ) رظنا (؟)

 . ( ؟9/ / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟) .



 نفي

 ةسمخ اهيفف « لوحلا اهيلع لوحي ىتح ءيش مهرد يتئام يف سيلو « رانيد فصن

 ىلع ديزت ريناند ةعبرأ لك يفو « مرد اههرد نيعبرأ لك يفف داز اف « مهارد
 يفو ءرانيد نيعبرأ لك يفف « اًرانيد نيعبرأ غلبت ىتح مهرد اًرانيد نيرثعلا
 . « مهردو « رانيد فضن نيرشعو ةعبرأ لك

 ايف سيل » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف.. هل ضراعملا باطخلا ليلد امأو

 . ةقدصلا كلذ ىلع داز ايف نأ هموهفمو « ةقدص قرّولا نم قاوأ سمخ نود

 . رثك وأ « لق

 ىلع صنلا نإف .. بوبحلاو , ةيشاملا امه نيذللا نيلصألا نيب اهددرت امأو

 هبش نف « بوبحلا يف صاقوأ ال هنأ ىلع اوعمجأو . ةيشاملا يف درو صاقوألا
 : لاق ٠ بوبحلاب اههبش نمو « صاقوألا اههيف لاق « ةيشاملاب بهذلاو ةضفلا

 ش . صقو ال

 دنع نايف « ةاكزلا يف ةضفلا ىلإ بهذلا مخ يهو ( ةقلاثلا ةلئسملا امأو )

 نم لك اذإف ءريناندلا ىلإ ماردلا مضت اهنأ ةعامجو « ةفينح يبأو « كلام

 مضي ال : دوادو روث وبأو يعفاشلا لاقو ."" ةاكزلا هيف تبجو باصن امهعومج

 . بهذ ىلإ ةضف الو « ةضف ىلإ بهذ

 :عبرملا ضوزرلا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو (:418 7١ ءاهقفلا ةفحت)و ( ١ / ٠١8 ةنودملا ) رظنا )١(

 ١ 580 ( ؟ ينغملا ) رظنا : ةيناثلا ةياورلا ىلع /0(. ٠

 عومجملا ) رظنا (؟) ٠ /  . ) 8860ش

 . مضي ال 5 « فالخ الب باصنلا ماقإ يف هيلإ يه الو ةضفلا ىلإ بهذلا مضي ال ٠ عومجملا يف ءاج

 ةدوجلاب دارملاو . ءيدرلاب ديجلاو ءرخآلا عونلاب امهدحأ نم عونلا لكيو بيبزلا ىلإ رقلا
 . امهوحنو « برضلا دنع تتفتلاو « ةنوشخلا ةءادرلابو . اههوحنو « برضلا ىلع ربصلاو « ةموعنلا

 ش . « ملعأ هللاو

 يبأ نبا لوق وهو ( 0 / * ينغملا ) رظنا . دمحأ نع لبنح ةياور يهو ( ”٠١ / 7 ىلحلا ) رظناو
 زيزعلا دبع نب ركب وبأ هراتخاو ءروث يبأو « ديبع يبأو كيرشو ٠ حلاص نب نسحلاو « ليل
 ش . ( قباسلا ردصللا رظنا )
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 ببسل .مأ « هنيعل ةاكزلا اهيف بجي اههنم دحاو لك له مهفالتخا ببسو
 : :؟ تافلتملا :مقو. « لاومألا_سوءر ءاهقفلا لوقي 5 اهنوك وهو « |همعي

 باصنلا قلتخا كلذدلو « هتيع وه « اهنم دحاو لك .يف ربتعملا نأ ىأر نف
 . ممْغلاو رقبلا يف لاخلاك يناثلا ىلإ اهدحأ مضي ال ناسنج امه : لاق « اهيف

 مض بجوأ « هانلق يذلا عماجلا رمألا كنلذ وه اهيف ربتعملا نأ ىأر نمو

 فلتخت ثيح ماكحألا فالتخا رهظألا نوكي نأ هبشيو.. ضعب ىلإ |هضعب
 قافتا امهداحتا موي دق ناك نإو « اهسفنأ تادوجوملا فلتختو « ءامسألا

 . ابرلا باب يفو «.بابلا اذه يف هللا همحر كلام « هدتعا يذلا وهو « عفانملا

 فرصب اهض كلام ىأرف « مضلا ةفص يف اوفلتخا أهض اوزاجأ نيذللاو
 نف ءاّيدق ةيلع تناك ام ىلع هارد ةرشعب راثيدلا َلْزَنُي نأب كلذو « دودحم
 زاجو « هدنع ةاكزلا اهيف هيلع تبجو : مهرد ةئامو ريناند ةرشع هدنع تناك

 ْ (9رخآلا نع دخاولا نم جرخي نأ

 هدنع تناك نف « ةاكزلا تقو يف ةيقلاب مضت : نورخآ ءالؤه نم لاقو

 ؛ ةاكزلا اهيف هيلع تبجو « مرد ةئام اهتيق ليقاثم ةعستو مرد ةئام ًالثم

 ثبجو ' ليقاثم ةعستو , ًالاقثم'رشع دحأ يواست مهرد ةئام هدنع تناك نمو

 لاق لوقلا اذه .لثميو ةفينح .ويأ لوقلا اذهب لاق نمثو« ةاكزلا اهيف اًضيأ هيلع

 ."ادودحملا نرصلاوأ ةيقلا ينعأ : مضلا يف نيكاسملل طوحألا يعاري هنأ الإ ءيروثلا

 . لقألا ىلإ رثكألا مضي د الو ءرثكألا ىلإ لقألا مضي : لاق نم مهنمو

 )١( ةخسن يف ٠ كلام دتعا يذلا ) « ركفلا. راد ( ٠ هانتبثأ ام باوصلاو .

 )0( ةنودملا ) رظنا 508/1١ (. ١

 )( ءاهقفلا ةفحت ) رظنا ١( ةرشع كلم ولف ؛ ءازجألاب .رخآلا ىلإ اهدحأ مضي دمحأ دنعو

 باصن اهنم لكف مهرد ةئامو ليقاثم ٠ باصن اهعومجو ٠ رخآلا نم امههدحأ ةاكز جارخإ « «ىزجيو

 اههنم لك ىلإ ةراجتلا ضورع ةيق مضتو « ٠ ىرخأ ةرشع هتهق عاتمو « ليقاشم ةرشع هل نك « -
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 وأ « مهاردلا نم لقأر يناندلا تناك « اَدبأ اهتمقب ريناندلا مضت : نورخآ لاقو

 ناك ذِإ : عرف ريناندلاو لصأ ماردلا نأل « ريناندلا ىلإ .ماردلا مضت الو « رثكأ

 ! : مهضعب لاقو . نيعبرأ غلبت ىتح عامجإ الو « ثيدج ريناندلا.يف تبثي ل

 9 "ري ملو هريثكو ء رخآلا ليلق هيلإ مض امهدحأ نم باصن هدنع ناك

 . اهعومج يف لب ٠ باصن اههنم دحاو يف نكي مل اذإ « باصنلا ليكت

 يف فلتخم اهباصن نيكيش نم اولعجي نأ نم هومار ام كابترالا اذه ببسو
 ىلإ امهدحأ مض مار نم لعلو ء هل ىنعم ال هلك اذهو . اًدحاو اًباصن نزولا

 باصنب : لاق دق هنأل « كح ال ثيح عرشلا يف اًكح ثدحأ دقف ءرخآلا

 رمألاو ٠ فيلكتلا ةداع يف ليحتسيو « ةضف الو « بهذ باصنب وه سيل

 هنع تكسيف صوصخم مح ةلتحلا ءايشألا هذه لاثمأ يف نوكي نأ نايبلاب

 اذه هرادقم ام فالتخالا نم هيف ضرعي نأل اًببس هتوكس نوكي ىتح عراشلا

 : فالتخالا قبل لج ثسبانإ عراشلاو « رادقملا

 يمفاشلا . دنعو !”' باصت اهتم دحاو لكل نوكي تح ةاكز امهدحأ لع بجي

 . © دحاو لجر لام مح هككح كرتشلا لاما نأ

 ايف سيل 0 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ِق يذلا عاجإلا مهفالتخا ببسو' 1

 ريقفلل طوحألا ىعاريو (540 7١ عيرلل ضورلا رظنا ) اهلثم هتيق عاممو مرد ةئام هلوأ

 . (0/5؟ ينغلا )

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( ىري لو ) « ركفلا راد » ةخسن يف .
 عل 44١ / ؟ عئانصلا عئادب رظنا) و ( ١١5١ ص ةيعرشلا ماكحألا. نيناوق ) رظنا (؟)

 لاومأو ٠ نيدقنلاو عورزلاو ءراثلا يف امأ . فالخ الب يثاوملا يف رثؤت يعفاشلا دنع ةطلخلا (؟)

 . رثؤت امههحصأ : نالوق هيفف ةراجتلا

 مو « دبحاو نزخم يف اننوكي نأ ةراجتلا ةعتمأ يفو « قودنصلا يف ادحتي نأب مهاردلا يف طرتشيو
 يتياور نم بهذملا وهو ( 500 / ١ رايخألا ةيافك) رظنا . ءيش يف رخآلا نع امههدحأ زيتي.

 . ( 114 / 5 ينغملا رظنا ) معلا لهأ رثكأ لوق وهو « دمحأ

1 
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 هنأ هنم مهفي نأ نكمي ردقلا اذه نإف « ةقدص قرَولا نم قاوأ سمخ نود:
 ناك امل هنأ الإ ؛ دحاو كلام نم رثكأ وأ ء دحاو كلامل ناك . محلا اذه هصخي
 هطرش نم باصنلا نوكي نأ بجاوف « قفرلا وه امنإ باصنلا طارتشا موهفم
 . ملعأ هللاو . رهظألا وهو « 2 اًدحاو كلاما نوكي نأ

 ريغ ةاكزلا يف ةطلخلا ريثأت نكلو « ةطلخلاب ةكرشلا هبش هنأك يعفاشلاو

 . دعب يتأيس ام ىلع هيلع.قفتم

 . ندعملا يف باصنلا زابتعا يف مهفالتخا يهو ( ةسماخلا ةلئسملا امأو)

 امإو . ندعلا يف باصنلا ايعار يعفاشلاو  اكلام نإف « هيف بجاولا ردقو
 لوقنس ام ىلع يعفاشلا هطرتشاو « لوحلا طرتشي ةشي مل اًكلام نأ اهنيب فالخلا
 . ةعبارلا ةلما يف دعب

 وبأ امأو ""رشعلا عبر هنم جرخي ايف بجاولا نإ امموق فلتخي ل كلذكو
 . )سلا وه بجاولا : لاقو « ًالوح الو « اًباصن هيف ري مف ةفينح

 ؟ هلوانتي ال مأ , ندعملا لوانتي زاكٌرلا مما له كلذ يف فالخلا ببسو
 . 9« ٌسْمُخلازاكرلا يفو » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأل

 هيفو « زاكر هنأ لمع ريغب دجوي يذلا ندعملا نأ كلام نع بهشأ ىورو
 دحأ وهو ؛ ظفللا ةلالد يف مهفالتخا وه اذه يف مهفالتخا ببسف . سلا
 . اهانركذ يتلا ةماعلا تافالتخالا بابسأ

 | . هانتبثأ ام باوصلاو « دحاو كلامال ه « ركفلا راد » ةعبط يف . )١(
 "اذإ امأ ءرشعلا عبر هييفف « لمعو ةفلكو بعت هيف ناك اذإ اذه ( ١81/١ ةنودملا ) رظنا (؟) :

 . سلا هيف نإف « ةفلكو لمع نودب جرختسا
 . ( "6 / 5 عومجملا ) رظناو

 .:( ه05 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 نم مهبتك يف ةتسلا ةمألا هاور « سما زاكرلا يفو « رابج رئبلاو « رابج ءاجعلا » ثيدحلا ظفل (؟)
 .( 58 / ؟ ةيارلا بصنا) ةريره يأ نع ةلاس يأ ثيدح
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 يناثلا لصفلا

 هيف بجاولاو لبإلا باصن يف

 « نيرشعو عبرأ ىلإ ةاش لبإلا نم سخ لك يف نأ ىلع نوماسملا عمجأو
 م نإف « نيثالثو سخخ ىلإ "7 ضاخم ةنبا اهيفف « نيرشعو اس تناك اذإف

 تنب اهيفف « نيثالثو انس تناك اذإف ء« ركذ نوبل نباف « صاخم ةنبا نكت

 ىلإ نوبل اتنبا اهيفف « نيعبسو انس تناك اذإف « نيعبرأو سمخ ىلإ (" نوبل
 ةئامو نيرشع ىلإ ) ناتقح اهيفف , نيعستو اًدحاو تناك اذإف « نيعست

 هدعب هب لمجو « هي هللا لوسر هب رمأ ي يذلا ةقدصلا باتك يف هلك اذه توبشل

 0 .رمعو ءركب وبأ

 اذإ اهنمو , ةئاملاو نيرشعلا ىلع داز ايف اهنم : عضاوم يف اهنم اوفلتخاو
 ؟ هكح ام هتحت يذلا وأ , هقوف يذلا نسلا هدنعو « هيلع ةبجاولا نسلا مدع

 ' ؟ بجاولا اف تبجو نإو ؟ لبإلا راغص يف ةاكزلا بجت له اهنمو
 نإف « نيرشعو ةئاملا ىلع داز اهف مهفالتخا يهو ( ىلوألا ةلئسملا امأف )

 ءاش نإ رايخلاب قدصملاف « ةدحاو ةئامو نيرشع ىلع تداز اذإ : لاق اكلام

 . ةئامو نيثالث غلبت نأ ىلإ نيتقح ذخأ ءاش نإو « نوبل تانب ثالث ذخأ

 ٠ ظ . (9 نوبل اتنباو « ةقح اهيف نوكيف

 )١( ةيناثلا يف تلخدو « ةنس اهلام : ضاخم ةئبآ .

 . ةثلاثلا يف تلخدو « ناتنس الام (؟)
 1 . ققح عملاو « ةعبارلا يف تنعطو « تاونس ثالث اهلام : ةقحلا (')

 وهو 114/١(. ةنودملا ) رظنا . بهشأو « مماقلا نبا لوق وهو ( 514 / ١ ةنودملا ) رظنا (4)

 ةياورلاو « دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ يهو ( 7 / 5 عومجما ) رظنا . يعفاشلا بهذم
 بهذم وهو « نوبل اتنبو « ةقح اهيف نوكيف « ةئامو « نيثالث ىلإ ضرفلا ىدعتي ال : ةيناثلا
 . ( 089 / ؟ ينغملا ) ديبع يبأو ءراسي نب قحسإ نب دمع
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 رايخ ريغ نم نوبل تانب ثالث ذخأي لب : هباحصأ نم مساقلا نبا لاقو
 لاق لوقلا اذهبو « نوبل اتنباو « ةقح اهيف نوكتف ") ةئامو نينامث غلبت نأ ىلإ
 ذخأي لب : كلام باحصأ نم نوشجاملا نب كلملا ديع لاقو . '' يعفاشلا
 لاقو . نيثالثو ةئام غلبت نأ ىلإ رايخ ريغ نم طقف نيتقح يعاسلا
 تداع .ةئامو نيرشع ىلع تداز اذإ : يروثلاو هباحصأو « ةفينح وبأ نويفوكلا

 « ةأش دوذ سمخ لك يف مدنع نوكي نأ اهدوع قعمو 0 اههوأ ىلع ةضيرفلا

 ةئاملل ناتقحلا : ةاشو ناتقح اهيف ناك نيرشعو اًسمخو ةئام لبإلا تناك اذإف
 , ناتقح اهيفف ةئامو نيثالث تغلب اذإف سمخلل ةاشلاو « نيرشعلاو

 نيعبرأ ىلإ هايش ثالثو ناتقح اهيفف « ةئامو نيثالثو اًمسخ تناك اذإف ناتاشو

 اهيفف اهتغلب اذإف « ةئامو نيعبرأو سم ىلإ هايش عبرأو ناتقح اهيفف ةئامو

 نيرشعو سمخلل ضاختا ةنباو « نيرشعلاو ةئاملل ناتقحلا « ضاخم ةنباو ناتقح
 :« قاقح ثالث اًهيفف  اهتغلب اذإف « ةئامو نيسخ ىلإ لوألا ضرفلا يف تناك اك

 غلبت نأ ىلإ ىلوألا ةضيرفلا اهب لبقتسا ء ةئامو نيسحلا ىلع تداز اذإف
 . (9 ةضيرفلا اهب لبقتسي مث « قاقح عبرأ اهيف نوكيف «

 ةئاملا ىلع داز ام نأ ىلع اوقفتا مهإف « ءاهقفلا نم نييفوكلا ادع امأو

 ٠ ١ 99 ةقحأ نيس لك يفو « نوبل تنب نيعبرأ لك يفف « نيثالثلاو

 فيحصت كلذ لعلو « ةئامو نيثالث » باوصلاو « ةئامو نينا » اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف )١(

 / ١ ةنودللا ) رظنا . مساقلا نبا هنع هلقت ام ىلع باهش نبا لوق وهو ( 514 / ١ ةنودملا رظنا )

 .(1؟5

 . ( 359 / © عومجملا ) رظنا (0)

 . ( 88 / ١ ءاهقكلا ةفحت ) رظنا (؟)

 . ( ؟555 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 ( 754 / 5 عومجما ) رظنا يعفاشلا بهذم وهو ( 516 / ١ ةنودملا ) رظنا . كلام بهذم وهو )0(

 ش . ( هدم / ؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو
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 اذه يف راثآلا فالتخا هتدوع الوأ « ضرفلا ةدوع يف مهفالتخا ببسو

 اهف » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ ةقدصلا باتك يف تبث هنأ كلذو « بابلا

 نيس لك يفو نوبل تنب نيعبرأ لك يفف « ةئامو « نيرثعلا ىلع داز

 نع هدج نع هيبأ نع مزح نب ورمع نب ركب يبأ قيرط نم يورو 7« ةقح
 لبإلا تداز اذإ » هيفو ٠ ةقدصلا باتك بتك هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا

 0 ةضيرفلا تفوتسا »2 نيرشعو ةئام ىلع

 )١( ةيارلا بصت ) يراخبلا هاور ثيدحلا 55/5 ( .
 نع هلكشم يف يواحطلاو هدنسم يف هيوهار نب قحسإو « ليسارملا »يف دوادوبأ اهاور ةياورلا هذه (؟)

 . . ةماس نب دام

 اذه : يربطلا هللا ةبه لاق . لسرم ثيدح اذه : ٠ قيقحتلا » يف هللا همحر يزوجلا نبا لاق

 لثم الإ مزح نب ورمع باتك نع مهلك ةنيدملا لهأ فرعي الو « عامس سيل ةفيحص باتكلا
 هبيأ نع مزح نب ورمع باتك نع مهلك سيوأ وبأو ٠ كرابملا نباو « يرهزلا اهاور « انتياور

 . انلوق لثم هدج نع

 هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع انتياور تيقب ٠ مزح نب ورمع نع ناتياورلا تضراعت ول مث
 يبأ نيب عطقنم ثيدحاذه : يقفيبلا لاقو . ةعبرألا ءافلخلا لمع ابو حيحصلا يف يهو « هنغ

 كلذكو « عامم نع ال « باتك نع هذخأ دعس نب سيقو . مالسلا هيلع يبنلا ىلإ مزخ نب ركب
 نب ورمع باتك نع ظافحلا ةياوز فلاخت هذه اههتياورف ٠ تاقثلا نم اناك .نإو « ةماس نب دامح

 . هريغو « مزح.

 نوبنجتيو ؛ هيف فلاخي اب نوجتحي ال ظافحلاف هرعرخآ يف هظفح ءاس ةماس نب داجو
 هيف ام عم نيرمألا عمج دق ثيدحلا اذهو « هلاثمأو ءادعس نب .سيق:نع ةصاخو ءاهب دزفني اما.

 . ملعأ هللاو ٠ عاطقنالا نم

 نب سيق نع دامح ةياور نوفعضي هريغو « ناطقلا ىحي لثم ظافحلا : « ةفرعملا » يف لاقو

 ناكف « دعس نب سيق نع ةماس نب'دامح باتك عاض : لاق لبنح نب دمحأ نع دنسأ مث « دعس

 . كلذ وحن ينيدملا نبا نع دنسأ مث 2, هظفح نم مهدحي

 مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع نأ ةياورلا هذه أطخ ىلع لديو : يقهيبلا لاق

 . ( 586 / ؟ ةيارلا بصن ) . هفالخب هدج نع هيبأ نع هاور

 - نب ورمع نب ركب يبأ قيرط نم » ةرابعلا هذه يف ناكطخ عقو دق هنأ هيلإ هبنن نأ بجي يذلاو
 - وهو ركب يبأ دلاو نأ لوألا ًاظخلاف « انيدل يتلا خسنلا عيمج يف اذكه « هدج نع هيبأ نع مزح
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 نويفوكلا بهذو ... تبثأ وه ذإ لوألا ثيدحلا حيجرت ىلإ روهجلا بهذف.
 نباو « يلع لوق نم اذه ممدنع تبث هنأل ٠ مزح نب ورمع ثيدح حيجرت ىلإ

 اذه لشم ناك ذإ افيقوت الإ اذه لثم نوكي نأ حصي الو : اولاق () دوعسم
 . سايقلاب لاقي ال

 نيرشعو ةئاملا ىلع داز اهف يعفاشلاو هباحصأو كلام فالتخا ببس امأو

 نف . تانيسملا الو « تانيعبرألا باسح مهل مقتسي مل هنألف « نيثالثلا ىلإ

 :لاق " (ّصَقَو ) باسحلا يقتسي نأ ىلإ نيرشعو ةئاملا نيب ام نأ ىأر
 « نيثالثو ةئام غلبي ىتح رهاظ ءيش تباثلا ثيدحلا رهاظ ىلع داز ايف سيل

 ٠ . ثيدحلا رهاظ وهو

 . نوبل تانب ثالث اهيف نأ ىلإ ابهذ امنإف , مماقلا نباو « يعفاشلا امأو

 . ةياورلا نم طقسأ دق دمع

 لب كلذك سيلو ٠ مزح وه ركب يبأ دج نأ ينعي اذهو « هدج نع هيبأ نع » هلوق يناثلا أطخلاو
 ةيارلا بصن يف ءاج كلذل . لَم هللا لوسر نع ةرشابم ىور يذلا يلاحصلا وهو ءورمع هدج
 اًباتك يناطعأف « مزح نب ورمع نب دمج باتك يل ذخ : دعس نب سيقل تلق ةداس نب دامح نع

 هبتك ٌهَتِلَي ينلا نأ مزح نب ورمع نب دم نب مزح نب ركب يبأ نم هذخأ هنأ ربخأ
 اذإف ,ةئامو نيرشع غلبي نأ ىلإ ثيدحلا صقف ضئارف نم لبإلا جرخيامركذ هيف ناكف « هتأرقف ءهدجل
 سخ نم لقأ ناك امو « لبإلا ةضيرف لوأ ىلإ داعي هنإف « ةئامو نيرشع نم رثكأ تناك
 ىحلا ) رظناو ( 66/5 ةيارلا بصن ) رظنا . ةةبش دوذ سمخ لك يف ٠ معلا هيفف نيرشعو
0 . 
 دهش « يجرزخلا ناذول نب ديز نب مزح نب ورمع وه ٍهَقيَي يبنلا نع ىور يذلا يباحصلاف

 ةنيدملاب يفوت « ةنس ةرشع عبس نبا وهو « نهلاب نارجن ىلع ِهَّتيَ هللا لوسر هلمعتساو ٠ قدنخلا

 ٠ كلذ لمأت . مزح هوبأ يوارلا سيلو . نيسخو « عبرأ ليقو « ثالث : ليقو ء ىدحإ ةنس

 . ىلاعت هللا ءاش نإ حضاو هنإف

 )١( ىلحملا )و ( 565 / ؟ ةيارلا بصن ) رظنا 755/6 ( .

 .«يش ال امم « ةاكزلا بص نم نيتضيرفلا نيب ام وه : فاقلا نكست دقو . نيتحتفب ( صقؤلا ) ()

 ( صاقوألا ) ليقو . نيتضيرفلا نيب ام وهو « قنشلا لثم : ( ّصْقَولا ) : يبارافلا لاقو . هيف
 . صقو ةدام ( رينملا حابصملا ) . لبإلا يف قانشألاو ةصاخ رقبلا يف ؛ ليقو « مغلاو « رقبلا يف
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 نيرشعو ىدحإ تغلب اذإ اهنأ » ةقدصلا باتك يف باهش نبا نع يور دق هنأل

 نوبل اتنب اهيفف « ةئامو نيثالث تغلب اذإف « نوبل تانب ثالث اهيفف « ةئامو
 . « ةقحو

 رثألا رهاظ ةضراعم وه مساقلا نباو « نوشجاملا نبا فالتخا ببسف

 رثألا رهاظ حجر نوشجاملا نباف « ثيدحلا اذه يف يذلا ريسفتلل تباثلا

 . رسفملا لصفملا ىلع لمجلا المح يغفاشلاو « مساقلا نباو « هتوبث ىلع قافتالل

 ش . معأ هللاو . نيرثألا نيب عمج هنأكف « يعاسلا كلام رييخت امأو

 هدنعو ةبجاولا لبإلا نم بجاولا نسلا مدع اذإ وهو ةيناثلا ةلئسملاامأو 2

 كلذ ءارش فلكي : لاق اًملام نإف . هتحت وأ . نسلا اذه قوف يذلا نسلا
 ء ارد نيرشع ةدايزو « هدنع يذلا نسلا يطعي لب : موق لاقو © نسلا

 قدصملا هيلإ عفد ىلعأ ناك نإو « نيتاش وأ « طحأ هدنع يذلا نسلا ناك نإ
 ةعزانمال ىنعم الف « ةقدصلا باتك يف تباث اذهو نيتاش وأ « امهرد نيرشع

 ٠ . ثيدحلا اذه هغلبي مل اكلام لعلو ( هيف

 )١( ةنودملا ) رظنا ١ / 86" ( ,

 هنع هللا يضر اًمنأ نأ » « هدنع تسيلو ضاخع تنب ةقدص هدنع تغلب نم باب ه يراخبلا هاور (؟)
 تغلب نم : عنيت هلوسر هللا رمأ يتلا ةقدصلا ةضيرف هل بتك هنع هللا يضر ركب ابأ نأ هثدح
 نإ نيتاش اهعم لعجيو « ةقحلا هنم لبقت اهنإف « ةقح هدنعو ةعذجلا ةقدص لبإلا نم هدنع

 هدنعو ةقحلا هدنع تسيلو , ةقحلا ةقدص هدنع تغلب نمو « اههرد نيرشع وأ هل اترسيتسا

 تغلب نمو « نيتاش وأ ء اهرد نيرشع قدصملا هيطعيو ةعذجلا ةقدص هنم لبقت اهنإف « ةعذجلا

 نيتاش يطعيو « نوبل تنب هنم لبقت اهنإف « نوبل تنب الإ هدنع تسيلو « ةقحلا ةقدض هدنع «

 هيطعيو ةقحلا هنم لبقت اهنإف « ةقح هدنعو « نوبل تنب هتقدص تغلب نمو « اًمهرد نيرشع وأ

 تنب الإ هدنع تسيلو نوبل تنب هتقدص تغلب نمو « نيتاش وأ  امهرد نيرشع قدصلملا

 ضاخم ٠ هحرش عم 46 / ؟ « نيتاش وأ ارد نيرشع يطعيو « ضان تنب هنم لبقت اهنإف
 . « يراسلا داشرإ »
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 )روث وبأو « يعفاشلا لاق ثيدحلا اذهيو

 يف مقلا جارخإ يف هلضأ ىلع ٠ ةيقلا هيلع بجاولا : ةفينح وبأ لاقو
 . ةهقلا نم اهنيي امو « هدنع يذلا نسلا يطعي لب : موق لاقو "9 ةاكزلا

 اذاف تبجو نإو «"لبإلا راغض يف بجت له يهو ةشثلاثلا ةلئسملا امأو

 . © بجت ال :'اولاق موقو 9 ةاكزلا اهيف بجت : اولاق اًموق نإف ؟ فلكي

 نيذلاو ؟ هلوانتي ال وأ ء راغصلا سنجلا ما لوانتي له مهفالتخا ببسو.

 دقو  ةفوكلا لهأ نم ةعامجو « ةفينح وبأ وه ةاكز اهيف بجت ال : اولاق

 ةالصلا هيلع يبنلا قدصم اناتأ : لاق هنأ © ةلفغ نب ديوس ثيدحب اوجتحا

 )١( هذا / ؟ ينغما ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( 75: / ه عومجملا هحرش عم بذهملا ) رظنأ ( .

 . ( 557 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (5)
 يف بجي أم اهيف بجي هنأ ىور : تاياور ثالث اهيف ةفينح يأ نعف ةدرفملا راغصلا يف امأ (0)

 ءرابكلا نم دحاو اهيف بجي افلبم تغلب اذإ اهنم ةدحاو اهيف بجي : لاقو « عجر مث ء رابكلا

 يناشلابو ءرقز ذخأ لوألابو « ءيش اهيف بجي ال : لاقو عجر مث , ًاليصف نورشعو ةسمخ وهو
 هنإف اهنم دحاو وأ ءرابك رافصلا عم ناك اذإ امأ ء دمج ذخأ ثلاثلابو « فسوي وبأ ذخأ

 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا .. رابكلا يف بجت اماثم اهيف ةاكزلا بجتو باصنلا نم اهعم راغصلا بستحي

 .( ه0

 ماكحألا نيناوق ) رظنا . هنود وأ « اباصن تناك ءاوس : دالوألاو « تاهمألا دعت كلام بهذمو

 "اا . (125ض ةيعرشلا

 لبق كلم يف باصن نم ةدوتم اك رش لوم ف هس لإ راملا م يالا دو

 . ( 586/0 عومجملا ) رظنا . لوحلا

 . ( 305 /؟ ينفلا ] رظنأ : معلا لهأ رثكأ لوق وهو . يعفاشلا لثم دمحأ دنعو

 © عومجملا ) رظنا..: دوادو: يبعشلا لوق وهو ٠ يعخنلاو ٠ نسحلا نع يكح بوجولا مدعو (؛)

 .(١6؟/ ؟ ينغملا)و ( 5

 . ليلق لبق ةفينح يبأ لاوقأ انركذ دق (0)
 ماع هدلومو « هتوم دعب مدقو هَ ينلا ةايخ يف لسأ يفعجلا ةجسوع نب ةلفغ نب ديوس (1)

 . ( ةباحصلا ءاممأ ديرجت ) بحصو ىأر هنأ يورو « ليفلا



 ىو

 نم ذخآ ال نأ يدهع يف نإ : لوقي هتعمسق « هيلإ تسلجف « هتيتأف « مالسلاو
 لجر هاتأو : لاق ::عنتجم نيب' قرفن الو « قزفتم:نيب.عمجأ الو « نبل عضار
 .. " اهذخأي نأ ىبأف « ءاموك ةقانب

 ةبجاولا نسلا ءارش فلكي : لاق نم مهنم اهيف ةاكزلا اوبجوأ :نيذنلاو

 نيقألا- وهو 2 اهنم ذخأي م لاق نم مهنمو »2 مهيلع

 . غلا لاخسو « 7 راغص يف اوفلتخا فالتخالا اذه وخنبو

 لدب «ذخأن ال انأ » هيفو يقهيبلاو ؛ يطقرادلاو « يئاسنلاو « دواد وبأو * دمحأ هاور :ثيدحلا )١(
 .-( 101/6 راطوألا لين ) مانسلا ةيظعلا ةقانلا يه : ءاموكلاو « ذخأن ال نأ »
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 ثلاثلا لصفلا
 كلذ يف بجاولا ردقو « رقبلا باصن يف

 ")7 ةنسم نيعبرأ يفو ١ « اًميبت رقبلا نم نيثالث يف نأ ىلع ءاماعلا روهمج
 اذإ ليقو ٠ عيبت اهيفف « نيثالث ىلإ ةاش رقبلا نم نيرشع لك يف ةفئاط تلاقو
 اذإ « ناترقب اهيفف « نيعبسو سمخ ىلإ ةرقب اهيفف « نيرشعو اًسخخ تغلب

 نع اذهو « ةرقب نيعبرأ لك يفف ٠ نيرشعو ةئام تغلب اذإف ٠ كلذ تزواج
 . () بيسملا نب ديعس

 كلام بهذف « نيتسلاو « نيعبرألا نيب ايف راصمألا ءاهقف فلتخاو

 ىتح نيعبرألا ىلع داز ايف ءيش ال نأ ةعامجو « يروثلاو « دمحأو يعفاشلاو
 عيبتو ةنسم اهيفف « نيعبس ىلإ ناعيبت اهيفف « نيتس تغلب اذإف نيتسلا غلبت

 ناعيبت اهيفف « ةئام ىلإ ةعبتأ ةثالث اهيفف « نيعست ىلإ ناتنسم اهيفف نينا ىلإ

 '”' ةنسم نيعيرأ لك يفو « عيبت نيثالث لك يفف « داز ام اذكه مث , ةنسمو
 كلذلو «) هتحص ىلع قفتم ريغ ذاعم ثيدح نأ باصنلا يف مهفالتخا ببسو

 . ناخيشلا هجرخي م

 )١( ةعبتأ ركذلاو « عابت عمو ةعيبت ىثنألاو « ةيناثلا يف لخدو « ةنس هلام عيبتلا .

 . ةينثلا يهو ء ناتنس اهل يتلا ةنسملا ()

 .(6 / ؛ راطوألا لين ) رظنا . يرهزلاو ٠ بيسملا نب ديعس نع رحبلا يف هاكح ام وهو (؟)

 / ؟ ينغلا ) رظناو ( 51١7 5 عومجملا ) ) رظناو ( 7378 / ١ كلام مامإلا بهذم يف يفاكلا ) رظنا (4)

 .(هور

 نوشجالا نباو « يروثلاو « ثيللاو ٠ يعخنلاو ٠ يبعشلا مهنم : علا لهأ رثكأ لوق وهو

 . ( 595 / ؟ ينغملا ) . روث وبأو ٠ نسحلا نب دمجو « فسوي وبأو « ديبع وبأو « قحسإو

 « نملا ىلإ هيو هللا لوسر ينثعب » ظفلب ةسخلا هاور «رابخألا ىقتنم » يف ءاج اك ثيدحلا (ه)

 ملاح لك نمو « ةنسم نيعبرأ لك نمو « ةعيبت وأ اًعيبت رقبلا نم نيثالث لك نم ذخآ نأ ينرمأو

 -ٍ 1 ..« رفاعم هلدع وأ « اًرانيد
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 ثيدح يف هاج هنأ رقبلا يف 0) صقولا ىف ف راصمألا ءاهقف فالتخا ببسو

 ةالصلا هيلع يبنلا لأسأ ىتح : لاقو ٠ صاقوألا يف فقوتت هنأ اذه ذاعم

 . جِْلَع وت دق هدجو « هيلع مدق اماف « مالسلاو

 ىلع اهساق نف ٠ سايقلا قيرط نم هكح :بلط صن كلذ يف دري م اماف
 صاقوألا يف لضألا نإ : لاق نمو « اًئيش صاقوألا يف ري م منغلاو لبإلا

 رقبلا يف هدنع نوكي ال نأ بجو .« كلذ نم ليلدلا هانثتسا ام الإ ةاكزلا

 . هريغ الو « عامجإ نم كلانه ليلد ال ذإ « صقو

 نم اًضيأ هححصو ماجلاو « ينطقرادلاو ٠ هححصو « نابح نبا اًضيأ هجرخأو : يناكوشلا لاق

 : لاقيو « ةلسرلا ةياورلا ينطقرادلاو يذمرتلا حجرو « ذاعم نع قورسم نع لئاو يبأ ةياور

 ش . ذاعم نم عبسي مل اًقورسم نإ

 كي نأ يفبنيو لاحالا لع وه : ناطقلا نبا لاقو ٠ كلذ ريرقت يف مزح نبا غلاب دقو

 . روهملا يأر ىلع لاصتالاب هثيدحل

 هنأ هنع لقنف ؛ « قحلا دبع موو ؛ تباث حيحص لصتم هدانسإ ؛ ديهملا يف ربلا دبع نبا لاقو

 نع كلام ةياور يف كلذ لاق امنإ رمع ابأ نأب ناطقلا نبا هبقعتو . اًذاعم قلي مل قورسم : لاق

 ١ ١ . ذاعم نع سواط نع سيق نب ديمح
 . اذاعم كردأ نمم هيقل نم ةرثكل « هقلي مل نإو « ذاعم رمأب ماع سواط : يمفاشلا لاق دقو

 . ( ١151 / ؛ راطوألا لين ) ىهتنا . اًفالخ هيف دحأ نم معأ ال امم اذهو

 صقولا يف ءاماعلل ًالاوقأ كانه نأ يضقي « صقولا يف راصمألا ءاهقف فالتخا ببسو » هلوق )١(

 يف ةاكزلا مدع ىلع مهقافتاو . دمحأو يعفاشلاو ,« كلام لوق ىوس ركذي مل فلؤملا نكلو

 . كلذ لمأت . صقولا يف ةاكزلا بوجوب لوقي نم لوق ركذي مو ٠ صقولا
 ركذ « ةفينح يبأ نع اهيف تاياورلا تفلتخا دقف « نيعبرألا ىلع تداز اذإف : يناثلا لوقلا امأ
 : ةدحاو ةدايزلا تناك نإ ينعي « كلذ باسجحب ةدايزلا يفو « ةنسم بجت هنأ ةياورلا رهاظ يف

 ىورو ءرابتعالا اذه ىلع نيتس ىلإ كلذكو « ةنسم نم اًءزج نيعبرأ نم ءزجو « ةنسم بجت
 « ةنئم اهيفف ٠ تغلب اذإف , نيسخ غلبت ىتحءيش ةدايزلا يف بجي ال هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا

 1 . عيبت ثلث وأ « ةنسم عبرو

 وأ ٠ ناعيبت اهيف نوكيف نيتس غلبت ىتح ةدايزلا يفءيش ال : لاق هنأ هنع ورمع نب دسأ ىورو
 . ( 660/١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . لدعأ ءاهقفلا ةفحت بحاص لوقي ؟ ةياورلا هذهو « ناتعيبت



 ا

 عبارلا لصفلا ْ

 كلذ نم بجاولا ردقو اغلا باصن يف

 ىلإ ةاش ةاش نيعبرأ تغلب اذإ غلا: ةئاس يف نأ ىلع بابلا اذه نم اوعمجأو

 نيتئام ىلإ ناتاش اهيفف « ةئامو نيرشعلا ىلع تداز اذإف « ةئامو نيرشع

 ةئامالثلا ىلع تداز اذإف « ةئامالث ىلإ هايش ثالثف « نيتئاملا ىلع تداز اذإف
 ! : لاق هنإف حلاص نب نسحلا الإ : روهملا دنع كلذو . ةاش ةئام لك يفف

 ةئاعبرأ تناك اذإو « ةايش عبرأ اهيف نأ ةدحاو ةاشو ةاش ةئامئالث مغلا تناك

 مهاربإ نع روصنم .نع اذه هلوق ىورو « هايش سمخ اهيفف « ةاشو ة

 . روهملا لاق ام ىلع ةقدصلا باتك يف ةعوفرملا ةتباثلا راثآلاو

 ذخأي اهنم فنص يأ نم اوفلتخاو « مغلا عم مضت زعملا نأ ىلع اوقفتاو
 () يعاسلا ريخ توتسا نإف « اًددع رثكألا نم ذخأي : كلام لاقف قدصملا

 لاقو . "فانصألا تفلثخا اذإ "”ريخي يعاسلا لب ةفينح وبأ لاقو

 مهيلع دعت : هنع هللا يضر رمع لوقل ةفلتخلا فانصألا نم طسولا ذخأي : يعفاشلا

 ىبرلا الو .ةلوكألا ذخأن الو اهذخأن الو « يعارلا اهلمحي ةلخسلا

 نيب لدع كلذو « ةينثلاو « ةعذجلا ذخأنو . معلا لحف الو « ضخاملا الو

 نيب ام وهو : انيس داصلا لادبإو « اهنكسإ زوجيو « فاقلاو وأولا حتفب صقو عمج صاقوألاو 5

 ( /٠6١ ع راطوألا لين ) . لوألا باصنلا نود اهف يعفاشلا هلمعتساو , روهجلا دنع نيضرفلا

 . كلذ ريسفت مدقت دقو

 )١( ريغصلا حرشلا ) رظنا ١ هذه/ ( ..

 ) )0يعاسلا ربخي « ىربكلا ةيراجتلا ةبنكملا » ةعبط يفو « يعاسلا ريخب » ركفلا راد ةعبط يف

 رّيخُي باوصلاو .
 نم وأ « دحاو عون نم باصنلا ناك « ءاوس ء اطسو ةدحاو ذخأي قذصملا نأ ةفينح يبأ بهذم (؟)

 . ( 8084/5 عئانصلا عئادب ) رظنا « سيماوجلاو رقبلاو « زعملاو نأضلاك : نيعون
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 . )0( هلطسوو .لاملا رايخ

 2 سيت ةقدصلا يف ذخؤي ال هنأ ىلع راصمألا ءاهقف ةعامج قفتا كلذكو

 ىري نأ الإ (” ةقدصلا باتك يف كلذ توبثل «راوع تاذ الو. 2 ةمره الو

 . نيكاسمال ريخ كلذ نأ قدصملا

 بارعلاو ٠ قاخخبلاو ءرقبلاو ٠ سيماوجلاو « زعملاو « نأضلاك اًعاونأ تناك اذإ يعفاشلا بهذم (1)
 عقنأ يعاسلا ذخأ ءاوس اوناك نإو . اههنم بلاغلا نم ضرفلا ذخؤي هنأ ( اهدحأ ) : نالوق هيفف
 اذإف ء دحاو سنج نم عاونأ اهنأل ء هطسقب عون لك نم ذخؤي هنأ ( يناثلا ) . نيكاسملل نيعونلا

 ةئام ًالثم هتيق : لاقيف ٠ نأضلا نم باصنلا موق ءزعملا نم نورشعو نأضلا نم نورشع ناك

 ء هضرف موقي مث نوسخ هتهق لاقيف ؛ زعملا باصن موقيو . ةرشع هتهق : لاقيف « هضرف موقي مث :
 رظنا ) . جِرْخَأَو ء فصنو ةعبسب تكش نيعونلا يأ نم ٌةاش رتشا هل لاقيف « ةسخ هتيق : لاقيف
 . ( 383/5 عومجلا عم بذهملا

 بحذم يف ( 50 ١ يفاكلا رظنا ) دوجألا جارخإب لاملا بر ىضري نأ الإ ء دمحأ بهذم وهو

 . دجأ

 وبأو « اتوفرم ةبيش ينأ نيآو مزح نباو « يمفاشلا هجرخأو ٠ طولا يف كلام هاورف ثيدحلا امأ
 لزعت هاشلاو « هايشلا نم رقاعلا : فاكلا ضو ةزمهلا حتفب « ةلوكألا »و . لاومألا يف ديبع
 اهنبلل تيبلا يف ىبرت يتلا ةاشلا يه : ةدخوملا ءابلا:ديدشتو ءارلا مضب ( يّبرلا) و لكألل

 « هرايخو لاملا ءاذغ نيب لدع كلذو ه.درو مك ثيدحلا ةلكتو . اهدالو ناح ىتلا ( ضخاملاو)

 ا ٠ ش 200 ٠ لاخسلا : لاما ءاذغ ىنعمو
 و لكألل نبست يتلا ةليكألاو ءاهدلو يبرت يتلا ( يبرلا ) ةفينح يأ بحاص. دمج رسفو
 . 2. ( دلو اهتطب يف يتلا صخاملا )

 . ( ماذا عت كانصلا عئادب )و ( ١7 / ؟ مألا) و ( ٠65 / © راطوألا لين ) رظنا

 « يعفاشلا هجرخأو ٠ حيحص دانسإ اذه : لاقو « ينطقرادلاو « يراخبلا هجرخأ ثيدحلا (0)

 . اهنع هللا يضر سنأل ركب يبأ باتك نم ءزج وهو « ماحلاو ٠ يقهيبلاو
 تاذ ) اهنانسأ تطقس يلا ةريبكلا : ءارلا رسكو « ءاهلا حتفب ( ةمرحلا ) : حتفلا يف ظفاحلا لاق

 ؛ روملا مضلايو « بيعلا حتفلاب ليقو « ةبيعم يأ « اهضبو « ةلمهلا نيعلا حتفب ( راوع
 يف ءازجإلا عنمي ام ليقو « عيبلا يف درلا هب تبثي ام هنأ ىلع رثكألاف ء اهطبض يف فلتخاو

 ىلإ ةبسنلاب انس ريغصلاو « ةثونألا ىلإ .ةبسنلاب ةروكذلاو ٠ ضيرلا بيعملا يف لخديو . ةيحضألا
 . ( 1857 ؟راطوألا لين )و ( ٠6١ / * يرابلا حتف ) رظنا . هنم ربكأ نس



 شرب

 ؟ ال مأ « لاملا بحاص ىلع دعت له ةلعلا تاذو « ءايمعلا يف اوفلتخاو

 . دعت ال انأ ةفينح يبأ نع يورو ') دعت نأ يعفاشلاو « كلام ىأرف

 مأ  ىضرملاو « ءاحصألا لوانتي مسالا قلطم له مهفالتخا ببسو

 « تاهمألا عم دعت له تاهمألا لسن يف بابلا اذه نم اوفلتخاو ؟ امللوانتي ال

 يعفاشلا لاقو اهب دتعي كلام لاقف ؟ اًباصن غلبت مل اذإ « اهب باصنلا لكيف

 . 9 اًياصن تاهمألا نوكت نأ الإ « لاخسلاب دتعي ال : روث وبأو « ةفينح وبأو

 مهيلع دتعت نأ رمأ ذإ هنع هللا يضر رمع لوق لاتتحا مهفالتخا ببسو

 « اًياصن تناك اذإ اذه نم اومهف اًموق نإف « ءيش اهنم ذخؤي الو « لاخسلاب

 . اقلطم اذه اومهف موقو

 ول اهب نودعي الو « اًئيش لاخسلا يف نوبجوي ال رهاظلا لهأ نأ بسحأو
 اهيلع قلطني ال سنجلا مما نأل , 9 نكت مل ولو « اًباصن تاهمألا تناك

 فلثخاو « ةاكزلا نم بجاولا ردق يف اًريثأت ةطلخلل نأ ىلع ءاهقفلا رثكأو

 ةفينح وبأ امأو . ( ؟ ال مأ , باصنلا ردق يف ريثأت ال له « كلذب نولئاقلا

 . (390/5 ةئودلا )ظنا )0(

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( يضرلاو ) « ركفلا راد » ةعبط يف .
 . هيلإ عجراف ٠ لبإلا باصن يف راغضلا يف ءاملعلا لاوقأ انركذ ()

 . باصن ريغ مأ اًباصن تاهمألا تناكأ ءاوس اهب دتعي ال يأ ( 207 / ه ىلحما ) رظنا (5)

 نم دحاو لكل ناك اذإ الإ رثؤت الو « دحاولا كلاملا ةكز ناطيلخلا ىزي : كلام بهذم (5)

 ماكحألا نيناوق ) رظنا « اههيلع ةاكز الف اههنم باصن عمجا نإف « باصن درفنا ول نيطيلخلا
 0١١5(. ص ةيعرشلا

 امهو نيسفن نيب ناك اذإف ٠ دحاولا لجرلا لام لثم ةطلخلا لام يف بجي : يعفاشلا بهذمو

 « دحاولا لجرلا ةاكز اهيلع بجو « لماك لوح يف ةيشاملا نم عاشم باصن - ةاكزلا لهأ نم

 - نأ لثم « لوحلاب رخآلا نع امهدحأ درفني لو « درفنم لام اههنم دحاو لكل ناك اذإ.كلذكو



 ةثفي

 () باصنلا ردق يف الو ٠ بجاولا ردق يف ال « اًريثأت ةطلخلل اوري ملف هباحصأو

 نأ ىلع اوقفتا راصمألا ءاهقف رثكأو « يعفاشلاو « اكلام نأ كلذ ريسفتو

 اههدحأ : نيعضوم يف كلذ نم اوفلتخاو . دحاولا كلاملا ةكز نوكزي ءاطلخلا

 مهنم دحاو لكل ناكأ ءاوس « دحاو كلام باصن ُدَعُي له ءاطلخلا باصن يف
 : دحاو لكل ناك اذإ « دحاولا لجرلا ةاكز نوكزي امنإ مأ ؟ نكي مل وأ « باصن
 . كلذ يف ريثأت اهل يتلا ةطلخلا ةفص يف : يناثلاو ؟ باصن مهنم

 وأ « بجاولا يفو « باصنلا يف ريثأت ةطلخلل له يف الوأ مهفالتخا امأو

 ةقدصلا باتك يف تبث ام موهفم يف مهفالتخا مهفالتخا ببسف ؟ ريثأت اهل سيل

 عقجم نيب قرفي الو « قرتفم نيب عمجي ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم

 لك نإف 9« ةيوسلاب ناعجارتي اهنإف « نيطيلخ نم ناك امو « ةقدصلا ةيشخ

 نيذلا نأ كلذو « هداقتعا ىلع ثيدحلا اذه موهفم لزنأ نيقيرفلا نم دحاو

 بجاولا ردقلا يف وأ «٠ بجاولا ردقلاو باصنلا يف ام اًريثأت ةطلخلل اوأر

 ءاّمم اهاكلم نوعبرأ دحاو لكل وأ . اهاطلخف « منغلا نم نورشع اههنم دحاو لكل نوكي -
 ىعرملا - ١ نوكي نأ : ةطلخلا طورشب ةاكزلا باجيإ يف دحاولا لجرلا لاك راص ء اهاطلخف
 3 ءاّدحاو بلحملا © ء اًدحاو لحفلا  ؟ , اذحاو حرسملا  ؟ . اذحاو برشملا ١ « اًدحاو

 . ادحاو حارملا  ؛ 2 اًدحاو يعارلا

 . .(؟898/ © عومجملا عم بذهملا ) رظنا

 . ( 507 / ؟ ىنغملا ) رظنا . قحسإو « ثيللاو « يعازوألاو « ءاطع لوقو « دمحأ بهذم وهو
 امههنم قدصملا ذخأف « نيلجر نيب معلا نم نونامث ناك ولف ( :56 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا )١(

 تناك ولو « نافصن اههنيب ةاش لكو ةاش اههنم دحاو لك ىلع بجي هنأل ٠ عجارت الف « نيتاش
 امهنم دحاو لك ىلع بجي هنإف « اهثلث رخآللو ء اهاشلث امهدحأل « نيلجر نيب نيرشعو ةئام
 . كرتشملا نم نيتاش قدصملا ذخأيف « هكيرشل نيعبرألاو « امهدحأل نيناثلا نأل « ةاش

 « يراخبلاو « يئاسنلاو ء دمحأ هاور ثيدسحلاو , سنأ ىلإ ركب يلأ باتك نم ءزجوه (؟)
 نأ ىلإ هبننو ( 185/4 راطوألا لين ) رظنا . ماحلاو « يقهيبلاو ٠ يعفاشلاو , ينطقرادناو
 يتلا خسنلا عيمج يف سوقلا يف ًالخاد سيل « ةيوسلاب ناعجارتي اهنإف « نيطيلخ نم ناك امو »
 1 . ثيدحلا نم ءزج هنأل « هانتبثأ ام باوصلاو « انيدل



 ثلث

 اهنإف « نيطيلخ نم ناك امو » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نإ :.اولاق « طقف

 لدي.« عجم نيب :قرفي.الو ٠ قرتفم نيب عمجي ال » هلوقو « ةيوسلاب ناعجارتي

 صصخ رثألا اذه نإنف « دحاو لجر كلك نيطيلخلا كلم نأ ةحضاو ةلالد

 امإ « ةقدص لبإلا نم دوذ سمخ نؤد اهف سيل » : مالسلاو ةالصلا هيلع :هلوقل
 : ةاكزلا يف امإو "7بجاولا ردق يف ىنعأ : هباحصأو كلام دنع ةاكزلا يف
 0 هباحصأو « يعفاشلا دنع اًعم باصنلاو

 امل لاقي دق نيكيرشلا نإ : اولاقف « ةطلخلاب اولوقي مل نيذلا امأو .

 « قرتفم نيب عمجي ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نوكي نأ لمحيو ناطيلخ
 ةمسق دحاولا لجرلا كلم مسقي نأ ةاعسلل يبن وه اغإ « عتجم نيب قرفي الو

 مسقيف ٠ ةاش نورشعو ةئام هل نوكي لجر لثم : ةقدصلا .ةرثك هيلع بجوت

 رخآ لجر كلم ىلإ دحاو .لجر كلم عمجي وأ « هايش ثالث نيعبرأ ىلإ هيلع
 اذه يف لاتحالا اذه ناك اذإو : اولاق ء ةقدصلا ةرثك عملا بجوي ثيح

 نأ ينعأ ء اهيلع عمجملا ةتباثلا لوصألا هب صصخت ال نأ بجو « ثيدحلا

 . دحاولا لجرلا كلمب ربتعي ةاكزلا يف بجاولا قحلاو « باصنلا

 يف تطلتخاو ًاباصن اهنم دحاو لك ةيشام غلبت نأ طرشب ةطلخلا يف ةاكزلا بجت كلام دنع )١(

 لوأ يف اههتطلخ تناك ءاوسو اهحارمو « اهيعار يفو « اهولدو ٠ اهاقسمو « اهلحفو « اهاعرم

 ةاكزك نيطيلخلا ةاكز امهاكز ناطلتخم امهو « اهب يعاسلا لزن اذإ « هرخآ وأ ء هطسو وأ « لوحلا

 . ( الالغ/١ يفاكلا ) رظنا . دحاولا

 " نوكي نأ : يئاشلا . اهنيب اعاشم ًاكرتشم لاملا نوكي نأ : اههدحأ نابرض يعفاشلا دنع ةطلخلا (")

 « حرسلاو « حارملا يف نارواجتي امهنكل « اههنيب كارتشا الو « ةزيقه ةيشام اههنم دححاو لكل

 ةيناشلاو « نايعأ وأ ٠ كارتشا ةطلخو « عويش ةطلخ ىلوألا ىمستو . طورشلا رئاسو « ىعرملاو

 لام ريصيو « ةاكزلا يف رثؤت نيتطلخلا نم ةدحاو لكو ءراوج ةطلخو فاصوأ ةبطلخ
 « دارفنا ىلع باصنلا مهنم لك لام غلبي نأ طرتشي الف ء دحاولا لك صاخشألا وأ « نيصخشلا

 ( 584/0 عومجملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو « ةاكزلا تبجو « باصنلا ًاعيمج ملام غلب اذإ امنإو

 . كلذ مدقت دقو ( ١٠//؟ ينغملا )و
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 ةطلخلا يف رهظأ وه « ةطلخلا ظفل نإ : اولاقف ء ةطلخلاب اولاق نيذلا امأو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف « كلذك كلذ ناك اذإو . ةكرشلا يف هنم اهسفن

 هككح اههيلع بجاولا قحلا نأ ىلع لدي امم « ةيوسلاب ناعجارتي اهنأ » : اههيف
 « ةيوسلاب ناعجارتي اهنأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأو « دحاو لجر مح
 امهنيب روصتي سيل نيكيرشلا نأل ؛ نيكيرشب اسيل نيطيلخلا نأ ىلع لدي

 . ةكرشلا لام نم وه ذوخأملا ذإ « عجارت

 افإ ناطيلخلا : لاق « باصنلا هيلع سقي مو « موهفملا اذه ىلع رصتقا نف

 لعج نمو « باصن اههنم دحاو لكل ناك اذإ « دحاولا لجرلا ةاكز نايكزي
 « دحاولا لجرلا باصن اهباصن : لاق « بجاولا قحلا محل اًعبات باصنلا كح

 ةالصلا هيلع هلوق لزنأ ءالؤه نم دحاو لكو « دحاو لجر ةاكز اهتاكز نأ ؟
 . هيلإ بهذ ام ىلع « عتجم نيب قرفي الو « قرتفم نيب عمجي ال » مالسلاو

 « عجم نيب قرفي ال » هلوق ىنعم : لاق هنإف « ىلاعت هللا همحر كلام امأف

 امهيف اهيلع نوكتف « ةاشو « ةاش ةئام اهنم دحاو لكل نوكي نيطيلخلا نأ

 هلوق ىنعمو « ةةاش اههنم دحاو لك ىلع ناك ءاقرتفا اذإف « هايش ثالث

 ةاش نوعبرأ مهنم دحاو لكل ثالثلا رفنلا نوكي نأ « قرتفم نيب عمجي ال
 وحن هجوتم وه امنإ ٠ يهنلا هبهذم ىلعف « ةدحاو ةاش مهيلع ناك « اهوعمج اذإف
 . باصن مهنم دحاو لكل نيذلا ءاطلخلا

 نوكي نأ « عجم نيب قرفي الو » : هلوق ىنعم : لاقف « يعفاشلا امأو

 ناك ذإ « ةاكز اهيف اهيلع بجي مل « اهنغ اقرف اذإف « ةاش نوعبرأ امل نالجر
 . محلا يف دحاو لجر كلم باصن هدنع ءاطلخلا باصن

 يف ةرثؤملا ةطلخلا يه اهف اوفلتخا مهإف . ةطلخلاب نولئاقلا "”امأو

 )١( كلذ لمأت . عيرفتلل يعاد ال هنأل « اوفلتخا ةطلخلاب نولئاقلاو » لوقي نأ ىلوألا ناك .



 نلف

 : اهتيشام طلتخت نأ ةظلخلا طرش نم نإ : لاق « يعفاشلا امأف « ةاكزلا

 امموحف نوكتو ء اّعم ايقستو « دحاول احرستو « دحاول ابلحتو دحاول احارتو

 ١7( (ربتعي ) كلذلو « ةكرشلاو « ةطلخلا نيب ةلمجلاب هدنع قرف الو « ةطلتخم
 ناطيلخلاف , كلام امأو . مدقت 5 نيكيرشلا نم دحاو لكل باصنلا لاك

 فلتخاو « لحفلاو + يعارلاو حارملاو « ضوحلاو : ولدلا يف اكرتشا ام هدنع

 . اهعيمج وأ « فاصوألا هذه ضعب ةاعارم يف هباحصأ

 ريثأت موق ري مل " كلذلو ( ( ةطلخلا مسا كارتشا ) مهفالتخا ببسو
 . (9 يسلدنألا مزح نب دمج يبأ بهذم وهو ةاكزلا يف ةطلخلا

 بهذم نم هانركذ ام وهو (ربتعي ال ) باوصلاو (ربتعي ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف )١(
 - .٠ ةرابعلا لمأت . كلذك ليلق لبق فلؤملا هركذو . يعفاشلا

 ةدايز ىلإ جاتحي ىرت اك صقان مالكلاو « انيدل يتلا خسنلا عيمج يف نيسوقلا نيب نيب ام اذكه (0
 . كلذ لمأت . حاضيإ

 . هانتبثأ ام باوصلاو (ري )ل كللاو ) «ركفلا ر اد » ةخسن يف ()

 . ( 55/6 ىلحنا ) رظنا (2)



 ففي

 سماخلا لصفلا

 كلذ يف بجاولا ردقلاو « راغلاو « بوبحلا باصن يف

 امأو « رشعلاف « ءامملاب يقس ام امأ بوبحلا يف بجاولا نأ ىلع اوعمجأو

 ش . © عللُط هنع كلذ توبثل « رشعلا فصنف « حضنلاب ىقس ام

 . ةاكزلا لام نم سنجلا اذه يف هبوجو يف اوفلتخا مهنإف « باصنلا امأو

 نوتس قسولاو « قسوأ ةسمخ وهو « هيف باصنلا باجيإ ىلإ روهملا راصف
 روهمجلاو . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ) دمي دادمأ ةعبرأ عاصلاو « عامجإب اًعاص

 فسوي وبأ عجر هيلإو « يدادغبلاب ةريسي ةدايزو ثلثو لطر ٌهَدُم نأ ىلع
 ناكو « كلذب ةنيدملا لهأ ةداهشل « قارعلا لهأ بهذم ىلع كلام هرظان نيح

 وبأ لاقو « لاطرأ ةينامث هنإ عاصلا يفو « نالطر دملا يف لوقي ةفينح وبأ

 . () باصن راثلاو « بوبحلا يف سيل : ةفينح

 هيلع هلوقف « مونعلا امأ . صوصخلل مومعلا ةضراعم مهفالتخا ببسو

 فصن حضنلا ب يقس اهفو « رشعلا ءامسلا تقس اهف » : مالسلاو ةالصلا

 ةسمخ نود ايف سيل » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف ٠ صوصخلا امأ «رثعلا

 . © « ةقدص (9 قسوأ

 )١( ءامسلا تقس ايف » وقلي هللا لوسبر لاق : لاق اههنع هللا يضر رمع نبا نع يراضخبلا جرخأ «

 ريبزلا يبأ نع ملسم جرخأو «رشعلا فصن حضنلاب يقس اهفو «رشعلا ًايِرَثَع ناك وأ , نويعلاو
 ةيناسلاب يقس اهفو « رشعلا معلاو «راهألا تقس اهف » عَنِ هللا لوسر لاق : لاق رباج نع

 ؟80/؟ ةيارلا بصن رظنا:) ةجام نيأو « دواد وبأ هانعب جرخأو « رشعلا فصن ( .

 )١( دي ) «ركفلا راد » ةخسن يف ( .
 . ( 95/١, ءاهقفلا ةفحت ) رظنا(؟)

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( ةتس وأ ) «ركفلا راد » ةخسن يف (8)
 . ( 586/١ ةيارلا بصن رظنا ) يواحطلاو لسمو يراخبلا هجرخأ (5)
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 نم دبال : لاق مومعلا ىلع ىنبي صوصخلا نأ ىأر نف « ناتباث ناثيدحلاو
 اذإ « ناضراعتم صوصخلاو « مومعلا نأ ىأر نمو "”روهشملا وهو باصنلا

 , هدنع مومعلاب صوصخلا خسني دق 29 ناك ذإ .رخأتلاو اهيف مدقتملا لهج

 خسنلاو « هخسن زاج هب لمعلا بجو ام لك ذإ ء صوصخلاب مومعلا خسنيو

 « باصن ال : لاق « مومعلا حجر نمو « لكلل نوكي دقو ضعبلل نوكي دق

 حيجرت باب نم وه « مومعلا ىلع صوصخلا يدنع روهملا لمح نكلو
 ء رهاظ هيف :مومعلا نإف ٠ هيف اضراعت يذلا ءزجلا يف مومعلا ىلع صوصخلا

 نوكي نأ ىلإ روهجلا '" رّيص يذلا ببسلا هنإف اذه لمأتف « صن هيف صوصخلاو

 ءانثتسا نوكيف مومعلاب ًالصتم صوصخلا

 افإ ثيدحلا نإف فعض هيف مومعلا اذهب باصنلا يف ةفينح يبأ جاجتحاو

 . هنم بجاولا ردقلا نييبت جرخم جرخ

 مذ يف ىلوألا ةلئسملا : لئاسم ثالث يف باصنلا يف بابلا اذه نم اوفلتخاو
 يف باصنلا ريدقت زاوج يف : ةيناثلا . باصنلا يف ضعب ىلإ اهضعب بوبحلا

 هرم نم هلكأي ام لجرلا ىلع بسحي له : ةثلاثلا . صرخلاب رقلاو ٠ بنعلا
 ٠ ؟ ال مأ « باصنلا يف ذاذجلاو , داضحلا لبق هعرزو

 بوبحلا نم دحاولا فنصلا نأ ىلع اوعمجأ مهنإف : ىلوألا ةلئسملا امأ

 دحاو لك ردق بسحب هعيمج نع ةاكزلا ذخؤتو « هئيدر ىلإ هديج عمجي راو
 . ( هطسو نم ذخأ اًفانصأ رمّثلا ناك نإف « ءيدرلاو « ديجلا نم ينعأ : اهنم

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو « دوهشملا وهو » ركفلا راد ةخسن يف .
 )١( هانتبثأ ام باوصلاو « ناك اذإ » يربكلا ةيراجتلا ةبتكملا ةخسن يف .

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( ربص ) «ركفلا راد » ةخسن يف .
 هنأ رثلاو « بوبحلا نم دحاولا فنصلا ىلع نوقفتم مهنأ يحوي ىلاعت هللا همحر فلؤملا مالك (4)

 - رمَّثلا ناك اذإ هنأ ىلع نوعمج مهنأ كلذكو « هعيمج نع ةاكزلا ذخؤتو . هئيدر ىلإ هديج عمجي



 ذه 3 ٠

 ريعشلاو « ةطنحلا مض يفو « ضعب ىلإ اهضعب © يناطقلا مض يف اوفلتخاو

 ريعشلاو « ةطنحلا : دحاو فنص اهلك ') ةينطقلا : كلام لاقف 9 تلسلاو

 اهلك يناطقلا : ةعامجو « دمحأو « ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو (9 اضيأ تلسلاو

 باسح يف هريغ ىلإ ءيش اهنم مضي الو ء اهئاممأ بسحب ةريثك فانصأ
 ش . باصنلا

 دحاو مضي ال « ةثالث فانصأ مدنع ةطنحلاو « تلسلاو ءريعشلا كلذكو

 . © باصنلا ليكتل رخآلا ىلإ اهنم

 ناك اذإ امأ . دحاولا فنصلا ىلع نوعمج مهنإ لب كلذك رمألا سيلو . هطسو نم ذخأ افانصأ -

 لاقو . ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو « هصخي ام فنص لك نم ذخؤي دمحأ بهذم ىلع هنإف « ًافانصأ
 لك ةاكز جارخإ هيلع قش اذإ : باطخلا وبأ لاق كلذكو . طسولا نم ذخؤي : يعفاشلاو كلام

 : اههريغ لاقو « رذنملا نبا لاق هبو « هنم عون

 « ءاكرشلا ةلزنمب ءارقفلا نأل « ىلوأ وهو : ةمادق نبا لاق . هردقب لك نم كلذ رشع ذخؤي
 رظنا . ًاعاونأ تناك اذإ « ةيشاملا فالخب كلذ يف ةقشم الو « هنم عون لك يف اوواستي نأ يغبنيف
 ء ( 727١ ينغملا )

 )١( خبطت يتلا بوبحلل عماج مسا : ةينطقلا ٠ سدعلا لثم كلذو ٠ صخلاو « ايبوللاو « ءالقابلاو «

 (رينملا حابصملا رظنا ) . يناطقلا نم ريعشلاو حمقلا سيلو « مسسلاو « زرألاو .
 ٠ بحلا راغص رثقلا قيقر هنم برض : سراف نبا لاقو ءرشق هل سيل «ريعشلا نم برض ليق (1)

 - . . (رينملا حابصملا ) هل رشق ال ريعشلاو « ةطنحلا نيب بح : يرهزألا لاقو
 . ( عومجملا ) نزخت يأ ٠ تويبلا يف نطقت اهنأل كلذب تيمس . ءايلا ديدشتو فاقلا رسكب ىئهو (؟)
 . اهض مدع وه هبهذم نم راتخناو ( 577/١ يفاكلا ) و ( 57/١ ريغصلا حرشلا ) رظنا (؟)

 . ( ١؟؟؟ض يدنلا ضورلا ) و ( ؟0/7١6 عئانصلا.عئادب ) و ( ؛45/0 عومجملا ) رظنا (5)

 « سانجألا مذت الو « ضعب ىلإ اهضعب سنجلا نم عاونألا مضي هنأ.انبهذم : يوونلا لاق
 مضي الف « ضعب ىلإ اهضعب ةينطقلا سانجأ مضي الو « كلذ وحنو «ريعش ىلإ ةطنح مضت الف
 « لوحكمو « حانبر يبأ نب ءاطع لاق هبو . كلذ وحنو سدعلاو « ءالقابلا ىلإ صملا
 وبأو « يأرلا باحصأ رئاسو « ةفينح وبأو « كيرشو ٠ حلاص نب نسحلاو ٠ يروثلاو « يعازوألاو
 مضتو اهيلإ تلسلاو ء ريعشلا ىلإ ةطنحلا مضت ةفئاط تلاقو ءرذنلا نباو « روث وبأو « ديبع
 -ةياوزو ٠ ككلام بهذم اذهو « ريعشلاو « ةطنحلا مضت ال نكلو « ضعب ىلإ اهضعب اهلك يناطقلا
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 قافتا وأ عفانملا قافتا وه « دحاولا فنصلا يف ةاعارملا له فالخلا ببسو
 فانصأ يهف : اهؤاممأ تفلتخا املك : لاق « ءامسألا قافتا لاق نف ؟ ءامسألا
 فنص يهف « اهعفانم تقفتا امك : لاق « عفانملا قافتا لاق نمو « ةريثك

 ظ . اهؤامسأ تفلتخا نإو « دحاو ٠
 نأ ينعأ « عرشلا ءارقتساب هتدعاق ررقي نأ موري اههنم دحاو لكف

 ءايشألاب رخآلاو « ءاممألا عرشلا اهيف ربتعا يتلا ءايشألاب هبهذمل جتحي اهدحأ
 ةاكزلا يف ءامسألل عرشلا ةداهش نوكي نأ هبشيو « عفانملا اهيف عرشلا ربتعا يتلا
 هللاو . عرشلا يف ًادوجوم نيرابتعالا الك ناك نإو « عفاشمل هتداهش نم رثكأ
 1 . معأ

 نود هب هرابتعاو « صرخلاب باصنلا ريدقت يهو : ةيناثلاةلئسملا امأو

 ودبي نيح بانعألاو ليخنلا يف صرخلا ةزاجإ ىلع ءاماعلا روهمج نإف ليكلا

 صرخ ال : دواد لاقو ©” ابطر اهلهأ نيبو , اهنيب لخب نأ ةرورضلل اهحالص

 ىلعو « لطاب صرخلا : هابحاصو « ةفينح وبأ لاقو (” طقف ليخنلا يف الإ
 . هنم صقن وأ « صرخلا داز « هدي لصحت ام رشع يدؤي نأ لاملا بر

 رذنملا نبا ىكحو ءريعشلا ىلإ حمقلا ض يرهزلاو يرصبلا نسحلا نع رذنملا نبأ ىكحو . دمحأ نع
 حص نإ امهريغ ينعي  هلاق ًادحأ معأ ال : لاقو  ًاقلطم بوبحلا مض ةمركعو « سواط نع
 .( عومجملا )  اهنع

 وهو ( 257/0 عومجملا ) رظنا . يعفاشلا بهذم وهو ١( ةنودملا ) رظنا . كلام لوق وهو )١(

 مساقلاو ٠ ناورمو « ةّمح يبأ نب لهسو « باطخلا نب رمع صرخلا ىري ناك نميو .دمحأ بهذم
 وبأو « ديبع وبأو « معلا لهأ رثكأو ؛رانيد نب ورمعو « يرهزلاو « ءاطعو « نسحلاو « دم نبأ
 , نيمختو « نظ : صرخلا : يأرلا لهأ لاقو . ةعدب صرخلا نأ يبعشلا نع يكحو ءروث
 . الف , كح هب مزلي نأ امأنف « اونوخي الكل ةركألل ًافيوخت صرخلا ناك افإو « مكح هب مزلي ال
 ” ينغملا ) رظنا

 . ( ؟”لو/6 ىلحلا ) رظنا (0)



 نفإ

 يف دراولا رثألل لوصألا ةضراعم صرخلا زاوج يف مهفالتخا يف ببسلاو
 يور ام وهف «روهملا هب كسمت يذلا وهو « كلذ يف دراولا رثآلا امأ : كلذ

 « ربيخ ىلإ هريغو ء ةحاور نب هللا دبع لسري ناك ميم هللا لوسر نأ»

 . 2« لخنلا مهيلع صرخيف

 عيب وهو « اهنع يهنملا ةنبازملا باب نم هنألف « هضراعت يتلا لوصألا امأو
 رتلاب بطرلا عيب باب نم اًضيأ هنألو . اليك رثلاب لخنلا سوؤر يف رفلا
 « ابرلا لوصأ نم امهالكو « ةئيسنلا نمو « لضافتلا نم عنملا هلخديف « ةكيسن
 م «ربيخ لهأ ىلع صرخي ناك يذلا صرخلا نأ عم اذه نويفوكلا ىأر اماف

 : اًنيمخت نوكي نأ لقحي : اولاق « ةاكز لهأب اوسيل اوناك ذإ « ةاكزلل نكي
 . راثلا نم موق لك يديأب ام معيل

 امل ؛ ةمسقلا يف ناك هنأ رهاظلاف « كلام ربخ بسحب امأ : يضاقلا لاق
 « متئش نإ : لاق « صرخلا نم غرف ذإ ناك « ةحاور نب هللا دبع نأ يور
 . بحلا ةمسق يف ال ءراثلا ةممق يف ينعأ « يلف « مئش نإو « مكلف

 عضومل صرخلا افإف « دواد وبأ هاور يذلا ةشئاع ثيدح بسحب امأ
 نأش ركذت يهو « تلاق اهنأ وه ثيدحلاو ٠ كلذ يف مهيلع بجاولا بيصنلا

 صرخيف « ربيخ دوه ىلإ ةحاور نب هللا دبع ثعبي ٌهَّْيَ ينلا ناك » ربيخ

 راطوألا لين ) رظنا . ينطقرادلاو « قازرلا دبعو « دمحأو « دواد وبأ هاور ةشئاع ثيدح .)١(
 نيح لخنلا صرخيف « ةحاور نب هللا دبع ثعبي ٍةّلْيَم هللا لوسر ناك » تلاق هظفلو (

 كلذب مهيلإ هنوعفدي وأ « صرخلا كلذب هنوذخأي دوه ريخي مث  هنم لكؤي نأ لبق بيطي
 نبا نيب ةطساو هيف : يناكوشلا لاق « قرفتو راثلا لكؤت نأ لبق ةاكزلا يصحي يك صرخلا
 نباو « ةروكذملا ةطساولا نودب ينطقرادلاو قازرلا دبع هاور دقو ٠ فرعي ملو يرهزلاو جيرج
 ةبلعث نب ةحاور نب هللا دبعو ( ١77/4 راطوألا لين ) « ًاسيلدت اهكرت هلعلف سلدم جيرج
 . . ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) . ريمأ يردب بيقت دمح وبأ جرزخلا نب ثراحلا ينب نم يراصنألا



 نفي

 . « هنم لكؤي نأ لبق بيطي نيح لخنلا مهيلع

 كلت نم ىنثتسم صرخلاف « ناك امفيكو « ناخيشلا هجرخي مل راثلا صرخو

 ىلع هنم اًمكح مالسلاو ةالصلا هيلع هنم ناك هنأ تبث نإ اذه لوضألا

 ىلع اًماع اح نوكي نأ سيل « ةمذلا لهأ ىلع تبث ول محلا نإف « نيماسملا

 . ملعأ هللاو « ليلدب الإ نيماسملا

 . ملعأ هللاو « اًنيب صرخلا زاوج ناكل 2 ديسأ نب باتع ثيدح حص ولو

 صرخأ نأ ميم هل هللا لوسر ينرمأ » : لاق هنأ وه ديسأ نب باَنَع ثيدحو

 نب باتع ثيدحو «' «١ ارم لخنلا ةاكز ذخؤت اك ٠ اًبيبز هتاكز ذخآو « بنعلا

 ءهنم عمسي مل وهو ,« بيسملا نب ديغس وه هنع هيوار نأل « هيف نعط ديسأ

 يف نوتيزلا يف ةاكزلا بجوأ نم فلتخاو . بنعلا صرخ دواد زجي زجي مل كلذلو

 . ) هصرخ زاوج

 بنعلاو « لخنلا ىلع كلذ يف هسايق يف مهفالتخا مهفالتخا يف ببسلاو

 . ( ةباحصلا

 تي هللا لوسر رمأ » ظفلب « ينطقرادلاو « نابح ن نباو « يئاسنلاو « يذمرتلاو « دواد وبأ هاور قفز

 نبا لاق « أرق لخنلا ةقدص ذخؤت !؟ « ًابيبز هتاكز ذخؤتو لخنلا صرخي ا؟ ء بنعلا صرخي نأ

 نبا لاقو « هنم عمسي مل : دواد وبأ لاق دقو «٠ باتع نع بيسملا نب ديعس ىلع هرادمو : رجح

 ٌهنبَج هللا لوسر نعوري مل : نكسلا نبا لاقو : رهاظ هعاطقتا : يرذنملا لاقو « هكردي م: عناق

 ٠ انع رمأ إي ينلا نأ بيسلا نب ديعس نع حيحصلا : متاح وبأ لاقو « اذه ريغ هجو نم

 .( ١9١/١ ريبحلا صيخلت ) لسرم

 دنعو ( ةنودملا ( بحلاك « صرخي ال هنكل « كلام بهذم نوتيزلا يف ةاكرزلا بوجو ةفإ

 ضرخي . لو « ديدجلا يف هصن وهو « هيف ةاكز ال هنأ باحصألا قافتاب حصألا : نالوق ,ةيعفاشلا

 ..( 228076 عومجملا رظنا ) ةاكزلا هيف بجت انلق اذإ فالخ الب



 نفر

 كلذكو « بطرلا ال ءرقتلا وه « ةاكزلا يف لخنلا نم عيملا دنع ٌجيَرْخْلاَو

 يف ةاكزلا بوجوب نيلئاقلا دنع كلذكو « هسفن بنعلا ال ,..بنعلا نم بيبزلا

 .بيبزلاو ءرقلا ىلع اًسايق بحلا ال ..تيزلا وه « نوتيزلا

 ءرصتعي ال يذلا نوتيزلاو « "9 ببزتي ال يذلا بنعلا يف كلام لاقو
 . (9 اًبح هنم ذخؤي نأ ىرأ

 لجرلا ىلع بسحي : الاق ةفينح ابأو « اكلام نإف : ةثلاثلا ةلئسملا امأو
 : يعفاشلا لاقو © باصنلا يف داصحلا لبق هعرزو « هرم نم لكأ ام

 . 0 هلهأو ءوه لكأي ام لاملا برل صراخلا كرتيو « هيلع بسحي ال

 امأ : سايقلاو باتكلا نم كلذ يف راثآلا ضراعي ام مهفالتخا يف ببسلاو
 ةفح ابأ ثعب ِهَنِلَم ينلا نأ » ةثح يبأ نب لهس هاور اف « كلذ يف ةنسلا

 لاقف « يلع داز دق ةمثح ابأ نإ هللا لوسراي : لاقف « لجر ءاجف « اًصراخ
 دقل هللا لوسراي : لاقف « هيلع تدز كنأ عزي كنمع نبا نإ » تلم هللا لوسر

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو « بترتي الو »ركفلا راد ةخسن يف .
 رظنا : هنمث نم ذخؤي هنأ رصتعي ال يذلا نوتيزلاو « ببزتي ال يذلا بنعلا يف كلام ىأر ()

 . ( 30/١ يفاكلا )و ( ؟8ه/١ ةنودللا )

 . يعفاشلا لوقك فسوي يبأ لوقو ( 161/7 عئانصلا عئادب ) و ( ؟١/86 ةنودملا ) رظنا (5)

 كرتي مل نإف « عبرلا وأ ثلثلا راثلا باحصأل كرتي صراخلاف « ىلاعت هللا دمحر دمحأل لوقلا اذه (؟)

 رظنا . مهل قح هنأل « دمحأ هيلع صن . هب مهيلع بسحي الو « كلذ ردق لكألا مهلف « ائيش مهل

 « صرخلا لبق راثلا يف فرصتي نأ كلاملل زوجي ال هنإف « يعفاشلا بهذم امأ ( 5١7/؟ ينغملا )

 « ةاكزلا بوجو دعبو « صرخلا لبق فرصت ولف «٠ صرخي ىتح فالتإ الو « لكأ الو « عيبب ال

 هنأل ءرزعي م ًالهاج ناك نإو « َرْرع , هميرحت ًاملاع ناك نإف « فالخ الب هيف فرصت ام مرغ
 « بنعلاو « لخنلا عيمم صرخي هنأ نورثكألا هب عطق يذلا روهشملا حيحصلا بهذملاو روذعم
 ميدقلا يف هيلع صوصنم وهو . هلهأ اهلكأي تالخن وأ « ةلخن كلامال كرتي هنأ يعفاشلل لوق هيفو

 . ( 8/0 عومجملا ) رظنا . ثلثلا وأ « عبرلا كرتي هنأ هنع يدرواملا ىكحو



51 

 « حيرلا هطقست امو « نيكاسملا همعطي امو « هلهأ () ةيرع ردق هل تكرت

 : لاق ّتِلَط هللا لوسر نأ يورو 27 « كفصنأو . كمع نبا كداز دق » : لاقف

 يورو 20 « عبرلا اوعدف « ثلثلا اوعدت مل نإف , ثلثلا اوعدف « مصرخ اذإ »
 « ةيرعلا لاملا نإف ٠ صرحخلا يف اوففخ » : لاق ِوَنِكَم هللا لوسر نأ رباج نع

 . « قحلا نم رقلا يف بجو امو « بئاونلاو « لماعلاو ةيصولاو « ةلكآلاو
 نم اوُلُك > : ىلاعت هلوقف سايقلاو :راثآلا هذمل ضراعملا باتكلا امأو

 ظ .  © # ِداَصَح َمْوَي ُهَقَح اوُتآو َرَمْلَأ اذإ هِرَمَ
 هذه يف هنم بجاولاو . ةاكزلا هيف تبجوف « لام هنألف « سايقلا امأو

 نم تجرخ اذإ اهنأ اوفلتخي م اهنايعأ نم ةجرخم ةاكزلا يتلا ةثالثلا سانجألا
 . ةئزحجم اهنأ اهسفنأ نايعألا

 لاقف ؟ زوجي ال وأ « ةيقلا نيعلا لدب جرخي نأ اهيف زوجي له اوفلتخاو
 . يف هيلع صوصنملا لدب تاوكزلا يف ممقلا جارخإ زوجي ال : يعفاشلاو كلام

 )١( (رينملا حابصملا ) ( ايارعلا ) عمجلاو . اهترم لكأيل : هريغ اهبحاص اهيرعي ةلخنلا : ةيرعلا .
 ةنح يبأ نب لهس وه ثيدحلا يوارو . ( 77١/7 ريبحلا صيخلت رظنا ) . ينطقرادسلا هاور (؟)

 نأ هب موزجملا لب « حصألاو . هلي ينلا نع ظفح دقو ء ثالث ةنس دلو . يسوألا يراصنألا

 نب حلاصو ء راسي نب ريشب هنع ىورو « ةيبيدحلاو « ًادحأ دهش هنأو « طلغ هدلوم خيرات
 ثالث ةئس دلو هنأ هلوق يدقاولا ىلع دري اذهو « ةعامجو « ريبج نب عفانو « ةورعو ٠ تاّوْخ
 ا . ( ةباحصلا ءاممأ ديرجت )

 يبأ نب لهس ثيدح نم ماحلاو « نابح نباو « ةثالثلا ننسلا باحصأو . دمحأ هاور ثيدحلا (5)
 راين نب دوعسم نب نمحرلا دبع هدانسإ يفو « .. ثلثلا اوعدو . اوذخف صرخ اذإ » ظفلب ةثح
 لاق . هلاح فرعي ال ناطقلا نبا لاقو . هب درفت هنإ :رازبلا لاق دقو « لهس نع يوارلا
 . ىهتنا . هب رمأ باطخلا نب رمع نأ : قفتم دانسإب دهاش هلو : ماحلا

 اَعتوفرم رباج نع ريبزلا يبأ نع ةعيمل نبا قيرط نمربلا دبع نبا هاور ام هدهاوش نمو
 . ( 3,9 / ؟ ريبحخلا صيخلت ) « ةلكألاو ةئطاولاو « ةيرعلا لاملا نإف ء صرخلا يف اوففخ »

 ش . ١6١ ةيآ ماعنألا ()
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 م وأ هيلع صوصنللا ىلع ردق ءاوس ء زوجي : ةفينح وبأ لاقو © تاوكزلا
 . (9 ردقي

 : لاق نف ؟ نيكاسال بجاو قح وأ « ةدابع ةاكزلا له مهفالتخا ببسو

 ىأ اذإ « هنأل ءزجي مل « نايعألا كلت ريغ نم جرخأ نإ : لاق « ةدابع اهنإ

 قح يه : لاق نمو «ةدساف يهف « اهب رومأملا ةهجلا ريغ ىلع ةدابعلاب

 نأ انل : ةيعفاشلا تلاق دقو . هدنع نيعلاو ةمقلا نيب قرف الف () نيكاسال

 « نيعلاب قحلا قلع اغفإ عراشلا نإ  نيكاسملل قح اهنأ انماس نإو - : لوقت
 : لوقت ةيفنحلاو . لاومألا نايعأ يف ءاينغألا عم ءارقفلا كيرشتل هنم ردصت

 يذ لك نأل « لاومألا بابرأ ىلع ًاليهست لاومألا نايعأ ركذلاب تصخ امغنإ
 يف ءاج كلذلو « هيدي نيب يذلا لاملا عون نم جارخإلا هيلع لهسي امنإ لام
 باتك يف يتأي ام ىلع ًاللح للحلا لهأ ىلع ةيدلا يف لعج هنأ رثألا ضعب

 ٠ . دودحلا

 يلاملا بهذملا يف ( ١66/5 يثرخلا )و ةنودملا شماهب ( ؟؟5 / ١ دشر نبا تامدقم ) رظنا )١(

 . ( 7١6 / ؟ ىنغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو « يعفاشلا بهذم يف ( 75/8 / ه عومجملا ) رظناو
 ' . (185/ ؟راتحلا در ) هتيشاح عم « راصبألا ريونت حرش راتخلا ردلا ) رظنأ ()

 . نيعلا نم رثكأ ةيقلا ىلإ جاتحي دق ريقفلا نأل « باوصلل برقأ ةفينح يبأ بهذم لعلو
 . هانتبثأ ام باوصلاو « نيكاسمل هركفلا راد ةخسن يف (1)



 نشأ

 سداسلا لصفلا

 (” ضورعلا باصن يف

 اهنم ذختا ايف وه افإ كلذب نيلئاقلا بهذم ىلع ضورعلا يف باصنلاو

 يف باصنلا وه مهبهذم ىلع اهيف باصنلاو « لبق ردقي ام ىلع ةصاخ عيبلل
 يف لوحلا كلذكو « لاومألا سوؤرو « تافلتملا مق يه هذه تناك ذإ « نيعلا

 عاب اذإ : لاق اًكلام نإ « ضورعلا يف ةاكزلا اوبجوأ نيذلا دنع ضورعلا
 يذلا رجاتلا يف هدنع كلذو نْيَّدلا يف لاحلاك ةدحاو ةنسل هاكز « ضورعلا

 . هضورع ءارش تاقوأ هل طبضت

 نيذلا مهو « هنورتشي الو « هنوعيبي ام تقو مهل طبضني ال نيذلا امأو

 موي نم لوحلا مهيلع لاح اذإ « كلام دنع ءالؤه حف « ريدملا مساب نوصخي

 نم هديب ام كلذ ىلإ مذي مث ء ضورعلا نم هديب ام مّوقي نأ مهتراجت ءادتبا

 : هلثم نْيَد هيلع نكي م نإ ء هضبق ىجتري يذلا نْيَّدلا نم هلامو نيعلا
 اًياصن كلذ نم هدنع عمتجا ام غلب اذإف « ريدملا ريغ نْيَد يف هلوق فالخب كلذو

 « اباصن غلب « ضني مل وأ « نيعلا نم ءيش هماع يف هل ضن ءاوسو « هتاكز ىتأ

 مماقلا نبا ىورو . كبلام نع نوشجاملا نبا ةياور هذهو « اباصن غلبي م وأ

 ضورعلا يف هيلع نكي مل « ضورعلاب رجتي ناكو « ضان هل نكي مل اذإ : هنع
 . "' كلذ ربتعي مل نم مهنمو « باصنلا هيف ربتعا نم مهنف . ءيش

 لاقو 'اهناثأ نم ال ء اهنايعأ نم نوكت ضورعلا ةاكز : ينزملا لاقو

 )١( ) (رينملا حابصملا ) هورتشيل « ةبغرلا يوذل هترهظأ ( عيبلل عاتملا تضرع .
 ةيعرشلا ماكحألا نيناوق )و ( 19577” ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا )و ( ١ / ١05 يفاكلا ) رظنا (؟)

 .(ا١١2١ص

 ءرشعلا عبر ةراجتلا ةاكز ردق نأ فالخ ال ٠» : لاق اإو « ينزمال لوقلا اذه يوونلا دنسي مل (؟)

 نأ زوجي الو , ةيقلا نم جرخي : ديدجلا روهشملا : لاوقأ ةثالث هيف ؟ جرخي نيأ نمو « دقنلاك



 اني

 : مثريغو ٠ يعازوألاو « يروثلاو « دمحأو « ةفينح وبأو ؛ يعفاشلا : روهما

 لاحف « ةراجتلل  اًضرع ىرتشا نم هنأو « دحاو هكح ريدملا ريغو « ريدلا
 . 9 هاكزو همّوَق لوحلا هيلع

 بجوي ملافإو (هتيق ال ء«هب هعاتبا يذلا هنمث يزي لب : موق لاقو

 (9 هعون يف ال «لاملا نيع يف طرتشي امنإ لوحلا نأل « اًئيش ريدملا ىلع روهجلا
 اذهو ريدملا نع اًسأر ةاكزلا طقست الئل « نيعلاب انهه عونلا هبشف , كلام امأو

 « تباث عرش نم اًطبنتسم اًعرش نوكي نأب هنم هبشأ اَدئاز اًعرش نوكي نأ وه
 لصأ ىلإ دنتسي ال يذلا وهو « لسرملا سايقلاب هنوفرعي يذلا وه « اذه لثمو
 كلامو . هيف ةيعرشلا ةحلصملا نم لقعي ام الإ « عرشلا يف هيلع صوصنم

 . اهيلع صوصنم لوصأ ىلإ دنتسي م نإو « حلاصملا ربتعي هللا همحر

 ةاكزلا تقو يف : ةعبارلا ةلمجلا

 يف ةكزلا بوجو يف نوطرتشي :ءاهقفلا روهمج نإف « ةاكزلا تقو امأو

 2« ةعبرألا ءافلخلا نع كلذ توتبثل ء لوحلا ةيشاملاو « ةضفلاو , بهذلا

 نأ مهداقتعالو « هب لمعلا راشتنالو « مهنع هللا يضر ةباحصلا يف هراشتنالو

 ثلاثلاو ء ةيقلا نم زوجي الو « نيعلا نم جارخإلا بجي : يناشثلاو «٠ ضرعلا نيع نم جرخي -

 . نافيعض ناميدق ناريخألا نالوقلا : عومجملا يف لاقو ( 778/7 ةضورلا ) .. اههنيب ريختي

 . ( 5٠١ / 5 عومجملا ) رظنا . لمعلا هيلعو لوألاب ىوتفلاو
 )١( هانتبثأ ام باوصلاو « اًضرغ » « ركفلا راد » ةخسن يف .

 . ( ١ / " ينغملا )و ( 457 / ١ ءاهقفلا ةفحت )و ( ١١ / 5 عومجملا ) رظنا (0)

 . لوقلا اذه لئاق ىلع رثعأ مل ()

 هكح ريدلا ريغو ريدلا يف موق روهمجلل تبثأ دقو « ةقباسلا ةرابعلا ضقانت ةرابعلا هذه (4)

 مهنأ دصقي نأ الإ . هاكزو « همّوُق « لوحلا هيلع لاحف ةراجنلل اًضرع ىرتشا نم هنأو « دحاو

 ءاوس « هيلع بجوي اًكلام نأل , كلذك وهف « اًباصن غلبي مل اذإ « اًئيش ريدملا ىلع نوبجوي ال
 . لمأتف . كلذ حضوي م فلؤلا نكلو . نكي مل مأ « اًباصن ناك
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 دقو . فيقوت نع الإ نوكي نأ زوجي ال فالخ ريغ نم راشتتالا اذه لثم
 لام يف ةاكز ال » : لاق هنأ هت يبنلا نع رمع نبا ثيدح نم اًعوفرم يور
 يف هيف سيلو ء راصمألا ءاهقف دنع هيلع عمج اذهو () « لولا هيلع لوُحَي ىتح
 . © ةيواعمو « سابع نبا نع يور ام الإ فالخ لوألا ردصلا

 اذه نم اوفلتخاو . تباث ثيدح كلذ يف دري مل هنأ فالتخالا ببسو
 اذإ ندعملا يف لوحلا طرتشي له : اهادحإ : ةروهشم ةينامث لئاسم يف بابلا

 ..لاملا حبر لوح رابتغا يف : ةيناثلا ؟ رشعلا عبر هيف بجاولا نإ انلق
 رابتعا يف : ةعبارلا . ةاكزلا هيف بجت لام ىلع ةدراولا دئاوفلا لوح : ةثلاثلا

 اذإ ٠ ضورعلا لوح رابتعا يف : ةسماخلا . ةاكزلا.هيف نإ انلق اذإ ٠ نيدلا لوح
 لوج يف : ةعباسلا . ةيشاملا ةدئاف .لوح يف : ةسداسلا ٠ ةاكزلا اهيف نإ انلق

 نوكت نأ طرتشي نم يأر ىلع امإ , تاهمألا ىلإ مضت اهنإ انلق اذإ مغلا لسن
 طرتشي د ال نم بهذم ىلع امإو « ةفينح وبأو ٠ يعفاشلا وهو ٠ اًباصن تاهمألا

 . لوحلا لبق ةاكزلا جارخإ زاوج يف : .ةنماثلاو ؛ « كلام بهذم وهو « كلذ

 دمحأو ؛ دواد وبَأ هاور « لوخلا هيلع لوحي ىتخ لام يف ةاكز ال » ثيدح رجح نبا ظفاحلا لاق )١(
 ٠ سنأ ثيدح نم ينطقرادلاو « يلع نع ةرمض نب مصاعو ٠ ثراحلا ةياور نم يقهيبلاو
 . تباث نع هب درفت دقو « فيعض وهو « هاّيَس نب ناسح هيفو

 نب ةثراح هيفو « ةشئاع ثيدح نم * ءافعضلا يف يليقعلاو ٠ يقهيبلاو « ينطقرادلاو ٠ ةجام نبأو
 .نب ليعامسإ هيفو « زمع نبا ثيدح نم يقهيبلاو ٠ ينطقرادلا هاورو ٠ فيعض وهو « لاجرلا يبأ
 ( 16+ / ؟ ريبحلا صيخلت ١) فيعض ماشلا لهأ ريغ. نع هثيدحو شايع

 . دوعسم نبا كلذكو (0



 له

 عم لوحلا هيف ىعار يعفاشلا نإف ٠ ندعملا يهو : ىلوألا ةلئسملا امأ

 . (9 لوحلا نود باصنلا هيف ىعارف . كلام امأو (©) باصنلا

 « ةاكزلا هيف بجت امم ضرألا هجرخت ام نيب ههبش ددرت مهفالتخا ببسو

 لوحلا ربتعي مل ء ضرألا هجرخت امب ههبش نف « نيينتقملا ةضفلاو ءربتلا نيبو
 «ربتلاب ههيبشتو « لوحلا بجوأ « نْيينتقملا ةضفلاو « ربتلاب ههبش نمو « هيف
 ْ . ملعأ هللاو . نيبأ ةضفلاو

 ىلع هيف اوفلتخا مهنإف « لاملا حبر لوح رابتعا امأو : ةيناثلا ةلئسملا

 لصألا. ناك ءاوس ديفتسا: موي نم ريثعي هلوح نأ يعفاشلا ىأرف : لاوقأ ةثالث

 نأ بتك هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع يورم وهو () نكي مل وأ « اباصن

 لوح : كلام لاقو . لوحلا اهيلع لوحي ىتح ةراجتلا حابرأل ضرعُي ال

 وبأ لاق . اباصن هحبر عم لصألا غلب: اذإ باصن نم لقأ وأ « اباصن لصألا ناك

 . 9 هباحصأ الإ ءاهقفلا نم دحأ هيلع هعباتي مو : ديبع

 هبو « يعفاشلا بتك مظعم يف صوصتملا حيحصلاو ؛ يعفاشلا بهذم يف ناروهشم نالوق هيف )١(

 / ١ عومجملا ) رظنا . لاحلا يف بجي لب « لوحلا طرتشي ال هنأ :نوقابلا هححصو « تاعامج عطق

 / ؟ ةمادق نبال ينغملا )و ( 507 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . دجأو , ةفينح يبأ بهذم وهو (
 . (.57 / ؟ ينغملا ) رظنا . رذنملا نباو ٠ قاحسإ بهذم وه « هيف لوحلا طارتشاو (

 . ( ؟8668/-١ ةنودللا ) رظنا (؟)

 لصألا ىلإ موضم اذهو « لاملا ضوضن ريغ نم لصاح : نابرض ةراجتلا .لام حبر : يوونلا لاق (؟)

 ٠ كلذب عطقلا ةمئألا نع نيمرحلا مامإ ىحو ٠ حيحصلا بهذملا وهو « جاتنلاك « لوحلا يف

 مامت ىلإ ضانلا كسمي نأ : ( ىلوألا ةلاحلا ) : تالاح ثالث هيفف : لاملا ضوضن عم لصاحو

 اهب يرتشي نأ : ( ةيناثلا ةلاحلا )و « لوحب حبرلا درفيو « هلوحب لصألا يزي حيحصلاف « لوحلا

 دعب ضن اذإ : ( ةثلاثلا ةلاحلا )و . ضانلا كسمأ ول اك هنأ حيحصلاف : لوحلا مامت لبق اًضرع

 نإو ,« فالخ الب لصألا لوحب عيملا ىز « لوحلا مامت لبق ةدايزلا ترهظ نإف . لوحلا مات

 . ( 37١ / ؟ ةضورلا ) رظنا . رخآ ًالوح حبرلل فتأتسي هنأ حيحصلاف « همات دعب ترهظ

 . ( 756/1١ ريغصلا حرشلا ) رظنا (4)
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 وأ ء اباصن لوحلا هيلع لئاحلا لاملا سأر نوكي نأ نيب موق قرفو
 كي مل نإو « هلام سأر عم حبرلا ىز « اباصن ناك نإ : اولاقف نوكي ال
 . 0 ةفينح وبأو ءروث وبأو « يعازوألا لوقلا اذهب لاق نميو ٠ كزي مل « اباصن

 وأ ءدافتسملا لاملا كح هكح نوكي نأ نيب حبرلا ددرت مهفالتخا ببسو

 نمو « لوحلا هب لبقتسي : لاق « ءادتبا دافتسملا لاملاب ههبش نف ٠ لصالا مكح
 نم نأ الإ « لاملا سأر مح همكح : لاق « لاملا سأر وهو لصألاب ههبش
 كلذو « ةاكزلا هيف تبجو دق « لاملا سأر نوكي نأ هيبشتلا اذه طورش
 يف لصألا ىلع حبرلا سايق فعضي كلذلو « اباصن ناك اذإ الإ نوكي ال
 وه , كلذ يف هنع هللا يضر كلام هدمعا يذلا نوكي نأ هبشيو كلام بهذم

 يور دقو . هيف اًضيأ فلتخم غلا لسن نكل « غلا لسنب لاملا حبر هيبشت
 .روهملا لوق لثم كلام نع

 اذإ « لاملا نأ ىلع اوعمجأ مهنإف « دئاوفلا لوح يهو : ةثلاثلا ةلئسملا امأو

 اهعومج نم لككي هحبر ريغ نم لام هيلإ ديفتساو ٠ باصن نم لقأ ناك

 . 9 لك موي نم لوحلا هب () لبقتسي هنأ ٠ باصن

 لوحلا هيلع لاح دق رخآ لام باصن هدنعو « الام دافتسا اذإ اوفلتخاو

 نم ناك اذإ لصألا لوح ىلع ينبم ءانلا لوح : دمحأ دنعو ( 5,6 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا )١(
 . جاتنلاو « لاخسلاك , لوحلا يف هعبتف « كلما يف هل عبات هنأل ٠ هسنج
 . ( 87 / ؟ ينغملا ) رظنا . فسوي وبأو ٠ قحسإو « كلام لاق اذهبو
 ' دافتسم لك لوح ىنب هنإف « ةفينح وبأ امأ « هسنج نم ءانلا ناك اذإ « ةفينح ابأ قفاوي دمحأف
 غلبي مل ام ةاكز هيف سيل ءانلا نأ يف هقفاوي كلذكو . هريغ وأ ٠ ناك ءامن « هسنج لوح ىلع
 . /١*( 5 ينغملا ) رظنا . اًباصن هلصأ

 . هانتبثأ ام باوصلاو ٠ لقتسي » ركفلا رادو « ةفرعملا راد ةخسن يف (؟)

 . ( 56 / ؟ ينغملا )و ( 358 / ١ ريغصلا حرشلا ) و ( 58 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (")
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 يذلا لاملا ىلإ ضي الو . هلوحل اباصن ناك نإ « دافتسملا يزي : كلام لاقف

 . ةفينح وبأ لاقو () يعفاشلا لاق دئاوفلا يف لوقلا اذهبو « ةاكزلا هيف تبجو

 ء اباصن لصألا ناك اذإ لصألا لوحب ىزت اهلك دئاوفلا : يروثلاو « هباحصأو
 . ( مدنع حبرلا كلذكو

 مل لام مح هككح مأ , هيلع دراولا لاملا كح هكح له مهفالتخا ببسو

 . ينعأ : رخآ لام ىلع دري مل لام كح هكح : لاق نف ؟ رخآ لام ىلع دري .
 هيلع دراولا كح هدكح لعج نمو . ةدئافلا يف ةاكز ال: لاق « ةاكز هيف الام

 هلوح ربتعا « اباصن هنوكب ةاكزلا هيلع دراولا ناك اذإ : لاق ء دحاو لام هنأو

 . هيلع دراولا لاملا لوحي

 هيلع لوحي ىتح لام يف ةاكز ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعو

 . ليلدب الإ « لام ىلإ لام فاضي ال نأ يضتقي « لوحلا

 يذلا هلصأ نمو « ةيشاملا ىلع ضانلا سايق اذه يف دمعا ةفينح ابأ نأكو

 عيمج يف اباصن لاملا دجوي نأ لوحلا طرش نم سيل هنأ بابلا اذه يف هدتعي

 لقأ راصف « هضعب كله مث « اباصن لوحلا لوأ يف لام ناك اذإ هنأ هدنعف

 )١( ريغصلا حرشلا ) رظنا ١ /  ) 7/8نمسلاك جاتنلا امأ تضن اذإ « دئاوفلا يف يعفاشلا لوق وهو «

 دلولاو ٠ رظنا . باصنلا لككو « لوحلا هيلع لاح اذإ هلصأ عم ىزي هنأ حصألاف ء رثلاو

 ) ؟ جاتحملا ةيا هحرش عم جاهنملا / ٠٠١ ( .

 نأك ء« هدنع ام سنج ريغ.نم دئاوفلا تناك اذإ امأ . ةراجتلا سنج نم دئاوفلا تناك اذإ اذه .

 ثرإ نم ةدايزلا ةدافتساو « ةراجتلل لام هيدل نوكي ٠ ةبه وأ ٠ هل لبقتسي دافتسملا لاملا نإف

 عومجملا عم بذهملا ) رظنا . يعفاشلا بهذم يف فالخ نود رخآ ًالوح ١ / ؟١ ( .

 نوكي نأ طرشب اذهو « ليلق لبق ةلئسملا هذه تمدقت دقو ( ؛5* / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا )١(

 . مدقت ا اًباصن لصألا
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 هيف بجت هنأ « اًباضن هب راص « لوحلا رخآ يف ألام دافتسا مث ..باصن نم

 عيمج يف وهو « لوحلا لكتسي مل هنأل « لاملا اذه يف دوجوم هدنع اذهو « ةاكزلا
 , اًباصن لوحلا يفرط يف © يفلأ نكلو « داز لب « هنيعب دحاو لام هئازجأ
 . ديزي ال « نيعم لام يف وه انإ لاملا يف طرتشا يذلا لوحلا نأ رهاظلاو
 « لوحلاب دوصقملا ناك ذإ « كلذ ريغب الو « ةدئافب الو « حبرب ال « صقني الو
 ريغتي مل كلاما دنع ًالوح يقب ام نأ كلذو « هنع ىنغتسم ةلضف لاملا نوك وه
 لوضف يه افنإ « ةاكزلا نإف « ةاكزلا هيف لعجف « هيلإ ةجاح هب سيلف « هدنع
 . لاومألا

 "نأ هيلع بجاوف « ءافلا هببس امنإ لاملا يف لوحلا طارتشا نأ ىأر نم امأو
 يف باصنلا ربتعي نأو « لوصألا ىلإ حابرألا نع ًالضف ديئاوفلا مضت : لوقي

 ةيشامب لوحلا رخآ يف اهلدبأو . اهعاب مث « ةاكزلا اهيف بجت ةيشام لوحلا يفرط
 ٠ . ةاكزلا اهيف بجت اهنأ ٠ اهعون نم

 اًضيأ ذخأو « ةفينح يبأ بهذم ىلع لوحلا يفرط اًضيأ ربتعا هناكف
 . هانلق ام ىلع ةيشاملا ةدئاف ىلع سايقلا ضانلا ةدئاف يف ةفينح وبأ هدمتعا ام

 ةاكزلا هيف نإ انلق اذإ « نّيَّدلا لوح رابتعا وهو : ةعبارلا ةلئسملا امأو

 نإ « كلذ ةدعل هيكزي اًنيد ناك ام لوأ نم هيف كلذ ربتعي : اولاق اًموق نإف
 بجت ًالوح ناك نإ هنأ ىنعأ , لاوحأف ًالاوحأ ناك نإو . لوحف « ًالوح ناك
 موقو . 9 لاوحألا كلت ةدعل ةاكزلا هيف تبجو ًالاوحأ نإو « ةدحاو ةاكز هيف

 )١( دجو : هانعمو « ءافلاب هانتبثأ ام باوصلاو ( ىقلأ ) «ركفلا راد » ةخسن يف .
 ينفملا ) رظنا . يلع نع كلذ يورو ء روث يبأو ٠ يروثلاو ء يأرلا باحصأو « دمحأ بهذم وهو (؟)

 نإو « لوحف ًالوح نإ ىضم امل كزيف ٠ ضبقلا طرشب ( 441 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( 517 *
 . لاوحأف « ًالاوحأ
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 ") نيدلا هدنع يذلا دنع ًالاوحأ نيدلا ماقأ نإو « دحاو :ماعل هيكزي : اولاق

 . (لوحلا هب لبقتسي : اولاق موقو
 لاملاب نيدلا هيبشت لإ اًيصف ؛ ماقأ يتلا لاوحألا ددعب ةاكزلا هيف لاق نمو

 فرعأ الف ًالاوحأ ماقأ نإو « دحاو لوحل هيف ةاكزلا : لاق نم امأو . رضاحلا

 وأ « ةكز هيف نإ لوقي نأ انيد ماد ام ولخي ال هنأل « اذه يتقو يف ادنتسم هل

 ناك نإو « هب فنأتسي لب ٠ ٠ الك الف « ةكز هيف نكي م نإف « كلذ لوقي ال

 . كلذ طرتشي ال وأ . لوحلا اهيف طرتشي طرتشي نأ ولخي الف « ةاكز هيف 1

 ىضقنا املك لوقي نأ الإ « لاوحألا ددبع ربتعي نأ بجو « انطرتشا نإف
 نإف « لوحلا كلذ يف مزاللا قحلا كلذ هنع طقس هئادأ نم نكتي ملف « لوح
 قح الإ قبي ملف « لوحلا لولحو « لاملا نيع روضح : نيطرشب تبجو ةاكزلا
 هدنع بجت ال اهنإف « ةراجتلل يتلا ضورعلاب كلام ههبشي اذهو . ريخألا ماعلا

 ()7هبش هيفو « ةريثك ًالاوحأ هدنع تماقأ نإو ء اهعاب اذإ الإ ةاكز اهيف
 « تضقنا دق اهدجيف « يقأي مث « اهيلإ اًماوعأ يعاسلا يتأي ال يتلا ةيشاملاب ام

 ايف لوحلا اهيلع لاح امل هنأل ء طقف دجو يذلا كلام بهذم ىلع يزي هنإف

 يف هدنع اًطرش يعاسلا ءيجم ناك ذإ « ةاكزلا جارخإ نم نكتتي لو « مدقت

 هب بسوحو .« رضاحلا لوحلا كلذ قح هنع طقس « لوحلا لولح عم اهجارخإ
 هيف بجت امم تناك اذإ رثكأ وأ ٠ لقأ اهيف بجاولا ناك ةفلاسلا ماوعألا يف

 رظنا . دانزلا يبأو يناسارخلا ءاطعو « حابر يبأ نب ءاطعو ٠ بيسملا نب ديعس نع يورم وهو )١(
 . (550 /1 ةنودملا )و ( 106 / ١ يفاكلا ) رظنأ . كلام بهذم وهو ( 44 / + ىنغلا )

 يفو . ميدقلا يف يعفاشلا لوق وهو ( 51 / ؟ ينغملا ) رظنا . ةشئاعو « ةمركغ نع يورم وهو (1)

 ( ١64 / " ةضورلا ) )و ( 8١٠: / ه عومجملا ) رظنا . نيدملا دنع هثكم ددعل ةاكزلا بجت ديدجلا

 يزي فيكف « مالسإلا ةحامس عم اًيشيتم هارن امو « اًباوص هارن اموه لوحلا لابقتساب لوقلاو

 ةلاحلا هذه يف هنإف ؛ ةاكزلا نم رارفلا نئادلا دارأ اذإ الإ ؟ نيدلا ىلع مات ريغ هكلمو « نئادلا

 : ملغأ هللاو . اهيف هنيد ىلع لوصحلا نئادلل نكمي ناك يتلا تاونسلل هيلع بستحت

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( هبش ام هيفو ) « ركفلا راد » ةخسن يف ()
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 . لمعلا هيف كلام ربتعا امنإو « سايق ريغ ىلع يرجي ءيش وهو « ةاكزلا

 يف هدنع اًطرش يعاسلا ءيجم سيل هنأل ءانماض هاريف ٠ يعفاشلا امأو
 ٠ بوجولا

 ىلإ اهعفدي نأب الإ هلام ةاكز جرخي نأ زوجي ال هنأ ىأر نم لك اذه ىلعو
 كلذ يف ةلادعلا طرش نمت ناك نإ لداعلا مامإلا مدع وأ « مامإلا مدعف مامإلا
 الف « مامإلا ىلإ اهعفد نم نكتلا لبقو « لوحلا ءاضقنا دعب تكله نإ هنأ
 . هيلع ءىش

 نويدلا نم نأ ىنعأ « ةثالثلا لاوحألا هذه نويدلا هدنع مسقنت كلامو

 اه لبقتسي ام اهنمو « ةراجتلا نويد لثم طقف دحاو ماعل ىزي ام دنع

 نويدلا يف هلوق ليصحتو . ريدملا نيد ثلاثلاو « ثيراوملا نويد لثم لوحلا

 . انضرغب سيل

 لوقلا دنع اهيف لوقلا مدقت دقو « ضورعلا لوح وهو : ةسماخلا ةلئسملا

 . ضورعلا باصن يف

 اهيف كلام بهذم نإف . ةيشاملا دئاوف يهو : ةسداسلا ةلئسملا امأو

 ناك اذإ لصألا ىلع ةدئافلا ىنبي هنأ كلذو ٠ ضانلا دئاوف يف هبهذم فالخب
 وبأف . ةيشاملا ةدئاف يفو ٠ مااردلا ةدئاف يف ةفينح وبأ لعفي اك « اًباصن لصألا
 تناك اذإ « لصألا ىلع ىنبت اهنأ ينعأ : دحاو مح دئاوفلا يف هبهذم ةفينح

 () دئاوفلاك لسنلاو هدنع حابرألاو « ضان ةدئاف وأ « مغ ةدئاف تناك « اباصن

 « ضانلا دئاوف نيب قرفيو « دحاو اهكح هدنع لسنلاو  حبرلاف « « كلام امأو
 . (9 ةيشاملا دئاوفو

 )١( ءاهقفلا ةفحت ) رظنا ١/80©8 ( .

 )'( كلام مامإلا هقف يف يفاكلا ) رظنا ١ / 05 ( .
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 امهوح رابتعاب دحاو اههكح هدنع دئاوفلاو « حابرألاف ٠ يعفاشلا امأو

 ©) اباصن ناك اذإ ٠ لصألاب امهلوح رابتعاب دحاو اهلسنو ةيشاملا دئاوفو امهسفنأب
 نيب كلام قرف امنإ هنأكو , ةثالثلا ءاهقفلا ءالؤه بهاذم ليصح وه اذهف

 حبرلا نأ ينعأ « دحاو اهيف سايقلاف الإو ء رمعل اًعابتا ضانلاو « ةيشاملا

 دعي نأ رمأ هنأ وه « اذه رمع ثيدحو « ةدئافلاب ةدئافلاو « لسنلاب هيبش
 . باصنلا باب يف ثيدحلا مدقت دقو « اًئيش اهنم ذخأي الو « لاخسلاب مهيلع

 لوح : لاق اًكلام نإف « مغلا لسن لوح رابتعا يهو : ةعباسلا ةلئسملا
 لاقو . ' ضانلا حبر يف لاق اك ٠ نكت ملوأ « اباصن تاهمألا لوح وه لسنلا

 الإ تاهمألا لوح لسنلا لوح نوكي ال : روث وبأو « ةفينح وبأو « يعفاشلا
 . © اباصن تاهمألا نوكت نأ

 . لاملا حبر يف مهفالتخا ببس هنيعب وه « مهفالتخا ببسو

 اًكلام نإف « لوحلا لبق ةاكزلا جارخإ زاوج يهو : ةنماثلا ةلئسملا امأو

 يه له فالخلا ببسو ( يعفاشلاو « ةفينح وبأ هزوجو (9 كلذ عنم

 ةيشاملا دئاوفل ةبسنلاب امأ ( 717 ص رظنا ) ًالصفم دافتسلا يف يعفاشلا بهذم انركذ دق )١(

 . فلؤملا ركذ اكف « اهلسنو

 ىلإ هض بجي اذهف ؛ ةّمئاسلا جاتنو ةراجتلا لام حيرك هئاغ نم دافتسملا ناك اذإ دحأ بهذمو

 مح هل اذهف , هدنع ام سنج ريغ نم ناك اذإ امأو « هلوحب ًالوح ريتعيف ء هلصأ نم هدنع ام

 « هاكزو « لوحلا هب لبقتسا « اًباصن ناك نإ « باصن الو لوح يف هدنع ام ىلإ مضي ال « هسفن

 . كلذ لك مدقت دقو ( 16 / ؟ ينفملا )رظنا . هيلع ءيش الف الإو

 . ( 509 / ١ يفاكلا ) رظنا (0)

 ينغملا ) رظنا . دمحأ مامإلا بهذم وهو ( 457 / ١ ءاهقفلا ةفحت )و ( ٠١5 / 0 عومجملا ) رظنا (0)

00 ). 

 | . كلام مامإلا هقف يف ( ١ / ١١5 يفاكلا ) رظنا (8)

 - لوأ يف باصنلل اًكلام نوكي نأ اهدحأ : طورش ةثالثب ةفينح يبأ دنع ةاكزلا ليجعت زوجي )0(



 نك

 زجي مل « ةالصلاب اههبشو « ةدابع : لاق نف « .نيكاسلل بجاو قح وأ « ةدابع

 اهجارخإ زاجأ « ةلجؤملا ةبجاولا قوقحلاب اههبش نمو.« تقولا لبق اهجارخإ
 نأ » : يلع ثيدحب هيأرل يعفاشلا جتحا دقو . عوطتلا ةهج ىلع لجألا لبق
 . © « اهلحم لبق سابعلا ةقدض.فلستسا مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا

 ةقدصلا هل بجت نهف ةسماخلا ةلمجلا >

 نيذلا فانصألا ددع يف : لوألا : لوصف ةثالث يف بابلا اذه يف مالكلاو

 . مهل بجي مك : ثلاغلا . كلذ يضتقت يتلا مهتفص يف : يناثلا . مهل بجت

 ضعب لوحلا طسو يف نوكي نأ ثلاثلا . لوحلا رخآ يف ًالمك باصنلا نوكي نأ يناثلا . لوحلا -
 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . هلاك طرتشي الو « ادوجوم هلك وأ لوحلا هيلع دقعنا يذلا باصنلا

 بهذم وهو ( 43/7 عومجملا ] رظنا . باصنلا كلي نأ طرشب ىعفاشلا بهذم وهو ( 485
 ش ش '. (554 / ؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ

 يلع نع » هظفلو نسح دانسإب اهريغو « يذمرتلاو « دواد وبأ هاور هنع هللا يضر يلع ثيدح )١(
 , ١ .« كلذ يف هل صخرف « لحت نأ لبق هتقدص ليجعت يف قي هللا لوسر لأس سابعلا نأ

 ينلا نغ يعباتلا مسم نب نسحلا نع محلا نع ناذاز نب روصنم نع ميشه هاورو : دواد وبأ لاق
 حيحصلاو لاق « هلاسرإو « هلصو يف اوفلتخا : ينطقرادلا لاق . حصأ وهو : لاق « ًالسرم ِهَتْيَي

 . لاسرإلا
 نابعلا ةقدص فلست هنأ » ؟ ال مأ تبثيأ يردأ الو ِهَِلَم ينلا نع ىوريو : يعفاشلا لاقو

 . ( 21/5 عومجْلا ) رظنا . يوونلا لوق .ىهتنا « لحت نأ لبق
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 لوألا لصفلا

 ةاكزلا مه بجت نيذلا فانصألا ددع يف

 (َّنِإ > : ىلاعت هلوق يف مهيلع هللا صن نيذلا ةيناثلا مهف « مددع امأف

 . ةيآلا < نيكاسملاو ءاَرَقَّفلل تاقدّصلا

 : نيتلئسم يف ددعلا نم اوفلتخاو

 ءالؤه نم دحاو فنص ىلإ ةقدصلا عيمج فرصت نأ زوجي له : اههادحإ

 نود َفْنِص مهنم صخي نأ زوجي ال ةقدملا يف ءاكرش مم مأ ؟ فاضصألا
 ؟ فلص

 فنص يف اهفرصي نأ مامإلل زوجي هنأ ىلإ ةفينح وبأو ء كلام بهذف
 لاقو " ةجاحلا بسحب كلذ ىأر اذإ ء دحاو فنص نم رثكأ وأ « دحاو
 هللا ىمس ك , ةيناثلا فانصألا ىلع مسقي لب ء كلذ زوجي ال : يعفاشلا

 ٠ . (9 ىلاعت

 نيب ةمسقلا يضتقي ظفللا نإف « ىنعمال ظفللا ةضراعم مهفالتخا ببسو
 ةلخلا دس هب دوصقملا ناك ذإ . ةجاحلا لهأ اهب رثؤي نأ يضتقي ىنعلاو « مهعيمج مهعيم#

 لهأ ينعأ « سنجلا زييقل درو افنإ « ءالؤه دنع ةيآلا يف مديدعت نأكف
 رهظأ اذهو « ظفللا ةهج نم رهظأ لوألاف « ةقدصلا يف مهكيرشت ال تاقدصلا
 . ىنعملا ةهج نم

 ينلا لأس ًالجر نأ " يئادصلا نع دواد وبأ هاور ام يعفاشلل ةجحلا نمو
 محب ضري مل هللا نإ ٠ : كَ تم هللا لوسر هل لاقف « ةقدصلا نم هيطعي نأ ِهَْيَ

 )١( ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ١١8 ( راتخلا ردلا هحرش عم راصبألا ريونت )و 565/5 (

 . ( 508 / ؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو .

 . ( 1١١/5 عومجملا ) رظنأ (0)

 ديرجت ) يذمرتلا عماج يف ناذألا يف هثيدحو « عياب . رصم لزن «٠ يئادّصلا ثراح نب دايز (
 . ( ةباحصلا ءامسأ
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 تنك نإف ءازجأ ةينامث اهأزجف « اهيف كح ىتح تاقدصلا يف هريغ الو « ين

 . (» « كقح كتيطعأ ءازجألا كلت نم

 ؟ ال مأ « مويلا ىلإ قاب مهقح مهولق ةفلؤملا لهف : ةيناشلا ةلئسملا امأو

 ةفلؤملا قح لب : ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو «9 مويلا ةفلؤم ال : كلام لاقف

 ىلع مامإلا مهفلأتي نيذلا مو , كلذ مامإلا ىأر اذإ « مويلا ىلإ قاب

 . 9 مالسإلا

 رئاسلو ء هل ماع وأ « ِهَتيَو ينلاب صاخ كلذ له مهفالتخا ببسو

 لاح يف وأ « هلاوحأ لك يف مامإلل كلذ زوجي لهو « ماع هنأ رهظألاو ؟ ةمألا

 : كلام لاق كلذلو « ةوقلا لاح يف ال « فعضلا لاح يف ينعأ ؟ لاح نود

 . حلاصملا ىلإ هنم تافتلا انلق 5 اذهو « مالسإلا ةوقل نآلا ةفلؤملا ىلإ ةجاح ال

 )١( اال / ه دوبعملا نوع عم دواد يبأ ننس ) رظنا . هنع تكسو هننس يف دواد وبأ هاور ( .

 ةاكزلا نم مهئاطعاب لوقلا : كلاسملا برقأ ىلع ريغصلا حرشلا ىلع هتيشاح يف يواصلا لاق (؟)

 . «خسني م يأ ٠ قاب همكحو : ليلخ لاق » : لاقو « ةفرع نبال هلباقمو « بيبح نبا لوق
 . مهقح تبثت يلاملا هقفلا بتك رثكأو ( 777 / ١ هتيشاح عم ريغصلا حرشلا ) رظنا

 نوطعي ال ( اههحصأو ) « نوطعي ( امهدحأ ) : ناروهشم نالوق هيفف يعفاشلا بهذمل ةبسنلاب ()
 عومجملا ) رظنا . يوغبلا مهنم .ةعامج عطق هبو ( 74 / ؟ مألا ) يف هصن وهو باحصألا قافتاب

 .(١؟ع/د

 رظنا . ةلعلا لاوزب وأ ء اًحوسنم هنوكل امإ « ادحاو ًالوق نوطعي الف « ةفينح يبأ بهذم امأو

 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) و ( 505 / ؟ عئانصلا عئادب ) و ( 565 / ؟ راصبألا ريونت حرش راتخلا ردلا )

155 ). 

 مهقح نوك يف لعلو ( 777 / ؟ ىينغملا ) رظنا . اًدحاو ًالوق نوطعي مهنإف « دمحأ بهذم امأو

 « نامزب ديقتت الف « ةمايقلا موي ىلإ ةيقاب هتعيرش نأل ٠ باوصلا وه ةمايقلا موي ىلإ قاب

 ءريصنتلا نم هارن اف , ضم امم جوحأ مهيولق فيلأت ىلإ ةجاح يف مويلا نحنو . ناكم الو
 وهل « اهريغو « ايقيرفإ يف هلهأو « مالسإلا دض ةسرشلا ةمجهلاو ىراصنلا بناج نم اهل ةياعدلاو
 قراشم يف مالسإلا ىلإ ةوعدلا يف مهبجاوب اوموقي نأ نيماسملا ىلع بجاولا نأ ىلع ليلد ربكأ

 َرْيَخ متنك ) : ىلاعت هلوقل مهيلع همحي بجاولا لب « مهريغ نم ىلوأ مو « اهراغمو « ضرألا

 ٠ < هللاب َنوِنِمْؤُتو ٍرّكنمْلا نع َنْوَهْنَتو فوُرفملاب َنوُرمَأت ساّنلل تجرأ ةّمأ
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 يناثلا لصفلا

 مهيلإ اهفرص يضتقت يتلا ةفصلا يف
 : اهدادضأب اهنم نوعنيو « ةقدصلا اهب نوبجوتسي يتلا مهتافص امأو 0
 ءارقثلل تاقدّصلا انإ » : ىلاعت هلوقل ىنغلا دض وه يذلا رقفلا " اهدحأف
 . 9 4 .. نيكاسملاو

 رادقم امو ءزوجت ال يذلا نم ةقدصلا هل زوجت يذلا ينغلا يف اوفلتخاو
 هنأ ىلع روهملا نإف ةقدصلا هل زوجت ال يذلا ينغلا امأف . ةقدصلل مرحلا ىنغلا
 هيلع ينلا مهيلع صن نيذلا سمخلل الإ مهعمجأب ءاينغألل ةقدصلا زوجت ال
 ليبس يف زاغل : ةسمخ الإ ينغل ةقدصلا لحت ال » : هلوق يف مالسلاو ةالصلا

 ىلع قدصتف . نيكسم راج هل لجرل وأ « مراغل وأ اهيلع لماعل وأ « هللا
 . 9 « ينغلل نيكسملا ىدهأف « نيكسملا

 وأ ناك اذهاجم ًالصأ ينغل ةقدصلا ذخأ زوجي ال هنأ مساقلا نيا نع يورو
 يف نمو ةاضقلل اهوزاجأ « اًينغ ناك نإو « لماعلل اهوزاجأ نيذلاو . ًالماع
 وه هدنع كلذ سايقف كلذ زجي مل نمو (© نيماسمال ةماع مهب ةعفنملا نمم مهءانعم

 . ًالصأ ينغل زوجت ال نأ

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( اهدجأف ) « ركفلا راد » ةخسن يف .

 00.5 ةيآ ةبوتلا ةروس (0)
 راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع رمعم نع قازرلا دبع قيرط نم ةجام نباو دواد وبأ هاور (؟)

 وبأ لاق « ًالسرم ِهَتِيَم ينلا نع ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام قيرط نم دواد وبأ هاورو

 َتْبّنلا ينثدح لاق ديز نع يروثلا هاورو « كلام هاور اك . ديز نع ةنييع نبا هاورو : دواد
 . ( 60١ / ؟ ةيارلا بصن ) ىهتنا . مالسلا هيلع ينلا نع

 اهتيشاح عم راصبألا ريونت حرش راتخلا ردلا ) رظناو ( ١ / ٠00 دمحأ بهذم يف عنقملا ) رظنا (5)
 . ( 278/5 عومجملا ) رظناو . ةفينح يأ بهذم يف ( 560 / ؟



 560ه

 وه نيروكذملا فانصألل ةقدصلا باجيإ يف ةلعلا له وه مهفالتخا ببسو

 ةجاحلا لهأب كلذ ربتعا نف ؟ ةماعلا ةعفنملاو « ةجاحلا وأ « طقف ةجاحلا

 ةعفنملاو , ةجاحلا : لاق نمو « طقف ةجاحلا : لاق ةيآلا يف مهيلع صوصنملا

 فانصألا رئاسب ةجاحلاو ؛ لماعلل ةعفنملا ربتعا ةقدصلا ذخأ بجوت ةماعلا

 1 0 اليم ضومتل
 نم عناملا نأ ىلإ يعفاشلا بهذف « ةقدصلا نم عنمي يذلا ىنغلا ُدَح امأو

 وه ينغلا نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو © ممالا هيلع قلطني ام لقأ وه « ةقدصلا
 يف هلوقل ءاينغأ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا مهامم نيذلا مهنأل ء باصنلا كلام

 « مهئاينغأ نم ذخؤت ةقدص مهيلع ضرف هللا نأ مربخأف » هل ذاعم ثيدح

 نأ بجو باصنلا لهأ م « نيذلا مث ءاينغألا ناك اذإو « مهئارقف ىلع درتو

 ىلإ عجار وه افإ ء« دح كلذ يف سيل : كلام لاقو (” مدض « ءارقفلا نوكي

 ش . © داهتجالا

 نف ؟ يوغل ىنعم مأ . يعرش ىنعم وه عناملا ىنغلا له مهفالتخا ببسو

 ربتعا يوغل ىنعم : لاق نمو « ىنغلا وه باصنلا دوجو لاق يعرش ىنعم : لاق

 مسالا هيلع قلطني ام لقأ نأ ىأر نف « مسالا هيلع قلطني ام لقأ كلذ يف

 )١( عومجملا ) رظنا . بسك وأ « لام نم هتيافك نم اًعقوم عقي يذلا وهو ١5 / 7 ( ةياورلا يهو ٠
 وأ « اًهرد نيسخ كلم نم وه : ىلوألاو « هتيافك هب لصحت ام وهو « ىنغلا يف دمحأ نع ةيناثلا

 راقع وأ ةراجت وأ ء بسك نم ماودلا ىلع ةيافكلا هب لصخت ام دوجو .وأ ,« بهذلا نم اهتيق .
 ؟ ينغلا )رظنا 77377( .

 . ( 59 / ؟ راصبألا ريونت حرش راتخلا ردلا ) و ( 437 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 نأ ىلإ ريشت اهلك يلاملا هقفلا بتكو ء دشرب نبا الإ كلام ىلإ لوقلا اذه بسن اًدحأرأ ل (0

 اذهو « ةاكزلا قحتسي هنإف ء اًباصن كلم ولو « هماع هيفكي ال اًئيش كله نم »وه ءريقفلا
 لاشملا ليبس ىلع رظنا . ةاكزلا قحتسي ال ينغ هنأ . هماع هيفكي ام كلي يذلا نأ ينعي

 . ( 30/7 ؟ ليلخ رصتخع ىلع يشرخلا )و ( 167 / ١ ريغصلا حرشلا )
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 ريغ هنأ ىأر نمو « اذه هدح لعج- صخش لك يفو « تقو لك يف دودخم وه

 « صاخشألاو « تاجاحلاو : تالاحلا فالتخاب فلتخي كلذ نأو ء دودحم

 ىلإ عج حار كلذ نأو « دودحم ريغ وه : لاق « كلذ ريغو « ةنمزألاو ٠ ةنكمألاو

 ْ ٠ . داهتجالا

 هنأ كي ينلا ن نع ةقدصلا عنمي يذلا ىنغلا ثيدح يف دواد وبأ ىور دقو .

 (” اًهرد نوعبرأ يهو « ةيقوأ كلم هنأ رخآ رثأ يفو "” اههرد نيسمخ كلم

 . " ىنغلا دح يف راثآلا هذه اولاق اًموق نأ بسحأو

 امهنيب يذلا لصفلاو « نيكسملاو ءريقفلا ةفص يف .بابلا اذه نم اوفلتخاو
 باحصأ نم نويدادغبلا لاق هبو « نيكسملا نم ًالاح نسحأ ريقفلا : موق لاقف
 ةفينح وبأ لاق هبو «ريقفلا نم ًالاح نسحأ نيكسملا : نورخآ لاقو (© كلام
 ىنعم ىلع نالاد نامما امنأ يناثلا هلوق يفو « هيلوق دحأ يف يعفاشلاو هباحصأو

 )١( ةنسلا حرش ) يف يوغبلا هاور ثيدحلا ١ /  ) 4١نسح ثيدح اذه : يسيع وبأ لاق : لاقو .

 يئاسنلاو (7393 ) دواد وبأو ( 760 ) يذمرتلا هجرخأ . ريبج نب مكح يف ةبعش مكت دقو

 ةجام نياو ( ةال/ ه)ر ) 185١ ( .

 . ( 15١ .ءةها/ 5 ) يئاسنلاو ( 179 ) دواد وبأو ( 868 / ١ يوغبلا ) هجرخأ (5)

 لوق وهو ( 777 / ؛ ينغملا ) رظنا . امههرهظأو . دمحأ نع ىلوألا ةياورلا هذه نإ انلق دقو ()

 . ( 579 / ؟ ينغملا ) رظنا . قحسإو « كرابملا نباو « يعخنلاو « يروثلا

 0 . اعمجا اذإ اذه . ( 208 /5 ريغصلا حرشلا ) رظنا (ه)
 ىنعمب ءاوس اهنأ ىلغ لدي كلام بهذمو . ةجاحلا يف ءاوس امهف رخآلا نع امهدحأ درفأ اذإ امأ
 نبال ( 585 / ١ يفاكلا ) رظنا . هتنؤمب موقي الو « هيفكي ال ام مدحأ كلي نيذلا مهو , دحاو

 ش .ربلا دبع

 ال نم نيكسملاو ٠ ءيش ىندأ هل نم ريقفلاف  نيكسملا نم ًالاح نسحأ ريقفلا : ةفينح يبأ بهذم (5)

 وأ : ىلاعت هلوقل بهذملا ىلع ( 54 / ؟ راصبألا ريونت حرش راتخلا ردلا ) رظنا . هل ءيش

 رظنا .هيراويام مدعل هرازإ اهلعج ةرفح اًرفتحم بارتلاب هدلج قصلأ يأ 4 ةبرتم اذ اًنيكسم

 . (ردصملا سفن ) ةيشاحلا

 ناك هيلع هللا تاولص لوسرلا نأل « نيكسملا نم ًالاح أوسأ ريقفلا نإف « يعفاشلا بهذم امأو
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 ةلالد هل نكي مل نإ يوغل وه رظنلا اذهو « مماقلا نبا بهذ اذه ىلإو دحاو

 ءدحاو ىنعم ىلع نيلاد نيمسا انوكي نأ ةغللا ءارقتسا دنع هبشألاو « ةيعرش

 ىلع امههدحأ نم بتار اذه نأ ال « اهنم دحاو لك يف رثكألاو « لقألاب فلتخي
 . هيلع بتار رخآلا يذلا ردقلا ريغ ردق

 ديبعلا مه : كلام لاقف « باَقّرلا يفو » : ىلاعت هلوق يف اوفلتخاو

 مث : ةفينح وبأو «٠ يعفاشلا لاقو ") نيماسال مؤالو نوكيو مامإلا مهقتعي
 | ” نوبتاكملا

 ءهقفني ام دجي الف « هداز دفني ةعاط يف رفاسملا مدنع وه ليبسلا نباو

 . 9 ةقدصلا راج ليبسلا نبا نوكي نأ هيف طرتشي مهضعبو

 هبو « طابرلاو « داهجلا عضاوم هللا ليبس : كلام لاقف هللا ليبس يف امأو
 يزاغلا وه : يعفاشلا لاقو ("راّمُعلاو ٍجاَجَحلا : هريغ لاقو (© ةفينح وبأ لاق

 لاق « انيكسم ينتمأو انيكسم ينيحأ مهللا » روهشلا هئاعدب وعدي ناكو ءرقفلا نم

 نيمدقتملا انباحصأ ريهامجو يعفاشلا هيلع صن يذلا وهو . اندنع روهشملا وه : يوونلا

 00 1١45/5(. عومجملا ) رظنا . ًالاح أوسأ ريقفلا نأ نيرخأتملاو

 دجي نم : نيكسملاو . هتيافك فصن نم لقأ دجي وأ « اًئيش دجي ال نم ريقفلا : دمحأ بهذمو
 . ( ١١ ص يدنلا ضورلا ) رظنا . رثكأف « اهفصن

 نوكيو مهقتعيو ٠ ةقدصلا لام نم اًباقر يرتشي نأ مامإلل زوجي هنأ : كلام بهذم ليصحت )١(
 ةياور نم هنع يور دقو « كلذ زاج مهقتعأو ةاكزلا بحاص مهارتش ا نإو « نيماسلل مؤالو

 . ( 185 / ١ يفاكلا ) رظنا . هب قتعي امب هتباتك ذخأ يف بتاكملا اهنم ناعي هنأ : دايزو نييندملا

 . دمحأ بهذم وهو ( 74١ / ؟ راصبألا ريونت حرش راتحلا ردلا )و ( 151/7 عومجملا ) رظنا (0)

 . ( ١68 يدنلا ضورلا ) رظنا

 ريونت حرش راتختا ردلا )و ( ؟86 / ١١كلام بهذم يف يفاكلا )و ( 177/7 عومجملا ) رظنا (5)

 . ( 5١5/١ ليبسلا راتم ) و ( 568:/ ؟ راصبألا

 ( 745 / ؟ راصبألا ريونت حش راتفلا ردلا )و ( 16 ١/ كلام بحنم يف قاكلا )رنا (4)

 ١1٠١/5(. عومجملا)و

 رظنا . رقعيو ضرفلا هنب جحي ام ريقفلا كلذك ىطعيو « هللا ليبس يف يزاغلا ىطعي دمحأ دنع ()
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 ليقنت زوجي ال هنأ مرثكأ دنع نأل ةقدصلا راج طرتشا امنإو « ةقدصلا راج

 . © ةرورض نم الإ دلب ىلإ دلب نم ةقدصلا

 ريونت جرش راتحتا ردلا ) رظنا ةفينح يبأ بحاص دمع لوق وهو ( 505 / ١ ليبسلا رانم )

 . ( 555 / ؟ راصبألا

 .(375 75 مألا ) رظنا )١(



 "160غ

 . ثلاثلا لصفلا

 ؟ مه بجي 5
 يف هْنْيَد ناك اذإ هيلع امردقبف « مراغلا امأ ء كلذ نم ىطعي امردق امأو

 ىطعي ليبسلا نبا كلذكو « يرورض رمأ يف لب « فرس ريغ يفو ةعاط

 نبا لعج نم دنع هازغم ىلإ هلمحي ام نوكي نأ هبشيو « هدلب ىلإ هلمحي ام
 . يزاغلا ليبسلا

 كلام دحي ملف . ةقدصلا نم دحاولا نيكسملا ىطْحُي ام رادقم يف اوفلتخاو

 ناك ءاوسو : لاق يعفاشلا لاق هبو ©) داهتجالا ىلإ هفرصو « اذح كلذ يف

 ىطعي نأ ةفينح وبأ هركو ( باصن نم لقأ وأ « اًباصن كلذ نم ىطعي ام
 دحأ ىطْعُي ال : يروثلا لاقو © ةقدصلا نم باصن رادقم نيكاسملا نم دحأ

 اذ ناك اذإ اًمداخ هب عاتبي ام ىطعي : ثيللا لاقو (9 اًههرد نيسمخ نم رثكأ

 . ةريثك ةاكزلا تناكو « لايع

 نم اهب ريصي ةيطع ىطعي نأ بجي ال هنأ ىلع نوعمج ممرثكأ  نأكو
 قوف لاملا كلذ نم هل لصح ام نأل « ةقدصلا هل زوجت ال نم ةبترم يف ىنغلا

 لقأ مأ « اًباصن غلب ءاوس ةنس هيفكي ام هل عفديف ( ١05 / ؟ ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا ) رظنا )١(

 | . باصن نم

 هب لصحت ام وهو « ىنغلا ىلإ ةجاحلا نم اهجرخي ام نيكسملاو ريقفلا ىطعي : يوونلا لاق (؟)
 : .( 1755/5 عومجملا ) رظنا . هللا همحر يعفاشلا صن وه اذهو « ماودلا ىلع ةيافكلا

 يف هب ثثأتي امو نكس هل نم ةاكزلا نم ىطعي نأب سأب الو ( 11١ 7 ؟ عئانصلا عئادب ) رظنا ()

 اموهو . هلهأ نم ناك نإ معلا بتكو « ندبلا بايثو « حالسو « سرفو « مداخو « هلزنم

 8 .( 117 / ؟ عئانصلا عئادب ) . يخركلا هركذ

 رظنا.. .قحتسإو « كرابا نباو «٠ يعخنلاو « يروثلا لوق وهو دمحأ نع نيتياورلا رهظأ وهو ()
 13١7/5(. ينغلا )

 . هانتبثأ ام باوصلاو « ناكو ه « ةفرعملا راد هو «ركقلا راد » ةخسن يف (0)
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 هيلع مارح وهف « ىنغلا بتارم لوأ يف راص ةقدصلا لهأ نم هب وه يذلا ردقلا
 ىلع ىنبت اهنأك ةلئسملا هذهف ءردقلا اذه يف مهفالتخال كلذ يف اوفلتخا انو

 . ىنغلا بتارم لوأ ةفرعم

 . هلمع ردقب ذخأي امنإ هنأ ءاهقفلا دنع فالخ الف « اهيلع لماعلا امأو

 لكاشي امم اًئيش انركذت نإو « باتكلا اذه يف هتبثن نأ انيأر ام اذهف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هب هانقحلأ , انضرغ





 رطفلا ةاكز باتك

 لوصفب قلعتي باتكلا اذه يف مالكلاو
 ّْ . اهكح ةفرعم : لوألا

 . . هيلع بجت نم ةفرعم يف : يناثلا

 ؟ هيلع بجت اذاميو « هيلع بجت م : ثلاثلا

 ؟ هيلع بجت ىتم : عبارلا

 ؟ هل زوجت نم : سماخلا
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 () رطفلا ةاكز باتك

 لوألا لصفلا

 اهيكح ةفرعم يف

 نيرخأتلا ضعب بهذو ا" ضرف بأ لع روب نايف ' رطل ةاكز امأف

 , (9 ةاكرلاب ةخوسنم

 ثيدح نم تبث هنأب كلذو 03 كلذ يف راثآلا ضراعت مهفالتخا يببسو

 نم سانلا ىلع رطفلا ةاكز عَ هللا لوسر ضرف » : لاق هنأ رمع نب هللا دبع

 وأ ءركذ « دبع وأ ءرح لك ىلع ريعش نم اًعاص وأ "رم نم اًعاص ناضمر

 . © « نيماسملا نم ىثنأ

 مهف يف بحاصلا دلقي نم بهذم ىلع بوجولا يضتقي اذه رهاظو )

 )١( ءافلا رسكب - ةرطف : جَرْخُمل : لاقيو ءرطفلا ةقدصو ءرطفلا ةاكز : لاقي : يوونلا لاق -

 ةرطفلا نم اهنأكو « ءاهقفلل ةيحالطصا لب ةبرعم الو « ةيبرع ال « ةدلوم ةظفل يهو « ريغ ال
 . عومجملا ) رظنا . يواحلا بحاص اذه ركذ نمو « ةقلخلا ةاكز يأ « ةقلخلا يه يتلا 8/5 ( .

 حرشلا ) رظنا . كلام بهذم وهو ( ١ / 16١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ةفينح يأ بهذم وهو (؟)
 رانا . دمجأ بهذم وهو ( 101 / ؟ ةضيورلا )رنا . يمفاشلا بحذم وهو ( ريغصلا '

 ش ١ / ٠.. ليبسلا رانم )

 / ؛راطوألا لين ) رظنا . كلذك ةيمفاشلا نم ناللا نبا نع سو , كلام بحاص بهشأ وه (

 ٠ ٠ ٠ .(30؟
 . ( 5:١ / ؛ راطوألا لين ) رظنا . ناسيك نب ركب وبأو « ةّيَلَع نبا ميهاربإ : كلذب لاق ()
 | . هانتبثأ ام باوصلاو ( رم ) «ركفلا راد » ةخسن يف (5)

 رمأ هلي هلا لوسبر نأ » املل ظفل يفو ( 5١ / ٠ ةيارلا بصن )رظنا . لسمو يراخبلا هجرخأ (1)

 . «ريعش نم عاص وأ ءرمت نم عاص : رطفلا ةاكزب

 1 . ةطنح نم نْيَدَم هلدع سانلل لعجف : رمع نبا لاق

 ءرطفلا ةاكز يف ضرفلاو بجاولا نيب نوقرفي ال دمحأو يعفاشلاو كلام : ةثالثلا.ةٌمألا دنع ..
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 "7 ( هظفل انل دعي مل اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ نم بدنلا وأ بوجولا

 ظ هللا لوسر ركذو ءروهشملا يبارعألا ثيدح يف لاق هِي هللا لوسر نأ تبثو
 بهذف .« عوطت نأ الإ ال ٠ : لاق ؟ اهريغ يلع له : لاق ةاكزلا هلي

 ظ اهنأ ىلإ ريغلا بهذو « ةضورفملا ةكزلا تحت ةلخاد ةاكزلا هذه نأ ىلإ روهجلا

 ناك » : لاق هنأ ةدابع نب سيق نع يور امب كلذ يف اوجتحاو « ةلخاد ريغ

 رمؤن م ةاكزلا ةيآ تلزن اماف « ةاكزلا لوزن لبق اهب انرمأي ٍوَقِيَي هللا لوسر
 . 0« هلمقت نمنو « اهتع هنن لو « اه

 ان ذم ذل

 ىلع ءانب اًضرف تسيلو « ةبجاو هدنع يهف « ةفينح وبأ امأ . دحاو ىنعب ضرفو « ةبجاو يهف
 ٠ . عوطقم ليلدب تبث ام ضرفلاو ٠ نونظم ليلدب تبث ام بجاولا نأ : هلصأ

 ةيراجتلا ةبتكلا » ةرابعو . «ركفلا راد » ةرابع يهو « ةمهبم  ىرت ا؟  ةرابعلا هذه )١(
 « ةمهبم اهلكو « هظفل انل دحي مل اذإ » « ةفرعملا راد » ةرابعو « هظفل انل دجي مل اذإ » « ىربكلا

 . ملعأ هللاو . ىنعم امل رهظي ال

 )١( ةدابع نب دعس نب سيق نع هريغو يئاسنلا هاور .

 لاق مث « ضرف رطفلا ةاكز نأ ىلع عامجإلا : هريغو « رذنملا نبا لقن دقو : يناكوشلا لاق :
 الاق مصألا ناسيك نب ركب ابأو « ةيلع نبا ميهاربإ نأل ء رظن عامجإلا لقن يفو : ظفاحلا لاقو :

 ةحصلا ريدقت ىلعو « ًالوهجم اًيوار هدانسإ يف نأب بقعتو : ظفاحلا لاق مث ء خسن ايوجو نإ «

 طوقس بجوي ال ضرف لوزن نأل « لوألا رمألاب ءافتكالا لاتحال : خسنلا ىلع هيف ليلد الف

 ؛ راطوألا لين ) رظنا . رخآ ضرف / ٠١ ( .



 يناثلا لصفلا

 ؟ بجت نمعو « هيلع بجت نهف

 .وأ « اًراغص « اًنانإ وأ « اوناك اًناركذ اهب نوبطاخم نيماسملا نأ ىلع اوعمجأو
 : لاقف ٠ ثيللا هيف ذش ام الإ مدقتملا رع نبا ثيدحل اًرازحأ وأ « اًديبع اًرابك

 ةجح الو « ىرقلا لهأ ىلع يه افإو ء رطفلا ةاكز دومعلا لهأ ىلع سيل
 7 ل كل جدي ل سلو نم اذيأ دحام 00 هل

 ةاكز اهنأو « هسفن يف ءرملا ىلع بجت اهنأ ىلع اوقفتا مهنإف ؟ بجت نمع امأو
 لام مهل نكي مل اذإ « هيلع اقملا دلو ف يق ا لة

 .. كلذ ىوس اهف اوفلتخاو ٠ لام مهل نكي مل اذإ ٠ هديبع يف كلذكو

 ةقفنلا عرشلا همزلأ نمع لجرلا مزلت اهنأ : كلذ يف كلام بهذم صيخلتو

 مزلت نيف مهفالتخا لّبق نم نافلتخي افإو ٠ يعفاشلا كلذ يف هقفاوو « هيلع

 يف ةفينح وبأ هفلاخو 9 همزلت سيل نمو « اًرسعم ناك اذإ ء هتقفن ءرملا

 هل ناك اذإ دبعلا يف روث وبأ مهفلاخو (9 اهسفن نع يدؤت لاقو « ةجوزلا

 لهأ لاق هبو هديس هنع كزي مو « هسفن نع ىز هل ناك اذإ : لاقف ء لام

 . © رهاظلا

 . ثيللل لوقلا اذه بسن نم رأ م(

 . ( ه1 / * ينغملا ) رظنا . نسحلا نب دمج وه (؟)
 بهذم وهو . يعفاشلا بهذمل ( 57 / 7 عومجلا ) رظناو كلام بهذمل ( 555 / ١ يفاكلا ) رظنا (5)

 . ( 75 / * ينغلا ) رظنا . دمحأ

 . ( 757 / ؟ راصبألا ريونت حرش زاتخلا ردلا )رظنا (4)

 نع الو « هتجوز نع الو « همأ نع الو « هيبأ نع اهجرخي نأ ناسنإلا ىلع سيل ةيرهاظلا دنع ()
 دالوألا امأو ؛ طقف هقيقرو ء هسفن نع الإ همزلت ال وأ « هتقفن همزلت امم دحأ نع الو « هدلو

 ةاكز الف « لام مهل نكي مل نإو « يلولا وأ « مهنع بألا اهجرخيف « لام مهل ناك نإف «راغصلا

 .(155: 155/5 ىلحلا ) رظنا . كلذ دعب الو « ذئنيح مهيلع ةرطف
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 لام مهل ناك اذإ ءراغصلا هدالوأ يف ءرملا ىلع بجت ال هنأ ىلع روهملاو

 ىلع يه نسحلا لاقو 2) كلامو « ةفينح وبأو ٠ يعفاشلا لاق هبو « رطف ةاكز
 هذه طرش نم سيلو ( نماض وهف « نبالا لام نم اهاطعأ نإو ء بألا

 توقو هتوق نع ًالضف نوكت نأ لب « باصن الو « مرثكأ دنع ىنغلا ةاكزلا

 . ةقدصلا هل زوجت نم ىلع بجت ال : هباحصأو « ةفينح وبأ لاقو (" هلايع
 . ملعأ هللاو . نيب كلذو (9 هيلع بجت نأو « هل زوجت نأ عتجي ال هنأل

 هتاذ يف فلكم فلكمل ةمزالب تسيل ةاكزلا هذه نأ ىلع روهمجلا قفتا امنِإو
 « ريغصلا ىلع اهباجيإل هريغ لبق نمو لب « تادابعلا رئاس يف لاحلاك  طقف

 . (© ديبعلاو

 ةقدصلا جارخإ همزلي يلولا : لاق « ةيالولا محلا ةلع نأ اذه نم مهف نفف
 جرخي نأ بجي قفنملا : لاق . ةقفنلا هذه نم مهف نمو « هيلي نم لك نع

 . عرشلاب هيلع ) قفني نم لك نع ةاكزلا

 هيلو ىلع بجت : يناثلا هجولاو « يعفارلا دنع امهحصأو . يعفاشلا بهذم يف لوألا هجولا انه )١(
 مهيلع بجي فسوي يبأو , ةفينح يبأ دنعو ١ / 46 ( ٠ عومجملا ) رظنا . ريبكلا فالخب اهدكأتل

 مهل ناك نإو « ينغلا بألا ىلع بجي رفزو ء دم دنعو « مهيلو ىلع بجي الو ء لام مهل ناك اذإ
 بهذم وهو ( ١18 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظناو ( 017 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا .« لام

 . ( ٠١١ / ؟ ىهنلا يلوأ بلاطم ) رظنا . دمحأ

 . ( 5١ / ؛ راطوألا لين ) رظنا (؟)
 ( 71/5 عومجملا ) رظنا . يعفاشلاو ( ١1١8 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . كلام مهنمو ()

 . ( ٠١0/١ ىهنلا يلوأ بلاطم ) رظنا . دمحأو

 ١ / 0٠١(. ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 . تاحفصلا سفنو ةعبرألا ةّمألل ةقباسلا رداصملا رظنا (5)

 . هانتبثأ ام باوصلاو « قفتي » « ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا هو «ركفلا راد » ةخسن يف (1)



 هلي

 ناذللا امهو « دبعلاو « ريغصلا يف قفتا هنأل فالتخالا اذه ضرع اغإو
 لّبق نمو لب « طقف فلكملا تاذب ةقلعم تسيل ةاكزلا هذه نأ ىلع () اهبن

 يف ةلعلا نأ ىلإ كلام بهذف « ةقفنلا بوجوو اهيف ةيالولا تدجو نإ هريغ
 كلذلو . «) ةيالولا كلذ يف ةلعلا نأ ىلإ ةفينحوبأ بهذو « ةقفنلا بوجو كلذ .

 نم .لك نع رطفلا ةاكز اودأ » اعوفرم يور دقو ةجوزلا يف اوف

 . روهشم ريغ هنكلو . 7« نونومت

 « ديسلا ىلع هتاكز بوجو انلق 5 اهادحإ : لئاسم يف ديبعلا نم اوفلتخاو
 دبعلا يف : ةيناثلاو . كلمي ال وأ , كلي هنأ ىلع ينبم كلذو « لام هل ناك اذإ
 ىلع سيل : دمحأو « يعفاشلاو كلام لاقف ؟ ال مأ هتاكز هنع ىدؤي له رفاكلا
 . «© هيف ةاكزلا هيلع : نويفوكلا. لاقو (9 ةاكز رفاكلا دبعلا يف ديسلا

 نبا ثيدح يف كلذ يف ةدراولا ةدايزلا يف مهفالتخا مهفالتخا يف بببسلاو

 رمع نبأ © نوكب عفان اهيف فلوخ دق هنإف ٠ « نيماسلا نم » هلوق وهو ء رمع

 " رافكلا ديبعلا نع ةاكزلا جارخإ هبهذم نم ثيدحلا يوار وه يذلا اًضيأ

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( امن ) « ىربكلا ةيراجتلا ةبتكلا » ةخسن يف .

 . ةعبرألا ةمئألل ةقباسلا رداصملا رظنا (؟)

 هجولا اذه نم يقهيبلا هجرخأو « ًالسرم رقابلا يلع نب دمج قيرط نم هاور اب يعفاشلا هجرخأ (؟)

 لين ) ينطقرادلا هنع هجرخأو « فيعض هدانسإو « رم نبا ثيدح نم هجرخأو « عطقنم وهو
 . ( 5١ / ؛ راطوألا

 . ( 3/7 ىنغملا )و ( 55 / ؟ ةضورلا )و ( 545 / ١ ةنودملا ) رظنا ()

 1 . ( ١ / ٠9 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (ه)
 ٠ . هانتبثأ ام باوصلاو ( نوكي ) «ركفلا راد » ةخسن يف (3)
 نأب دبعلا نع اهجارخإ بوجو ىلع مهضعب جتحاو : يناكوشلا لاق . ةعاما هأور رمع نبأ ثيدح (؟)

 هنأب بقعتو ٠ ثيدحلا دارب فرعأ وهو « رفاكلا هدبع نع جرخي ناك ثيدحلا يوار رمع نبا
 . ( 5١5/6 راطوألا لين ) رظنا . هنم عنام الو « اًعوطت مهنع جرخي ناك هنأ ىلع لِمُح ء حص ول
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 له دبعلا يف ديسلا ىلع ةبجاولا ةاكزلا نوك وهو « رخآ ببس اًضيأ فالخللو

 فلكم هنأ ناكل : لاق نف ؟ لام هنأ وأ 22 فلكم دبعلا نأ ناكمل يه

 كلذ ىلع لديو : اولاق , هطرتشي مل لام هنأ ناكمل : لاق نمو مالسإلا طرتشا

 هنأ رطفلا ةاكز هالوم هنع جرخي ملو « قتعأ اذإ : دبعلا نأ ىلع ءاماعلا عامجإ

 . تارافكلا فالخب هسفن نع اهجارخإ همزلي ال

 ةاكز هديس هنع يدؤي : الاق روث ابأو اكلام نإف : بتاكملا يف ةثلاثلاو

 . "9 هيف هيلع ةاكز ال : دمأو « ةفينح وبأو ٠ يعفاشلا لاقو ) رطفلا

 . دبعلاو ء رحلا نيب بتاكملا ذدرت مهفالتخا يف ببسلاو

 ديسلا ىلع نأ ىلإ دمحأو « يعفاشلاو كلام بهذ : ةراجتلا ديبع يف ةعبارلاو

 ةراجتلا دسيبع يف سيل : هريغو « ةففينح وأ لاسقو (9 رطفلا ةاكز مهيف

 001 ةقدص

 يضتقي دبعلا مسا مومع نأ كلذو « .مومعلل سايقلا ةضراعم فالخلا ببسو

 مومعلا اذه نأ ةفينح يبأ دنعو « مهريغو ةراجتلا ديبع يف ةاكزلا بوجو

 يف اوفلتخا كلذكو « دحاو لام يف نيتاكز عاتجا وه كلذو « سايقلاب صصخم

 . ةريثك بابلا اذه عورفو « ديبعلا ديبع

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( فلكي ) « ركفلا راد » ةخسن يف .
 . ( "7 ؟ يثرخلا )و كلام بهذم يف ( ١ / ١8١ يفاكلا ) رظنا (0)

 ةضورلا ) رظنا . هنع هديس ىلع الو « هيلع ةرطف ال اهحصأ : لاوقأ ةثالث يعفاشلا بهذم يف (0)

 ءاهقفلا ةفحت ) رظناو . هتقفنك هبسك يف هيلع بجت ثلاثلاو « هديس ىلع بجت يناثلاو ( 899 / ؟

 . دجأ بهذم يف ( ٠١17 ؟ ىهنلا يلوأ بلاطم ) رظناو ( ١ / 2٠6 ةيفنحلل

 .(05/5 ينغملا )و ( 257 5 عومجملا )و ( 5 / ١ ليلخ رصتخم ىلع. يشرخلا ) رظنا (5)

 ١ . ( 505 /:5 راصبألا ريونت حرش راتحتا ردلا ) رظنا (0 .



 . ؟بجت ام ثلاثلا لصفلا

 وأ «رمتلا وأ ءربلا نم امإ بجت اهنأ ىلإ اوبهذ اًموق نإف ؟ بجت اذامم امأو

 () هيلع بجت يذلل رييختلا ىلع كلذ نأو « طقألا وأ « بيبزلا وأ ريعشل

 اذإ , فلكملا توق وأ « دلبلا توق بلاغ وه هيلع بجاولا نأ ىلإ اوبهذ موقو

 0 بهذملا نع باهولا دبع هاكح يذلا وهو « دلبلا توق ىلع ردقي ١

 هنأ يردخلا ديعس يبأ ثيدح موهفم يف مهفالتخا مهفالتخا يف ببسلاو

 وأ « ماعط نم اًعاص هِي هللا لوسر دهع يف رطفلا ةاكز جرخن انك » : لاق

 . "«رمث نم اًعاص وأ « طقأ نم اًعاص وأ ءريعش نم اًعاص

 « هنع أزجأ ٠ اذه نم جرخأ يأ : لاق «رييختلا ثيدحلا اذه نم مهف نف

 توق رابتعا هببس افإو « ةجابإلا هببس سيل َجّرْخْلا فالتخا نأ هنم مهف نمو
 . يناثلا لوقلاب لاق دلبلا بلاغ توق وأ« جرخْلا

 رقلا نم رطفلا ةاكز يف ىدؤي ال هنأ ىلع اوقفتا ءاماعلا نإف ؟ بجي م امأو

 ردق يف اوفلتخاو . رمع نبا ثيدح يف كلذ توبثل عاص نم لقأ ريعشلاو

 (9 عاص نم لقأ هنم ئزجي ال : يعفاشلاو « كلام لاقف . حمقلا نم ىدؤي ام

 ٠ 19 عاص فصن ربلا نم ئزجي : هباحصأو « ةفينح وبأ لاقو

 ديعس يبأ ثيدح يف ءاج هنأ كلذو ءراثآلا ضراعت مهفالتخا يف ببسلاو

 ةفورلا )رسظتا . يمفاشلا بعذم وهو ( 515/9 ءاقفلا قمت )ظنا . ةفينح نأ بهدم ره(

 . ( 7١ / * ينغملا ) رظنأ . دمحأ بهذم وهو ( ١١ / ؟

 )١( ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا ) رظنا ١/558 ( .
 . (؟١١/ ؛رابخألا ىقتنم عم راظوألا لين ) رظنا . ةعاملا هجرخأ (؟)

 رظنا . دمحأ بهذم وهو ( 5:1 / ؟ ةضورلا )و ( ١15 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؛)

 .( ه8/ / ؟ ينغملا )

 .(01 7/١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (0)
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 نم اًعاص ِهَئِكَي هللا لوسر دهع يف رطفلا ةاكز جرخن انك » : لاق هنأ يردخلا

 نم اًعاص وأ رمت نم اًعاص وأ « طقأ نم اًعاصوأ « ريعش نم اًعاص وأ « ماعط

 . حمقلا ماعطلاب دارأ هنأ هرهاظو 0010« بيبر

 : لاق ِوْئِيَي هللا لوسر نأ هيبأ نع 2 ديعس يبأ نع اًضيأ يرهزلا ىورو
 لك نع رمت وأ ريعش نم اًعاص وأ « نينثا نيب ّرُب نم اًعاص رطفلا ةقدص يف »

 .٠ دواد وبأ هجرج ى» دحاو

 هللا لوسر دهع ىلع رطفلا ةقدص تناك » : لاق هنأ بيسملا نبا نع يورو

 . «  رمت نم اًعاص وأ ء ريعش نم اًعاص وأ « ةطنح نم عاص فصن ّهنِيَي

 رهاظب ذخأ نمو ءّرْبْلا نم عاص فصن : لاق ثيداحألا هذهب ذخأ نف

 . بوجولا يف اهنيب ىّوس ريعشلا ىلع كلذ يف ربلا ساقو « ديعس يبأ ثيدح

 )١( هيلع قفتم ثيدحلا .

 دواد يبأ ننس يف ءاج اك باوصلاو «.هيبأ نع ديعس يبأ نع » انيدل يتلا خسنلا عيمج يف اذكه ()

 دشار نب ناعنلا نع ديز نب دامح انربخأ : الاق يكتعلا دواد نب ناهلسو « ددسم انثدح : لاق

 دواد نب ناهلس لاقو « هيبأ نع هللا دبع نب رْيَمص يبلأ نب ةبلعث نع : ددسم لاق : يرهزلا نع

 نم عاص ه هِي هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع رْيَعُص يبأ نب هللا دبع نب ةبلعث نب هللا دبع نع

 هيكزيف « مينغ امأ  ىثنأ وأ ءركذ « دبع وأ ءرح ءريبك وأ «ريغص نينثا لك ىلع حق وأ ءرب

 وأ « ينغ هثيدح يف ناهلس داز « هاطعأ امم رثكأ هيلع ىلاعت هللا دريف « مريقف امأو ىلاعت هلل

 / ؟ ةيارلا بصن ) يف تاياورلا فالتخا رظناو ( 19 / 5 دوبعملا نوع هحرش عم دواد ابأ ) رظنا

 . « اديعس » حبصأ « اًرفصم « ُريَعُص »و « نيخسانلا نم فيحصت كلذ لعلو ( 8

 باتك » ةيادهلا 0 بحاص كلذكو « تاياورلا فالتخا يف ينطقرادلا لوق رظنا . مكاحلا هاور ١)

 .( 608 / ؟ ةيارلا بصن )



 هذي

 عبارلا لصفلا
 ؟ رطفلا ةاكز بجت ىتم

 رخآ يف بجت اهنأ ىلع اوقفتا مهإف ؟ رطفلا ةكز جارخإ بجي ىتم امأو
 )7 « ناضمر نم رطفلا ةاكز م هللا لوسر ضرف » رمع نبأ ثيدحل ناضمر

 عولطب يبت هنع مقا نا ةياور يف كلام لاقف « تقلا ديدت يف ولتخأو

 موي رخآ نم سمشلا بورغب بجت اهنأ بهشأ ىورو ء رطفلا موي نم رجفلا
 . 9 يمفاشلا لاق يناثلابو ©" ةفينح وبأ لاق لوألابو 7 ناضمر

 رهش جورخب وأ ؟ ديعلا مويب ةقلعتم ةدابع يه له مهفالتخا ببسو
 دولوملا يف فالتخالا اذه ةدئافو . ناضمر نم تسيل ديعلا ةليل نأل ؟ ناضمر

 مأ هيلع بجت له سمشلا بيغم دعبو . ديعلا موي نم رجفلا لبق دلوي
 .©6؟ ال

 )١( ثيدحلا جيرخت مدقت .

 دعب اهجارخإ بحتسيو ٠ روهشملا وه يناثلا لوقلاو ( ٠٠١ ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؟)

 . هدعب زوجتو ٠ اًقافو ىلصملا ىلإ جورخلا لبق رجفلا

 )١( ءاهقفلا ةفحت ) رظنا ١ / 518 ( .
 . ( 37/* ينغملا )و ( 20 / 7 عومجملا ) رظنا . دمحأ لوق وهو  ديدجلا لوقلا يف اذه (4)

 ءديدجلا ىلع هترطف بجت مل ء زجفلا لبقو «٠ سمشلا بورغ دعب دولوم هل دلو ول يعفاشلا دنع (0)

 رجفلا عولط لبق هل دلو نم « ةفينح يبأ دنعو ( 77 / 7 عومجملا ) رظنا . ميدقلا يف بجتو

 دنعو ( 018 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . بجت ال كلذ دعب هل دلو نمو . رطفلا ةقدص هيلع بجت

 هل دلو وأ ء ادبع كلم وأ ٠ جوزت نف « ناضمر نم موي رخآ نم سمشلا بورغب بجت دمحأ

 رظنا . همزلت مل ء اهورغ دعب ناك نإو « ةرطفلا هيلعف .٠ سيثلا بورغ لبق ملسأ وأ ء دلو

 .:( 20775 ينغملا )
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 () اهفرصم يف  سماخلا لصفلا

 ةالصلا هيلع هلوقل نيماسملا ءارقفل فرصت اهنأ ىلع اوعمجأف « فرصت نمل امأو

 (9 « مويلا اذه يف لاؤسلا نع مهونغأ » : مالسلاو

 لاقو '"' ملل زوجت ال اهنأ ىلع روهمجاو ؟ ةمذلا ءارقفل زوجت له اوفلتخاو
 . ا9 مهل زوجت ةفينح وبأ

 مالسإلا عم رقفلا وأ ء طقف رقفلا وه اهزاوج ببس له مهفالتخا ببسو

 ©" انابهر اونوكي نأ مهل زوجت نيذلا ةمذلا لهأ يف موق طرتشاو . مل اهزاجأ
 ةالصلا هيلع هلوقل ةمذلا لهأل زوجت ال لاومألا ةاكز نأ ىلع نوماسملا عمجأو

 . « مهئارقف ىلع درتو « مهئاينغأ نم ذخؤت ةقدص » مالسلاو

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( اهتفرعم يف ) « ةفرعملا راد »و « ركفلا راد » ةخسن يف .
 )١( ؛ راطوألا لين ) رظنأ . روصنم نبا هاور ٠١٠7 ( فيعض رشعم وبأ نكلو .

 ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . كلام بهذم وهو ( 78 / ؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو )١(

 . ( 3029/5 عومجملا ) رظنا . يعفاشلا بهذم وهو ( ٠٠١ ص

 . باوصلل برقأ ةفينح يبأ بهذم لعلو ( 415 / ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (4)

 . ( 787 ؟ ينغلا ) رظنا . يناذمهلا ةّرّمو « ليبحرش نب ورمعو « نوهم نب ورمع لوق وهو (5)



 هلآو دمج انديس ىلع هللا ىلصو ... ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 اًيلست ملسو هبحصو

 مايصلا باتك





 كف

 () مايصلا باتك

 يف : رخآلاو « بجاولا وا موصلا يف: اههدحأ : نيمسق ًالوأ مسقني باتكلا اذهو |

 يف نيمس 5 ىلإ بص اول موصلا يف رظن و ا
 مسقني

 ١( تكس اذإ ماض : لاقي « كاسمإ لك يف لمعتسيو « كاسمإلا ةغللا يف وه : يوونلا لاق « (

 نمز يف ء صوصخم ءيش نع « صوصخم كاسمإ : عزشلا يفو . تفقو : ليخلا تماصو

 ش ٠٠١( /6 عومجملا) . صوصخم صخش نم ء صوصخم

 . ةرجحلا نم ةيناثلا ةنسلا يف ناضمر رهشل موصلا ضرف ناكو
 : يرمقلا رهشلاب مايصلا نم ةمكحلا
 : يلاتلاك لاؤسلا ناك

 نم رهش يف هضرف هللا نأ ولف ؟ يسثلا رهشلاب نكي ملو ٠ يرمقلا رهشلاب مايصلا هللا عرش اذامل
 لوح فالخ كانه ناك الو « لالملا ةيؤر ىلإ ةجاح يف نوماسملا ناك امل ٠ ةيسبثلا روهشلا

 يف اورطفألو « دحاو موي يف ملاعلا راطقأ عيمج يف نوماسملا ماصلو « هتيؤر مدعو « لالهلا ةيؤر
 ةقرفلاو فالتخالا مدعو « ةماكلا ةدحو ىلإ وعديو ءرمأي ىلاعت هللا نأ معن نحنو ؟ دحاو موي
 ةلدتعملا ةيسمشلا ةنسلا روهش نم اًرهش راتخا عراشلا نأ ول ىرخأ ةيحان نمو ؛ ةيحان نم اذه

 ناكل « ًالثم عيبرلا مايأك رصق الو لوط الو ء ديدش درب الو « ديدش رح اهيف نوكي ال ثيحب
 . نولئاسلا ناوخإلا هلاق ام اذه ؟ فالخلا نم مسأو « مايصلا ىلع لابقإلل ىعدأ كلذ
 : لوقأ اهف دادسلاو « قيفوتلا هللا نم تسلا نأ دعب باوجلا يف تلقف

 هنأل , ةياغلل هدودحمو ءرظنلا رصاقو فيعض هنإ الإ « لاكلاو « معلا ىعدا امهم ناسنإلا نإ

 هللا عرشل رارسألاو « محلا نم كلذ ءارو ام ملعي الو ء بسحف همامأ امو رومألا رهاوظل رظني

 : يلي ام ملسملا خألا اهيأ كيلإو « هيلع مه امو « هقلخب ملعلا مكحلا

 فلتخم ىلع سانلا نم دحاو لكل فورعم ءيش ةيرمقلا رهشألاب مايصلل تيقوتلا نإ : الوأ

 نمو « لهاجو 2 معتم نمو « رضحو ءودب نم مهسانجأو ةيعاتجالا مهعاضوأو ٠ « مهتاقبط

 وأ « ريكفت ىلإ جاتحي الو ٠ ناسنإ لكل يئرَم رمقلاو ٠ لالهلاف .. ىثنأو ؛ ركذو « ريبكو « ريغص

 مايأردقي نأ رمقلا ىأر اذإ رخبلاو ءربلا نم ناكم يأ يفو « ناسنإ يأل نكميو باسح
 - وأ « ًالثم لوألا مويلاك دحأ يأ لاؤس وأ ء ةقشم نود رسيو 2. ةلوهس هيلع فرعتيو , رهشلا



 ةحضاوو « ةرهاظ هتامالعو ةرسيمو ةلهس همايأ ىلع فرعتلاف ... رشاعلا وأ «٠ سماخلا وأ ثلاثلا

 0 . ناسنإ لكل
 « يراربلا يف نوشيعي نيذلا كئلوأ ةصاخو « سانلا نم دحاو لك هماعي الف ٠ يسشلا رهشلا امأ
 « نيفلكملا نم سانلا ةفاك ىلع همايص ضرف هللا نأ معن نحنو ؛ ندلا نع نيديعبو ء راحبلاو

 . سانلا نم سنج وأ « موق وأ « ةئف ىلع اًرصاق سيلو
 « رحو « درب نم ةنسلا لوصف عيمج يف موصلا نايتإ ينعي يرمقلا رهشلا يف مايصلا نإ : اًيناث

 ةليوط همايأ نوكتو « فيصلا لصف يف ةرات يتأي ميركلا ناضمر رهش ىرن كلذل « لادتعاو
 يتأي ةراتو « ةريصق همايأ نوكتو ديدشلا دربلا يف ءاتشلا لصف يف يتأي ةراتو « ةرارحلا ةديدش

 فيرخلاو عيبرلا مايأك ةلدتعملا لوصفلا يف

 نمز نمو « لاح ىلإ لاح نم لقتنيف « ةنسلا مايأ لك برجي متصلا نأ يف ةكحلا نكت انهو

 معن نحنو ٠ لوصفلا لك يف مايصلا ةبرجتب رهف ٠ كلذ نيب نمز ىلإ ليوط نمز ىلإ ريصق
 يف تناك اذإ ةصاخو « متئاصلل ةبسنلاب ربصلاو ةدارإلا ةيوقتو ةيسفنلا ةيبرتلا ةدئاف رادقم ام

 .. ةدوربلاو « ةرارحلاو ء رصقلاو ٠ لوطلا نم ةفلتخم تاقوأ
 وأ « دربلا نم ةدحاو ةلاح ىلع ناسنإلا داتعال « ةيسيشلا روهشلا نم رهش يف مايصلا ناك ول امأ

 ىلع دوعتلا نم هتايح لاوط ةدحاو ةلاح مزالي ذئنيحف « مايألل لوطلا وأ رصقلا وأ « ةرارحلا
 رثألا كلذ هل نوكي الف « ماعلا رادم ىلع لدبتي الو «ريغتي ال ء دحاو نمزو ٠ دحاو ٌوج

 « ءاوجألا فلتخم ىلع اهديوعتو « اهضيورتو « ةيرشبلا سفنلا ةيبرتل بولطملاو , لاعفلا
 . ةنم هزالاو

 يف ديدجتلا بحتو « لاح ىلإ لاح نم لقنتلا بحت اهنأ ةيرشبلا سفنلا ةعيبط نم مولعملا نمو .
 بحي هنأ ناسنإلا نع فورعملاف : سانلا لك دنع دهاشم ءيش اذهو « نامزلاو « ناكملاو شاعملا

 نع اًديعب هتزاجإ ءاضقل رخآ دلب ىلإ رفاسي هارن نحنف كلذ عم هنكلو هسأر طقسمو « هنطو
 . اًرظنمو « اخانم نسحأو اًشيع لضفأ هنطو ناك ولو « هنطو
 « ماعطلا نم دحاو فنص ىلع موادي ال ءارتف « رخآل نيح نم هلكأم ريغي نأ بحي كلذك هارتو
 « لقنتلا يف شيعلا ةذل نإف » نولوقي اكو هنيعب عونلا كلذ ةرك الإو ٠ بارشلاو
 . ةجهبلا نم ةناكملاو , ةيهألا هذه لثم هل ناك امل , ةيسبشلا رهشألاب تيقوتلا ناك ول : اًقلاث

 « لالملا ةيؤرل ةرظتنملا تاعقوتلاو ٠ اهيراغمو ضرألا قراشم يف نيماسملا فوفص نيب رورسلاو
 نمو « موقل موق نم وأ ءرخآل صخش نم ربخلا لاقتناو « كرايملا رهشلا مودقب راشبتسالاو
 نأ دييري لك « تاعاججملاو « دارفألا نيب يسح زيفاح كانه ناك املو .. رخآ ناكم ىلإ ناكم

 « دارفألاو ء تاففلا عيمج معت يتلا ةحرفلاو « هنع نالعإلاو  لالهللا ةيؤر لضف هل نوكي

 .. لودلاو « تاعامجلاو



 ااا يااا يذم وم وممو

 هذهو تاعاملاو « دارفألا نيب يسح زفاح امل سيلو « اهددع يف ةتباث ةيسمشلا روهشلا نإ ثيح

 . يرمقلا رهشلاب نوكي ثيح « جحلا رهشأ ىلع قبطنت كلذك ةكحلا
 راطفإ وأ « نيرخآ موص مدعو ءراطقألا ضعب موص نم نيماسملا نيب فالتخالا اذه : اًعبار

 كلذ نإ ثيح « اهراغمو « ضرألا قراشم يف نيماسملا ةدحو يف رثؤي ال نيرخآ موصو ء ضعب

 قيفرلا ىلإ ملوسر لاقتتا دعب نيماسملا نم بولطم ءيش داهتجالاو « داهتجالا ىلع دعي
 . ىلعألا

 . يأرلاب داهتجالاو « ةباحصلا فالتخا مالسلاو ةالصلا هيلع رقأ دقو

 يف الإ رصعلا مدحأ نيلصي ال » ةظيرق ينب ىلإ مهلسرأ نيذلل لاق ميركلا لوسرلا نأ : كلذ نف
 يلصن نحن موق لاقف « ةظيرق ينب ىلإ قيرطلا يف مهو ء رصعلا ةالص مهتكردأ دقو « ةظيرق ينب

 ينب يف اهيلصنو ء اهرخؤن لب نورخآ لاقو « اهتقو توفي نأ اهانرخأ اذإ ىشخن اننأل . رصعلا
 ْ . مالسلاو ةالصلا هيلع انرمأ ؟ ةظيرق
 . هيأر دهتجا ابو لعف امب مهنم الك رقأف « ممل ثدح اهب هتيم يبنلا اوربخأ اوعجر امدنعو
 « هللا باتكب : لاق ! ذاعماي سانلا نيب ىضقت اذامب » نملا ىلإ هلسرأ امدنع ذاعمل لاق دقو

 . يبأر دهتجأ : لاق « دجت مل نإف : لاق هلوسر ةنسب لاق  دجت مل نإ : لاقف
 ةالصلا هيلع لاق دقو « نيماسلا نيب مويلا ديلو وه سيل عورفلا يف فالتخالاو « داهتجالا نذإ

 عيمج باطخ اذهف « ةدعلا اولكأف « ميلع غ نإف « هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص » مالسلاو

 . نينيعم موق وأ ٠ نيصوصخم سانل سيلو اهراغمو « ضرألا قراشم يف نيماسملا
 « خخلاو ساّنلِل َتيِقاَوَم يِه لق ةلهألا ٍنَع داَموُنَتْسَي )ل : لوقي ثيح مظعلا هللا قدصو

 . « َباّسْحلاَو نينّسلا َدَدَع اوُملْعتلَو

 انتإف ؟ ةيرمقلا روهشلا نم هريغ نود مايصلاب كرابملا ناضمر رهش ىلاعت هللا صخ اذامل امأ

 ردقلا ةليل « هتليل نأ ؟ . روهشلا ديس نوكيل « مايصلل كرابملا رهشلا اذه راتخا هللا نإ لوقن

 ٍرْدَقلا ةلّْيل يِف ُهاَنْلَرْنَأ انِإ > : هلوقب اهيف محلا هباتك لوزنب هللا اهفرش ثيح « يلايللا ةديس

 ٍةلْيَل يِف ُهاَنْلَرْنَأ اَنِإ :  لوقيو 4 ٍرْهَغ فلأ نم ٌرْيَخ رْدَقلا ُهَلْيِل رْذقلا ٌهَلْيَل اَم َكاَرْذَأ اَمَو

 . < نآْرَقلا هيف َلِزْنَأ يذلا َناَضَمَر ٌرْهَش > : لوقيو 4 ِةَكَراَبُم
 !! هدابع لاوحأب ملاعلا « مكحلا ربدملا , مظعلا قلاخلا ناحبسف

 : كرابملا ناضمر رهش لئاضف
 ٌرْهَش > : ىلاعت لاق نآرقلا هيف لزنأ هنأو قالطإلا ىلع روهشلا ديس هنأ هيفكيف « ناضمر رهش لئاضف نع امأ

 . < َناقْرُقلاَو ىدُا َنِم ِتاَنّيَبَو ساّنلِل ىَدُه ُنآْرَقلا هيف َلِرْنَأ يذلا َناَمْصَمَر

 مدآ نبا لمع لك لجو زع هللا لاق » : تلم هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 - « ثفري الف مدحأ موص موي ناك اذإف « ةْنّج مايصلاو « هب يزجأ انأو يل هناف موصلا الإ « هل



 يف فولخل هديب دمحم سفن يذلاو « مئاص ينإ لقيلف « هلتاق وأ , دحأ هباس نإف بخصي الو
 يقل اذإو ٠ حرف رطفأ اذإ  اهحرفي ناتحرف متاصلل , كيلا حير نم هللا دنع بيطأ متاصلا

 . هيلع قفتم « هموصب حرف هبر

 , هب يزجأ انأو « يل مايصلا , يلجأ نم هتوهشو « هبارشو « هماعط كرتي » يراخبلل ةياور يفو
 ىلإ اهلاثمأ رشعب ةنسحلا فعاضي مدآ نبا لمع لك » مسمل ةياور يفو « اهلاثمأ رشعب ةنسحلاو

 « ءايرلا هيلع يلوتسي الف « يريغ دحأ هيلع علطي ال يأ « يل هنإف « موصلا الإ » ىنعمو

 كلتب هيلإ برقتي ملسملا نأكف ٠ بارشلاو « ماعطلا نع ينغ هنأ هناحبس هتافص نمو « ةعمسلاو
 . مَعْطُي الو معطي هناحبس وهف ةفصلا
 و ٠ شحافلا مالكلاب ملكتي ال « ثفري ال.» ىنعمو ء رانلا نم ةياقو يأ « ةنُج » ىنعمو

 . هطغل رثكي ال يأ « بخصي الو »

 هنم لخدي « نايرلا هل لاقي اّباب ةنجلا يف نإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هلضف يف ءاجو
 «دحأ هنم لخدي ملف « قلغأ اولخد اذإف « مريغ دحأ هنم لخدي ال « ةمايقلا موي نومئاصلا

 . هيلع قفتم

 هل رفغ « اًباستحاو اًناهِإ ناضمر ماص نم » : لاق هَ ينلا نع هنع هللا يضر ةريره يأ نعو
 . هيلع قفتم « هبنذ نم مدقت ام
 . ىلاعت هللا هجو كلذب اًدصاق يأ « اًباستحا ىنعمو « هباوثب اًقدصم يأ « اًنايِإ » ىنعمو
 يف اًموي موصي دبع نم ام » : عنيت هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو

 . هيلع قفتم « اًفيرخ نيعبس رانلا نع ههجو مويلا كلذب هللا دعاب الإ هللا ليبس
 . ةنس نيعبس ةريسم يأ

 باوبأ تحتف « ناضمر ءاج اذإ » : لانق ِهَقِلَي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريزه يأ نعو
 . هيلع قفتم « نيطايشلا تدفصو « رانلا باوبأ تقلغو « ةنجلا

 ءردقلا ةليل يهو رجألاو ٠ باوثلا يف رهش فلأ نم ريخ يه ٠ ةليل هيف نأ اًفرش هيفكيو ':

 كلت يف هرهظي يأ . هرمأ نم ءاشي ام ردقي ىلاعت هللا نأل كلذب تيمسو « ريدقتلا ةليل ىنعملاو
 . لزألا يف هبتك امدعب ةليللا

 . ةلزتمو فرش يأ ءردق نالفل : مهلوق نم اهفرشو « اهردقو ء اهمظعل كلذب تيم امنإ : ليقو
 . ًاليزج اًباوثو « اًيظع اًردق اهيف تاعاطلل نأل كلذب تيم ليقو

 ٠ مدقت ام لك نم يدنع عنام الو .

 نينامثو « اًنالث يأ , رهش فلأ هللا دبعي ىتح ادباع ىمسي ال ضم ايف ناك دباعلا نإ : ليق دقو
 . اهتودبعي اوناك رهش فلأ نم اريخ ةليل ةدابع هِي دمع ةمأل هللا لعجف « رهشأ ةعبرأو « ةنس
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 ليبس يف حالسلا سبل ليئارسإ ينب نم ًالجر ركذ عنِ ينلا نإ هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو
 ُهَلُْيَل اَم َكاَرْدَأ اَمَو ٍرْدقلا ةلْيَل يِف ُهاَنلَرْنَأ اَنِإ » تلزنف ٠ كلذ نم نوماسملا بجعف رهش فلأ هللا

 . هللا ليبس يف هحالس لجرلا هيف لمح يذلا « رْهَش فلأ نم َرْيَخ رذقلا ُةَلْيَل ء رْدَقلا

 هللا لوسر نإ : لوقي هب قثأ نم تعمس هريغو . مداقلا نبا ةياور نم اطول يف كلام لاقو
 يف مهريغ غلب ام لثم لمعلا ن نم اوغلبي الأ هتمأ رامعأ رصاقت هناكف هلبق ممألا رامعأ يرأ ِهَّْ

 . رهش فلأ نم اًريخ اهلعجو « ردقلا ةليل ىلاعت هللا هاطعأف « رمعلا لوط
 0 ضرألا ىلإ ءامسلا نم ةكئالملا لزنت يأ « ْمهْبَر نذإب اهيف حوّرلاو ةّكئآلملا لُرَنَت ١ ةليللا هذه يفف

 . رجفلا عولط تقو ىلإ سانلا ءاعد ىلع نوّمؤيو

 . مالسلا هيلع ليربج وه حورلاو

 . مهرئاس ىلع ةظفح اولعُج ةكئاللا نم فنص حورلا نإ ليقو

 رمأ لكب يأ « ٍرْمَأ َلُك ْنِم ١ هلوقو . ىلاعت هللا نم مهرقأو ةكئالللا فرشأ مه : لتاقم لاقو
 رْمأ نم َهَنوُظْفْحَي >: ىلاعت هلوقك سابع نبا لوقوهو : لباق ىلإ ةنسلا كلت يف هاضقو هللا هرّدق

 ش .:ىلاعت هللا رمأب يأ <« هللا

 : كاحضلا لاقو , اهيف رش ال اهلك ريخو ٠ ةمالسردقلا ةليل يأ « ِرْجَفلا عَلْطَم ىّتَح يِه مالم >

 . ةمالسلاو « ايالبلاب يضقي يلايللا رئاس يفو ةمالسلا الإ ةليللا كلت يف هللا ردقي ال
 « نيرشعو عبس ةليل اهنأ ءاماعلا رثكأ هيلع يذلاو ءردقلا ةليل نييعت يف ءاماعلا فلتخا دقو

 : لوقي دوعسم نب هللا دبع كاخأ نإ بعك نب يىنأل تلق : لاق شيبح نب رز ثيدح مهتجحو

 رخاوألا رشعلا يف اهنأ ملع دقل هللا دبع يبأل هللا رفغي : لاقف « ردقلا ةليل بصي « لوحلا مقي نم

 ةليل اهنأ ىنثتسي ال فلح مث , سانلا لكتي الأ دارأ هنكلو نيرشعو عبس ةليل اهنأو ٠ ناضمر نم
 . نيرشعو عبس

 ةشسلا يلايل يف يه ليقو «ةريره يأ لوق وهو « ماعلا رئاس نود ناضمر رهش يف يه لبقو
 . اهلك

 وهو « ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف اهنأ  ىلاعت هللا همحر يبطرقلا لاق اك  روهشللا حيحصلاو
 لامو « نيرشعلاو « يداحلا ةليل يه : موق لاقو دمحأو ٠ يعازوألاو « يعفاشلاو ٠ كلام لوق
 . يعفاشلا هيلإ

 يف يف ةدابعلا يف سانلا دهتجي يكل اهئافخإ نم ةكحلاو « نييعت نود رخاوألا رشعلا يف انأ حيحصلاو

 يف مظعألا همسا ىفخأ اكو « سملا تاولصلا يف ىطسولا ةالصلا ىفخأ ؟ . اهلك رخاوألا رشعلا

 . ةعملا مويو « ليللا تاعاس .يف ةباجإلا ةعاسو « ىنسحلا هئامسأ

 . ءاشعلاو برغملا ةالص ىلص نم » : لاقل هللا لوسر نأ ةعيبر نب رماع نب هللا دبع ىور دقو

 . « ردقلا ةليل نم هظحب ذخأ دقف « ةعامج يف ردقلا ةليل نم ةرخآلا
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 يللوق » لاق ؟ لوقأ اهف ردقلا ةليل تقفاو نإ هللا لوسراي : تلق : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو
 . « ينع فعاف وفعلا بحت وفع كنإ مهللا

 « ليللا ايحأ رخاوألا رثعلا لخد اذإ يم هللا لوسر ناك ٠ : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو
 . هيلع قفتم « رزكملا دشو « هلهأ ظقيأو

 نوكي ام دوجأ ناكو « سانلا دوجأ ٍمََِي هللا لوسر ناك » : لاق اهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 نآرقلا هسراديف « ناضمر نم ةليل لك يف ليربج هاقلي ناكو ليربج هاقلي نيح ناضمر يف
 . هيلع قفتم « ةلسرلا حيرلا نم ريخلاب دوجأ ليربج هاقلي نيح ِهِّْئَي هللا لوسرلف

 « نيجاتحملل فورعملاو ريخلا مدقيلو تاعاطلا نم ريثكلا مدقيل مظعلا مسوملا اذه متغي مسملاف

 . نيكاسملاو « ءارقفلاو « نيزوعملاو
 . ال عاعش ال ءاضيب اهتحيبص يف علطت سمشلا نأ اهنف « اهتامالع امأ

 ةراح ال « ةَجْلَب ةحمس ةليل اهنأ « اهتارامأ نم نإ » ردقلا ةليل يف ٍِةَدْيَم يبنلا لاق نسحلا لاقو
 . « عاعش اهل سيل اهتحيبص سمشلا علطت . ةدراب الو
 ش : يوبرتلا بناجلا نم مايصلا دئاوف

 دوعي وهف « ةدارإلا ةيوقتو سفنلا ةيبرتل ةليسو ريخ هنأ يوبرتلا بناجلا نم : موصلا ةكح نم

 اراه ناضمر رهش لاوط كسي متئاصلا نإ ثيح . سفنلا ةدهاجمو ءربصلا ةليضف ىلع ناسنإلا

 رماوأل ًالاشتما ني رخآلا ىلع ءادتعالاو « لاعفنالا نع ربصلاو + عامجلاو « برشلاو « لكألا نع

 . مكحلا عرشلا

 دحأ هّباس نإف « بخصي الو ٠ ثفري الف , كدحأ موص موي ناك اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 . هيلع قفتم « متاص يفإ لقيلف « هلتاق وأ

 « هبارشو « هماعط عدي نأ يف ةجاح هلل سيلف « هب لمعلاو ءروزلا لوق عدي مل نم » لاقو
 . يراخبلا هاور

 ةئيسلا لباقي ال ناك اذإو « ةكيسلاب ةئيسلا لباقي الف « لاعفنالا نع كسي متاصلا نأ ىنعي اذهو

 . هيلإ اوئيسي ل نيذلا نيرخآلا ىلع يدتعي ال هنأ ىلوأ باب نف « ةئيسلاب

 . ةيبرتلا بناج نم بناج اذه
 لوانتم ىفو « همامأ ناسنإلا دمجي ام لكب معنتلاو « فرتلا يف سايغنالا نإف ء رخآلا بناجلاو

 سابلو ةبرشألاو « ةمعطألا نم باطو « دل ام لوانت يف ةيرارتسالاو كلذ ىلع ةموادملاو « هدي

 هنع تفقوتو « ةأجف كلذ َدَقَف اذإ « هابقع دمحت الام ىلإ هبحاصب ىدؤي دق بايثلا نم رخافلا

 « تاكللاو تامدصلا مامأ ذئدنع دصي نأ صخشلا كلذ عيطتسي الف تاذلملاو « فرتلا ةايح
 يف سامغنالا نم رذحي هنع هللا يضر قورافلا رمع ىرن كلذل « هتايح يف هلباقتس يتلا دئادشلاو

 . « مودت ال معنلا نإف اونشؤشخا » هلوقب كلذ لثم



 اعالي مومو ووو

 يكل ءرخآل نيح نم سابللاو شيعلا يف ةنوشخلا ىلع اهضيورتو « سفنلا ديوعت نم نذإ دب الف

 , ةكرعملا ىلإ ذخؤيس يذلا يدنجلاف اهيلإ ةجاحلا دنعو « دعب ايف ةلوهسب هلبقتتو ٠ كلذ داتعت

 قباس نودو ءرفلاو ء ركلاو « لاتقلا ىلع يلع بيردت نود لاتقلا ةحاس ىلإ هراد نم ذخؤي ال
 . راذنإ

 ةكرعملا ضوخي مث « ةقشملاو . دُْهَجلا ىلع دوعتي يكل « يفاكلا بيردتلا هبيردت نم دبال نذإ

 . ةكرعملا يف هلوخد درجمب هفتح يقل الإو مايق ريخ هبجاوب موقيو « مات ناقتإب

 وهف « لمثشأو « عسوأ ةروصب هنكلو « موصلا وهو « دينجتلا اذه ضرف مالسإلا نإف « كلذك

 .. ريقفلاو « ينغلاو ٠ لجرلاو « ةأرملاو ء ريغصلاو «ريبكلاو « اًعم دسجلاو حورلا لمشي
 « عارص اهلك ةايحلاف ءرّتسملا مثادلا عارصلا « ةايحلا عارص : ربكألا عارصلا ىلع مهل بيردت وهف

 . ماتلا ناقتإلاو ةقشملاو « دْهجلا لذب ىلإ جاتحتو

 ءهيدل امم رثكأ ىلإ علطتيو « ةدايزلا ديري اًّقادو « هدنع امب عنقي ال هنأ ناسنإلا ةعيبط نإ

 . هترطفب ناسنإلا هيلع لبج ءيش اذهو « يونعملا مأ هنم يداملا ءاوس

 لب « مالحألاو « عابطألا نم نيعم دح دنع فت الف « ةقاوت تدجو اذكه ةيرشبلا سفنلاف
 طاشنلا ىلإ اًنعاب كلذ نوكي يك ٠ ديدجلا ىلإ اًئاد ىعستو ءرثكأف « رثكأ وه ام ىلإ ىعست

 . هقلخ يف قلاخلا ةكح هذهو ... اهئاغفو ٠ ضرألا ةرامعو « رتسملا

 اذإ هيلع يضقتف , هتساعتو « هسفن ناسنإلا ةاسأم ىلإ مالحألاو .. عابطألا كلت بلقنت دق نكلو

 . مالحألاو عابطألا كلت. نم نيعم دح دنع فقي فيك فرعي مل

 ىلع ربصلاو « دُهَجلاو « قاشملا لمحتتل يلع بيردت ىلإ جاتحت ةيرشبلا سفنلا نإف « انه نمو

 تايرورض ضعب نع يرايتخالا عانتمالا وه بيردتلا كلذل ءيش لضفأو « دئادشلاو ٠ بئاونلا
 ئضتقا اذإ , ةيفاكلا ةردقلاو « ماتلا دادعتسالا امل .نوكي يكل ٠ نمزلا نم ةرتف اهتاوهشو « ةايحلا

 . عقاولا هضرفي يذلا يرابجإلا عانتمالا دنعو ٠ كلذرمألا

 « رشلاب ةءولمت اهلكو « عارص اهلك ةايحلاف نيعم دح دنع فقي ال نمؤملا ناسنإلل ةبسنلاب عارصلاو

 لاتحا ىلع نمؤملا دوعتي مل اذإف « ناك انيأو , دجو انيأ هتبراحمو «رشلا ةمواقمب بلاطم نمؤملاو
 « ةريرشلا ىوقلا كلت مامأ دصي فيكف « هرمع ةيادب ذنم دُهَجلاو « ةقثملا ىلع ربصلاو ؛ ىذألا

 ؟ رخآل نيح نم هتايح يف هلباقتس يتلا تامدصلاو « تاسكنلا مامأو

 ناسنإلا نإ ثيح هناحبس هنم ءايحلاو « مظعلا قلاخلا ةبقارم كلذك ةيوبرتلا بناوجلا نمو
 « ىلاعت هلل ةبقارملا ةكلم هيف يبري كلذبو « هناحبس هلل هكرت « متاص وهو « اًئيش ىهتشا اماك

 مامزلا ةباثمب اذهو « هرمع نم ةظحل لك يف هيلع هعالطاو « قلاخلا ةمظعب ساسحإلا هيف يوقيو
 امل « اًعيمج سانلا سوفن يف ةبقارملا هذه تدجو ولو . ملاظملاو « يصاعملا يف ناسنإلا عقي نأ نم

 « ميركلا لوسرلا دهع انينثتسا ام اذإ ناكمو ٠ نامز لك يف مئارجلا نم هارن ام تاعتجملا يف دجو



 ل
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 « ةنينأبطو مالسب اوشاعو « مهضارعأو ؛ مهلاومأو ٠ مهئامد ىلع سانلا نمألو « نيدشارلا هئافلخو

 . مهنيب اهف ماثوو
 . هدابع ىلع مظعلا قلاخلا ةمعن رادقم ةفرعم كلذك ةيوبرتلا هايازم نمو
 . ناسنإلا هدقفي امدنع الإ فرعي ال ءيشلا نإف
 ىلع جات ةحصلا : اولاق كلذل ء ضرميو اهدقفي امدنع الإ ةحصلا رادقم فرعي ال ًالثم ضيرملاف
 .. اذكهو ءرقتفا اذإ الإ ىنغلا ةيق فرعي ال ينغلاو . « ىضرملا الإ هفرعي ال ءاحصألا سوؤر

 , « ءايشألا زيت اهدضبو » اولاق دقو

 امو « مهيلع معنملاو ٠ مهقلاخل اوركنتو « اوربجتو « اوغطف « مهيلع هللا معنأ دق اًسانأ انيأر 5و
 . ىلاعت هللا ىلإ اوعجر معنلا كلت اودقف

 ناك ُرَّقلا ُهَسَم اَذإَو هبناجب ىأَنَو ضّرْعَأ ناَسْنإلا ىَلَع اَنْسمْنأ اَذِإَو ٍ» لوقي ثيح هللا قدصو

 00 ْ . ءارسإلا ( اًسوئي

 وُعْدَي ناك اَم ين ةئم ةَمِْن ُهَلَوَخ اذِإ مك هْيَلِإ اًبيِنُم ُهَّبر اَعَد مص َناَسْنإلا ّسَص اَذِإَو > : لوقيو

 . رمزلا م لبق ْنِم هي
 هنع لاز هفعض فرع نمو « هالوم ىلإ ةديدشلا هتجاحو , هفعض دبعلا فرعي كلذك موصلابو

 تيوق ىتم ةيرشبلا سفنلا نإف « فيعض دبعب قيلي ال يذلاو سفنلاب بُجُعلاو « ربكلا

 ٠ © ىتفَتْا ُهآر نأ ىقطيَل ناسْنإلا نإ الق > تربجتو « تغط « اهتاوهشب
 ٠ اير «اهقاخ ىلإ تعجرو تأده ٠ تانللاو , اوشا يرشبلا سفنلا نع تمنم امان

 متنأ ساثلا اَهُيَأاَي » هيبرمو « هقلاخ نع ناسنإلل ىنغ ال هنأ وهو حيحصلا ساسحإلا تسحأو

 . رطاف 4 ٌديِمَحْلا يِنَقلا َوَه ُهللاو هللا ىلإ ءاَرَقُفلا

 هللاركذب نولغشنم مهافإ و «نوبرشي الو «نولكأي ال نيذلا ةكئالملا نم نييناحورلاب هيبشت كلذك موصلا يفو

 1 نآرقلل ةءارقو «ريبكتو «ليلهتو «حيبست د نم ,هليلو ,هموي يف هللاركذي كلذك مئاصلاف .هتعاطو «ىلاعت

 . ىلاعت هلل ماص اغإو , هسفنل مصي مل متصلا نإف ن.. دوجسو « عوكرو

 : يلي 5 يهف « مئاصلل بادآلا نع امأ

 هيلع لاق دقو « سانلاب ءازهتسالاو « روزلا لوقو « ةمفلاو « ةبيغلا نع هناسل ظفحي نأ

 , هماعط عدي نأ يف ةجاح هلل سيلف « هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل نم » مالسلاو ةالصلا

 1 . « هبأرشو

 ماهس نم مهس ةرظنلا » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو « مارح ىلإ رظنلا نع هرصب ضغي نأ  ؟

 مكاحلا هاور « هبلق يف هتوالح دجي « اناهإ لجو زع هللا هاتآ « هللا نم اًفوخ اهكرت نف ٠ سيلبإ
 . دانسإلا حيحص لاقو
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 امهادحإ : نيتلمج ىلإ ًالوأ مسقني هنإف « مايصلا وهو « لوألا مسقلا امأ

 . هناكرأ ةفرعم ىرخألاو « بجاولا مايصلا عاونأ ةفرعم

 - تارطفملا ةفرعم ىلإ مسقني هنإف « رطفلا يف رظنلا نضتي يذلا مسقلا امأو

 . مهماكحأو ٠ نيرظفملا ةفرعم ىلإو

 ةفرعم يهو « هنم ىلوألا ةلمجابو ٠ باتكلا اذه نم لوألا مسقلاب أدينلف

 ءهيلإ بودنم هنمو .« بجاو هنم يعرشلا موصلا نإ : لوقنف « مايصلا عاونأ

 كلذكو . ناتهبلاو « ةيفلاو ةبيغلاك سانلا هب ثدحي ام لك ىلإ عاتسالا نع عمسلا فك -؟
 تايليثتلاو « مالقألا ىلإ ةدهاشملاك ء كلذ هباش امو ةمرحلا يناغألاو , برطلا ىلإ عامسلا
 .. ةعيلخلا

 نإو « لالحلا سابللا سبلي كلذكو « لالحلا بارشلاو « ماعطلا نم بيطلا لوانتي نأ

 . مزلأو ء دكآ موصلا يف هنأ الإ مسملا نم تقو لك يف اًبولطم كلذ ناك
 ءابطألا نإف . هتدعم الع ثيحب « بارشلا كلذكو ء راطفإلا دنع ماعطلا نم رثكي الأ .ه

 . راطفإلا دنع ةرشابم كلذ نم لالقإلاب نوحصني
 ةالصو « ةعاجلا ةالص ىلع بظاوي نأو ليلهتلاو ٠ حيبستلاو ٠ نآرقلا ةوالتب هسفن لغشي نأ 5
 . حيوارتلا

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( اًرهش ) « ركفلا راد » ةخسن يف .

 نوققحملاو يراخبلا هيلإ بهذ يذلا حيحصلا وه اذه « ناضمر رهشو ؛ ناضنر : لاقيو «
 لب ٠ ناضمر : لاقي نأ هركي : كلام باحصأ لاقو . ناضمر : لوق يف ةهارك الو : اول

 نأ مل اشم نأ و ؟ 1 يرق كان نإ هوس: كمر إن

 نع اورو « فيعض اههيلإ قيرطلاو « نسحلاو دهاجم نع كلذ ىورو : يقهيبلا لاق . ىلاعت هللا
 . بعك نب دمح

 اولوقت ال » : لاق ِهَِلَي ينلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يقهيبلا هاور ثيدحب اوجتحاو
 . « ناضمر رهش : اولوق نكلو « ىلاعت هللا ءامأ نم مما ناضمر نإف « ناضمر
 حيجن هتاور نم نإف ْنّيَب هيف فعضلاو « هريغو « يقهيبلا هفعض ٠ فيعض ثيدح اذهو
 ( ١/ ٠٠١ عومجملا ) ظفحلا ءيس ء فيعض وهو ؛ يدنسلا



50 

54 

 لوقلا باتكلا اذه نضتي يذلاو رذنلا مايص وهو « هسفن ىلع كلذ ناسنإلا

 . طقف ناضمر رهش موص وه « تابجاولا هذه عاونأ نم هيف

 , ةرافكلا اهنم بجت يتلا عضاوملا ركذ دنع ركذيف « تارافكلا موص امأو

 . رذنلا باتك يف ركذيو ءرذنلا موص كلذكو

 امأ . عامجإلاو « ةنسلاو باتكلاب بجاو وهف : ناضمر رهش موص امأف
 مُكلُبَق نم نيذلا ىَلَع بتُك اَمَك ٌماّيّصلا ٌمُكْيَلَع بتك » : ىلاعت هلوقف باتكلا

 مالسإلا ينب » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يفف « ةنسلا امأو 7 4 َنوُقَتَت ْمُكَلعَ

 « ناضمر رهش مايصو » يبارعألل هلوقو 7 « موصلا اهيف ركذو « سمخ ىلع

 . "9 « عوطت نأ الإ ال : لاق ؟ اهريغ لع له : لاق

 . ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف ناضمر رهشل موصلا ضرف ناكو

 امأو . كلذ يف ةّمألا نم دحأ نع فالخ انيلإ لقني مل هنإف ٠ عامجإلا امأو

 نكت مل اذإ حيحصلا رضاحلا لقاعلا غلابلا وهف «ريخم ريغ اًبوجو بجي نم ىلع
 هلوقل هيف فالخ ال اذه . ءاسنلل ضيحلا يهو . موصلا نم ةعئاملا ةفصلا هيف

 . © ُهْمْصَيْلَق ءرْهْشلا ْمُكْنِم َدهَش ْنَمَق » : ىلاعت

 22 ةيناثلا ةلمجلا

 كاسمإلاو نامزلا امهو « امهيلع قفتم نانثا : ةثالث ناكرألاو ناكرألا يف

 . ةينلا وهو « هيف فلتخم ثلاثلاو « تارطفملا نع
 نامز : امهدحأ : نيمسق ىلإ مسقني هنإف : نامزلا وه يذلا لوألا نكرلا امأف

 )١( ةيآ ةرقبلا ةروس ١85 .

 . اههنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع يئاسنلاو . يذمرتلاو ٠ لسمو « يراخبلا هاور ثيدحلا (؟)

 . ( ١/ ١ لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل عماجلا جاتلا ) رظنا

 . هجيرخت مدقت دقو ( 118/١ لوصألل عماجلا جاتلا ) رظنا يذمرتلا الإ ةسمخلا هاور ثيدحلا (؟)

 . هللا ديبع نب ةحلط ثيدحلا يوارو

 . 186 ةيآ ةرقبلا ةروس (8)
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 مايأ وهو تارطفملا نع كاسمإلا نامز رخآلاو « ناضمر رهش وهو « بوجولا

 لئاسم نينامزلا نيذه نم دحاو لكب قلعتيو « يلايللا نود رهشلا اذه

 كلذ لوأو بوجولا نامزب كلذ نم قلعتي امب أدبنلف « اهيف اوفلتخا « دعاوق
 ىلإ لصوتي اهب يتلا قيرطلا ةفرعم يف اًيناثو . نامزلا اذه يفرط ديدحت يف
 . قفأ قفأو « صخش صخش قح يف ةددحلا ةمالعلا ةفرعم

 نوكي يبرعلا رهشلا نأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نإف « نامزلا اذه افرط امأف

 « ناضمر رهش ديدحت يف رابتعالا نأ ىلعو « نيثالث نوكيو « نيرشعو « اًعست

 اورطفأو « هتيؤرل اوموص » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ٠ ةيؤرلا وه افإ

 . 9 لاوزلا دعب رمقلا روهظ لوأ ةيؤرلاب ىنعو ") « هتيؤرل

 ةيؤرلا تقو يفو ء« ةيؤرلا نكمت ملو ء رهشلا ث اذإ , محلا يف اوفلتخاو
 نأ كلذ يف محلا نأ نوري روهملا نإف « لالهلا غ اذإ « مهفالتخا امأف « ربتعملا

 هلبق يذلا رهشلا نع رهشلا لوأ لاله غ يذلا ناك نإف « نيثالث ةدعلا لكت

 رخآ لاله غ يذلا ناك نإو نيثالثلاو يداحلا ناضمر لوأ ناك « اًموي نيثالث
 ىمغملا ناك نإ « هنأ ىلإ رمع نبا بهذو 2 اًموي نيثالث سانلا ماص .:رهشلا

 .. (4 كشلا مويب فرعي يذلا وهو « يناثلا مويلا مص « رهشلا لوأ لاله هيلع

 رظنا « نيثالث نابعش ةدع اولكأف « ميلع غ نإف » هتلكتو ةريره يبأ نع هيلع قفتم ثيدحلا )١(
 . ( 329/١ حيباصملا ةاكشم )

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( لاؤسلا دعب ) « ةفرعملا راد » و« ركفلا راد » ةخسن يف ()
 ١/ ٠ عومجما ) رظنا . يعفاشلا بهذمو ( 44 /؟ ينغملا ) رظنا . ةثلاثلا ةياورلل دمحأ بهذم وهو (0)

 . ةفينح يأ بهذم وهو ( ١١ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . كلام بهذم وهو ( 7

 .( 4598/١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا

 « ميلع غ نايف ه ٍهَِيَي هلوق ىنعم يف ءاماعلا فلتخاو : يوونلا لاق . ( ٠١ /؟ ينغملا ) رظنا (5)

 « باحسلا تحت هوردقو « هل اوقيض هانعم : ةليلق ةفئاطو ٠ لبنح نب دمحأ لاقف « هل اوردقاف

 . ميغلا ةليل مايص ءالؤه بجوأو

 هوردق هانعم : نورخآو « ةبيتق نباو « جيرس نب سابعلا وبأو « هللا دبع نب فرطم لاقو
 هانعم : ٌفلخلاو , فلسلا روهمجو . يعفاشلاو « ةفينح وبأو ء كلام لاقو « لزانملا باسحب .
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 ريسمب باسحلا ىلإ عجر « لالملا يمغأ اذإ هنأ فلسلا ضعب نع ىورو
 نيعباتلا رابك نم وهو ءريخشلا نب فرطم بهذم وهو « سيثلاو ءرمقلا
 موجنلاب لالدتسالا هبهذم ناك نم : لاق هنأ يعفاشلا نع جيرس نبا ىكحو
 « غ دقو « يئرم لاله نأ لالدتسالا ةهج نم هل نيبت مث «رمقلا لزانمو
 . "9 هيزجيو « موصلا دقعي نأ هل نإف

 اورطفأو هتيؤرل اوموص ه هِيَ هلوق يف يذلا لامجإلا مهفالتخا ببسو
 . 9 «هل اوردقاف « كيلع غ نإف « هتيؤرل

 نأ ىأر نم مهنمو . نيثالث ةدعلا اولكأ هليوأت نأ ىلإ روهملا بهذف

 حبصي نأ كلذ ىنعم نأ ىأر نم مهنمو « باسحلاب هدع وه « هل ريدقتلا ىنعم

 راص امنإو « ظفللا يف دعب هيفو « انركذ 5 رمع نبا بهذم وهو « اًئاص ءرملا

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ تباثلا سابع نبا ثيدحل ليوأتلا ىلإ روهجلا
 بجوف ءرسقفم اذهو , لمج كلذو 9 « نيثالث ةدعلا اولكأف « يلع غ نإف »

 « نييلوصألا نيب انهيف فالخ ال ةقيرط يهو . رسفملا ىلع لمجملا لمحي نأ
 اذه يف روهملا بهذف « ًالصأ ضراعت رسفملاو ٠ لمجما نيب مدنع سيل مهنإف

 . اًموي نيثالث ددعلا مامت هل اوردق

 ءاهضو ؛ اهرسكب هردقأو « هردقأ  لادلا فيفختب  ءيشلا تردق : لاقي : ةغللا لهأ لاق
 هلوق هنمو : هزيغو ٠ يباطخلا لاق . ريدقتلا نم وهو دحاو ىنعبب هتردقأو « اهديدشتب هترّدقو

 .( 3 / ..عومجلا ) ( وراق مغيف ءانزتقق ) : ٍقاعت

 اذإ » لاق ةجام نباو يئاسنلاو « لسمو « يراخبلا جرخأو . رمع نبا نع مسمل ظفللا اذه 09
 عست رهشلا » ظفل يفو « هل.اوردقاف « ميلع غ نإف اورطفأف « هوقيأر اذإو « اوموصف « هوقيأر
 . يراخبلا هاور « نيثالث ةدعلا اولكأف ٠ يلع غ نإف . هورت يتح اوموصت الف « ةليل نورشعو
 . ( 36١/6 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا

 غ نإف « هورت ىتح اورطفت الو « لالهلا اورت ىتح اوموصت ال » : لاق رمع نبا نع ةسفخلا ىورو
 . ( 0 /؟ لوصألل عماجلا جاتلا ) « هل اوردقاف : كيلع

 « ميلع مخ نإف » ةياور يفو « نيثالث نابعش ةدع دع ًاولكأف ميلع مث:نإف » يراخبلل ظفللا اذه (")



 دى

 . ملعأ هللاو 0 حت

 ير اذإ , هنأ ىلع اوقفتا مناف . ةيؤرلا ثقو رابتعا يف مهفالتخا امأو

 تاقوأ رئاس يف ي 1 17 ر اذإ اوفلتخاو 0 يناثلا مويلا نم رهشلا نأ يشعلا نم

 يِئُر تقو 9 لوأ يف رمقلا نأ روهجلا ()بهذف « يِئَر ام لوأ ينعأ « راهنلا
 « كلام لاق لوقلا اذهو « يشعلاب هتيؤر محك لبقتسلا مويلل هنأ ءراهنلا نم

 (© مياحصأ روهمجو « ةفينح وبأو ٠ يعفاشلاو

 نم بيبح نباو «٠ يروثلاو « ةفينح يبأ باحصأ نم فسوي وبأ لاقو
 ير نإو ةيضاملا ةليلل وهف « لاوزلا لبق لالملا ير اذإ : كلام باحصأ

 هليبس اهف ةبرجتلا رابتعا كرت مهفالتخا ببسو « « ةيتالل وهف « لاوزلا دعب

 هيلع ينلا نع رثأ كلذ يف سيلو ٠ كلذ يف رابخألا ىلإ عوجرلاو « ةبرجتلا
 امهدحأ : نارثأ هنع هللا يضر رمع نع يور نكل « هيلإ عجري مالسلاو ةالصلا
 امأف : رسفلا ىلإ موق بهذو « ماعلا ىلإ موق بهذف ءرسفم رخآلاو « ماع
 رمع باتك اناتأ : لاق ةماس نب قيقش لئاو يبأ نع شمحألا هاور افف ماعلا

 الف اًراهن لاللا ميأر اذإف « ضعب نم ربكأ اهضعب ةلهألا نأ » نيفئاخب نحنو

 يروثلا ىور اف صاخلا امأو "7 « سمألاب هايأر اهنأ نالجر دهشي ىتح اورطفت
 .(ةه١٠ /؟ لوصألل عماجلا جاتلا ) « اًموي نيثالث اوموصف -

 )١( حضاو يأ « حئال ىنعم .
 ) )0بهذف « ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا » ةخسن يف . .

 )0( تقو يأ يف ) باوصلا لعلو ( لوأ ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف ( . ْ

 )5( عومجملا ) رظناو ( ١؟؟ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا 6/ ١١ ( ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ١/

 ءرمع نباو « دوعسم نباو «رمع لوق وهو ( 707 ١/ عنقملا ) رظنأ . دمحأ بهذم وهو (

 ( 007/١ عنقملا ةيشاح )رظنا . قحسإو « ثيللاو يعازوألاو « مهنع هللا يضر سنأو
 : . . ( 3560/6 عومجنلا )و

 03 577 /5 عومجملا ) رظنا . ىليل يأ نبا لوق وهو (5)
 . يروثلا نايفس نع ةعامملا هاور اذكه : لاقو « هننس يف يقهيبلا هاور (1)

 ىتح اورطفت الف ءراهنلا لوأ لالحلا متيأر اذإف » هيف دازو « نايفس نع ليعاممإ نب لمؤم هاورو
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 بتكف « اورطفأف لاوزلا دعب لالهلا اوأر اًموق نأ باطخلا نب رمع غلب هنأ هنع

 هوتيأر اذإو « اورطفأف لاوزلا لبق اًراهن لالحلا متيأر اذإ : لاقو « مهمولي مهيلإ
 . © اورطفت الف « لاوزلا دعب

 سيثشلاو ىري ال رمقلا نأ ةبرجتلاو ٠ سايقلا يضتقي يذلا : يضاقلا لاق

 « ةيؤرلا سوق نم ربكأ نوكي ذئنيح هنأل ءاهنم ديعب وهو الإ بغت مل دعب

 ربكلا نم غلبي نأ  معأ هللاو ديعبف « رغصلاو ء ربكلا يف فلتخي ناك نإو

 ءانلق ؟ ةبرجتلا كلذ يف دبتعملا نكلو , بغت مل دعب سيشلاو « ىري نأ
 بيغم كلذ يف ربتعملا افإو . هدعب الو « لاوزلا لبق كلذ يف قرف الو
 . اهبيغم ال وأ « سيغلا

 سحلا امهدحأ : نيقيرط هل نإف « ةيؤرلاب معلا لوصح يف مهفالتخا امأو

 موصلا لاله رصبأ نم نأ ىلع اوعمجأ ءاماعلا نإف « سحلا قيرط امأف « ربخلارخآلاو

 الإ موصي ال : لاق هنإف ٠ حابر يبأ نب ءاطع الإ 9 موصي نأ هيلع نأ هدحو

 . هعم هريغ ةيؤرب

 دمحأو « ةفينح وبأو ٠ كلام بهذف ؟ هدحو هتيؤرب رطفي له اوفلتخاو

 . « ىمألاب هالهأ اهنأ لْدَع اوذ نالجر دهشي 2-
 اذإو ء اورطفأف « نيثالث ماتل سمثلا لوزت نأ لبق اًراهن لالهلا متيأر اذإ » اذكه يقهيبلا هاور )١(

 مهاربإ هاور اذكه : يقهيبلا لاق « اوموصت ىتح اورطفت الف ٠ سيشلا لوزت امدعب هوقيأر
 رظناو ( 5317 /4 يقهيبلا ننس ) رظنا . كلذ نم حصأ لسئاو ثيدحو ء اًعطقنم يعخنلا

 1 .( 50/6 عومجلا )

 نباوء ءاطع نع لقن يوونلا نإف « اًحيحص سيل « .. رصبأ نم نأ ىلع اوعمجأ » فلؤملا لوق )١(
 : ةيهت نبا رايتخا وهو دمحأ نع لبنح ةياور يهو « هيوهار نب قاحسإو ءروث يبأو « نيريس

 موصلا هيلع بجي : ةفينح وبأ لاقو . ءاماعلا ةماع بهذم يف ةرافكلا هيلع تبجو.عماج ولو
 . ( 70/1 عومجملا ) رظنأو ( 555/١ عنقملا ) رظنا « ةرافكلا نود
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 اذهو "روث وبأ لاق هبو ءرطفي : يعفاشلا لاقو "رطفي ال هنأ يلإ

 ةيؤرلاف ةيؤرلل موصلا بجوأ دق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نإف ٠ هل ىنعم ال
 بوجو دعبل ةيؤرلا نع ربخلاب مايصلا ىلع عامجإلا الولو ٠ سحلاب نوكت امن
 « موصلا لاله نيب قرف نم قرف امنإو « ثيدحلا اذه رهاظل ربخلاب مايصلا
 « نورطفيف (7لالهلا اوأر مهنأ قاسفلا ىعدي ال نأ ةعيرذلا دس ناكمل رطفلاو

 نع كسمأ . ةمهتلا فاخ نإ : يعفاشلا لاق كلذلو « هوري م دعب مهو

 ىأر دقو «رطفأ ْنَم : لاقف كلام ذشو . رطفلا دقتعاو « برشلاو لكألا

 ءاضقلا هيلع : ةفينح وبأ لاقو (©ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف ء« هدحو لالملا

 ش . © طقف
 نع مهربخ لوبق بجي نيذلا نيربخلا ددع يف اوفلتخا مهنإف « ربخلا قيرط امأو

 رطفي الو « ماصي نأ زوجي ال هنإ : لاقف « كلام امأف « مهتفص يف ةيؤرلا

 ماصي هنإ : ينزملا ةياور يف يعفاشلا لاقو 0 نيلدع نيلجر ةداهش نم لقأب

 لاقو 7 نيلجر ةداهش نم لقأب رطفي الو « ةيؤرلا ىلع دحاو لجر ةداهشب
 « ريبك رصمب ةيحاص تناك نإو « دحاو لبق ةيغم ءامسلا تناك نإ : ةفينح وبأ

 )١( كلام نع يورو « اهنع هللا يضر ةشئاعو ءرمع لوق وهو «٠ عنقملا ةيشاح ) رظنا . ثيللاو ١/
 0ك (0

 )١( عومجملا ) رظنا . ءاماعلا رثكأ هب لاق : يوونلا لاق ١١50 /6 ( يعفاشلا عم ىرت 5 باوصلاو «

 فلؤملا هحجر اكو « ءاماعلا رثكأو .

 . هانتبثأ ام باوصلاو ٠ كالحلا « ركفلا راد ٠» ةخسن يف ()

 )2( ةنودملا ) رظنا ١/ ١97,5 ( .

 وهو ( ١/ 75١0 عومجملا ) رظنا يعفاشلاو « دمحأ بهذم وهو « ( 581:/؟ عئانصلا عئادب ) رظنا (ه)

 . ءاماعلا ةماع بهذم

 )9( ةنودملا ) رظنا ١/ ١0,5 ( .2

 نم الإ لبقي ال : يطيوبلا ةياورو ( ؟ /؟ مألا شماه ينزملا رصتخم ) رظنا . ينزملا ةياور هذه (0
 عم بذهملا ) رظنا . حيحصلا وهو ء دحاو لدع نم لبقي ديدجلاو « ميدقلا يف لاقو « نيلدع

 ش . ( ؟55 ١/ عومجملا
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 تناك اذإ « نيلدع ةداهش لبقُت هنأ هنع يورو «ريفغلا مجلا ةداهش الإ لبقي م
 . (0) ةيحصم ءامسلا

 ءامسلا تناك اذإ الإ نيدهاشلا ةداهش لبقت ال هنأ كلام نع يور دقو

 . ةمعم

 يف قرغي م هنإف « روث ابأ الإ نانثا الإ رطنلا يف لبقي ال هنأ ىلع اوعجأو ٠

 . 27 يعفاشلا قرف ؟ رطفلاو « موصلا نيب

 نيب كلذ يف ربخلا ددرتو « بابلا اذه يف راثآلا فالتخا مهفالتخا ببسو

 طرتشي ال يتلا ثيداحألاب لمعلا باب نم وأ « ةداهشلا باب نم نوكي نأ
 ديز نب نمحرلا دبع نع دواد وبأ هجرخأ ام كلذ نف ءراثآلا امأ . ددعلا اهيف

 تسلاج ينإ : لاقف هيف كشي يذلا مويلا يف سانلا بطخ هنأ باطخلا نبا

 نباو « ثيللاو ٠ يعازوألاو ٠ كلامو ءزيزعلا دبع نب رمحو ءاطع نالدع طرتشي : لاق نمبو
 . ( 5١97/56 عومجملا ) رظنا . دوادو « هيوهار نب قحسإو نوشجاملا

 . هتوبث حيحصلا « فالخ هيف دحاولا ةداهشبو ٠ فالخ الب نيلدعب تبثي يعفاشلا بهذم يفف

 نع يذمرتلا هاكحو ٠ كرابملا نباو « مهنع هللا يضر رمع نباو « يلعو ءرمع رمعو'ء دمحأ لوق وهو
 . ( 508 ١/ عنقملا ةيشاح ) . ءاماعلا رثكأ

 ركذ : رصملا جراخ نم اوناك نإو ء رصملا نم دوهشلا ناكو « ناضمر رهش ةيؤرل ةبسنلاب اذه )١(

 . دحاولا ربخ لبقي : لاقو ٠ يواحطلا

 نم اذه نأل « نيتأرماو لجر وأ « نيلجر ةداهش الإ هيف لبقي الف « لاوش رهشل ةيسنلاب امأ
 . ( ١/ 45٠ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . موصلا طوقس وهو « دهاشلل عفن نم هيف اخ ةداهشلا باب

 لاله ريغ روهشلا رئاس الو ء لاوش لاله تبثي ال : يوونلا لاق ( 7٠5 /1 عومجملا ) رظنا ()

 يقاب ىلع اًسايقو « بطاح نب ثراحلا ثيدحلا نيلدع نيرح نيلجر ةداهشب الإ ناضمر
 سيل هنأ عم « اًبلاغ لاجرلا اهيلع علطيو « لاما اهنم دوصقملا الو ء الام تسيل يتلا تاداهشلا

 هنإف ءروث ابأ الإ ةفاك ءاماعلا لاق هبو « انبهذم اذه « ناضمر فالخب ؛ ةدابعلل طايتحا هيف

 «روث يبأ نع رذنملا نبا هاكحو ٠ ناضمر لالهك « دحاو لدع لاوش لاله يف لبقي : لاق
 . ( 558/١ هتيشاحو عنقملا ) رظناو ( ١١0 /1 عومجلا ) رظنأ ثيدحلا لهأ نم ةفئاطو
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 : لاق هلم هللا لوسر نأ ينوثدح مهلكو . مهتلأسو « ٌةَقِلَي هللا لوسر باحصأ

 دهش نإف « نيثالث اومأف ٠ كيلع غ نإف « هتيؤرل اورطفأو « هتيؤرل اوموص »
 . 29 « اورطفأو « اوموصف نادهاش

 : لاقف « هَ ينلا ىلإ يبارعأ ءاج » : لاق هنأ سابع نبا ثيدح اهنمو

 هدبع ادمح نأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشتأ » : لاقف « ةليللا لاله لا ترصبأ

 هجرخ « اًدغ اوموصيلف « سانلا يف نذأ لالباي : لاق . معن : لاق ؟ هلوسرو

 ثيدح اهنمو 9 ًالسرم ةعامج هاور هنأل « فالخ هدانسإ يفو : لاق يذمرتلا

 باحصأ نم لجر نع شارح نب يعبر نع دواد وبأ هجرخ شارح نب يعبر

 )١( ىئاسنلاو  دمحأ هاور امنإو « فلؤملا ركذ ؟ دواد وبأ هوري مل ثيدحلا اذه .

 اورطفأو هتيؤرل اوموص » هظفلو ( 514/5 ينابرلا حتفلا هحرش عم دمحأ مامإلا دنسم ) رظنا
 يئاسنلا ) رظناو . ثيدحلا . «.. احل اوكسناو « هتيؤرل ٠١1/6 ( .

 ةكم ريمأ نأ » سيق ةليدج نم  يلدجلا ثراحلا نب نيسح ثيدح دواد وبأ هاور يذلا نكلو
 ادهاش دهشو « هرن مل نإف « ةيؤرلل كسدن نأ ِهَنِيَي هللا لوسر انيلإ دهع : لاق مث ء« بطخ

 امتداهشب انكسن « لدع .

 يردأ ال : لاقف ؟ ةكم ريمأ نم ثراحلا نب نيسحلا تلأسف ٠ ثراحلا وه : لاقف « دعب ينيقل مث
 دهشو « ينم هلوسرو هللاب ملعأ وه نم مكيف نإ : ريمألا لاق مث « بطاح نب , دمحم وخأ بطاح نبا

 لجر ىلإ هديب اموأو « هَل هللا لوسر نم اذه ٠ اذه نم : ينج ىلإ خيشل تلقف « نيسحلا لاق
 كلذب لاقف « هنم هللاب لعأ ناك قدصو ء رمع نب هللا دبع اذه : لاق ؟ ريمألا هيلإ أموأ يذلا

 دوبعملا نوع عم دواد وبأ ) رظنا . هيي هتالَم هللا لوسر انرمأ 5/ 556 ( .

 ضرأ ىلإ اًرجاهم هيبأ عم جرخ « ةبحص هل روكذم ا بطاح نب ثراحملاو : يناكوشلا لاق
 ةكم ىلع لمعتساو بطاح نب دم هوخأو وه ةشبحلا ضرأب دلو ليقو « ريغص وهو « ةشبحلا

 نيتسو تس ةنس ٠ ) /؛ راطوألا لين 750 ( .

 ثيدح نم ماحلاو يقهيبلاو « ينطقرادلاو « نابح نباو « ةيزخ نباو « ننسلا باحصأ هاور (؟)
 سابع نبا نع ةمركع نع كامب
 مل « لصأب درفت اذإ كامبو « باوصلاب ىلوأ هنإ : يئاسنلا لاقو « ًالسرم يور : يذمرتلا لاق
 ١/ ةيارلا بصن ) رظناو ( ٠١١/64 يئاسنلا )و ( 187/5 صيخلت ) رظنا . ةجح نكي
555 ). 
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 . نايبارعأ ماقف ء ناضمر نم موي رخآ يف سانلا ناك » : لاق ٍةّنِلَي هللا لوسر

 سانلا هِي هللا لوسر رمأف « ةيشع سمأ لالهلا لهأل ٍهَِئَي يبنلا دنع ادهشف

 . © « ىلصملا ىلإ اودوعي نأو « اورطفي نأ

 يعفاشلاف : عملا بهذمو « حيجرتلا بهذم راثآلا هذه يف سانلا بهذف

 « امهرهاظ ىلع شارح نب يعبر ثيدحو « سابع نبا ثيدح نيب عمج

 ثيدح حجر كلامو « نينثاب رطفلاو « دحاو ةداهشب موصلا بجواف

 « قوقحلا يف ةداهشلاب كلذ هيبشت ينعأ : سايقلا ناكل ديز نب نمحرلا دبع
 يعبر ثيدحو سابع نبأ ثيدح نيب اًضراعت ري مل روث وبأ نوكي نأ هبشيو

 ةداهشب ىضق هنأ شارح نب يعبر ثيدح يف يذلا نأ كلذو « شارح نبا
 ىلع لدي امم كلذو ؛ دحاو ةداهشب ىضق هنأ سابع نبا ثيدح يفو « نينثا

 صتخم لوألا ءاضقلا نأ الو ضراعت كلذ نأ ال ء اًعيمج نيرمألا زاوج

 « ضراعتلا موت ىلع ينبني افإ اذهب لوقلا نإف ءرطفلاب يناثلاو « موصلاب

 نيبو «ديز نب نمحرلا دبع ثيدح نيب ضراعت () نوكي الأ هبشي كلذكو

 ادهشف « نايبارعأ مدقف ناضمر نم موي رخآ يف سانلا فلتخا » ظفلب دواد وبأو « دمحأ هاور )١(

 دازو « اورطفي نأ سانلا لَم هللا لوسر رمأف « ةيشع سمأ لالهلا لهل هللاب هَل ينلا دنع

 . « مالصم ىلإ اودغي نأو » ةياور يف دواد وبأ
 ةلاهجو « حيحصلا لاجر هلاجرو « يرذنملاو « دواد وبأ هنع تكس ثيدحلا : يناكوشلا لاق

 ش . ةحداق ريغ يباحصلا

 يبنلا ىلإ اوءاج ابكر نأ ه هل ةمومع نع كلام نب سنأ نب ريمع يبأ هللا ديبع نع بابلا يفو
 ىلإ اودغي نأ اوحبصأ اذإو ء اورطفي نأ مهرمأف سمألاب لالملا اوأر مهنأ اودهشف « ِهَنكِ
 نباو ءرذنملا نبا هححصو « ةجام نباو « يئاسنلاو « دواد وبأو « دمحأ هجرخأ « مالصم

 يف متاح وبأ لاق اي مْهَو وهو « هل ةمومع نأ » هحيحص يف نابح نبا هاورو « مزح نباو « نكسلا

 كردأ : لاقي ٠ شارح نب يعبرو ( 5١١ /؛ رابخألا ىقتنم عم راطوألا لين ) . للعلا
 اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يفو ( ةباحصلا ءاممأ ديرجت ) ةباحصلا نع رثكأو ٠ ةيلهاجلا

 . هانتبثأ ام باوصلاو « ءاخلاب ( شارخ )
 . هانتبثأ ام باوصلاو ( نوكي نأ الإ هبشي ) «ركفلا راد » ةخسن يف (0)
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 « صنلا هضراع «) اذإ ء. فيعض وهو باطخلا ليلدب الإ سابع نبا ثيدح

 « يوأرلاب يئارلا هيبشت نأ عم « نيبأ وه هذوذش ىلع روث يبأ لوق نأ ىرن دقف

 ددعلا .طارتشا نإ لوقي نأ امإ « ةداهشلا نأل « دهاشلاب ههيبشت نم لثمأ وه
 نإ : لوقي نأ امإو « اهيلع ساقي نأ زوجي الف « ةللعم ريغ ةدابع اهيف
 نم ٌضرْعَت يتلا ةهبشلاو « قوقحلا يف يذلا عزانتلا عضومل اهيف ددعلا طارتشا

 ىلإ ليملاو بلغأ نظلا نوكيلو « ددعلا اهيف طرتشاف « نيصخلا دحأ لوق لبق
 , ةداهشلا مايق رسعي الكل نينثالا كلذب دعتي ملو ٠ ىوقأ نيصخشلا دحأ ةجح

 راهظتسالا بجوت فلاخم نم ةهبش رمقلا ةيؤر يف سيلو « قوقحلا لطبتف

 موصلا لالهو « رطفلا لاله نيب قرف امإ يعفاشلا نوكي نأ هبشيو « ددعلاب

 « موصلا لاله يف ضرعت الو ء رطفلا لاله يف سانلل ضرعت يتلا ةمهتلل

 لهأ بهذم وه ( هبسحأو روث يأ بهذم وه « رذنملا نب ركب يبأ بهذمو
 ىلع عامجإلا داقعناي ثيدحلا اذهل © رذنملا نب ركب وبأ جتحا دقو (9 رهاظلا

 رمألا نوكي نأ بجوف ء دحاو لوقب لكألا نع كاسمإلاو « رطفلا بوجو

 نم رطفلا نامز لصفت ةمالع امهالك ذإ , هجورخو ء رهشلا لوخد يف كلذك

 لهف « هري مل نم قح يف ربخلاب تبثت ةيؤرلا نإ انلق اذإو « موصلا نامز

 نأ هوري مل اذإ ام دلب لهأ ىلع بجي له ينعأ ؟ دلب ىلإ دلب نم كلذ ىدعتي

 بجوي مالكلا قايس نإ ثيح ( ذإ ) باوصلا لعلو ( اذإ ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف )١(

 . لمأتف كلذ

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( سيقي نأ ) « ةفرعملا راد هو « ركفلا راد » ةخسن يف (؟)

 . هانتبثأ ام باوصلاو « واو نودب ( هبسحأ ) «ركفلا راد » ةخسن يف ()
 . ( 860 / ىلحلا ) رظنا . رهاظلا لهأ بهذم وه (4)

 ءاماعلا لاق هبو « انبهذم اذه » : لاق يوونلا نإ لب ءرذنملا نبال لوقلا اذه بسن نمّرأ ل (5)

 مو «٠ ثيدحلا لهأ نم ةفئاطو ءروث يبأ نع رذنملا نبا هاكحو : لاق مث .. روث ابأ الإ ةفاك

 . ( ؟580/1 عومجملا ) رظنا . « لوقلا اذه هيلإ فضي
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 امأف « فالخ هيف ؟ ةيؤر دلب لكل مأ ءرخآ دلب ةيؤرب كلذ يف اوذخأي
 نأ دلب لهأ دنع تبث اذإ هنأ هنع اوور نييرصملاو « مساقلا نبا نإف « كلام

 هماصو « هورطفأ يذلا مويلا كلذ ءاضق مهيلع نأ لالحلا اوأر رخآ دلب لهأ

 . 2 دمحأو « يعفاشلا لاق هبو « مهريغ

 دلبلا لهأ ريغ دنع ربخلاب مزلت ال ةيؤرلا نأ كلام نع نويندملا ىورو
 هبو « كلذ ىلع سانلا لمحي مامإلا نوكي نأ الإ , ةيؤرلا هيف تعقو يذلا

 . كلام باحصأ نم ةريغملاو « نوشجاملا نبا لاق

 . ”زاجحلاو . سلدنألاك ةيئانلا نادلبلا يف كلذ ىعاري ال هنأ اوعمجأو

 اذإ دالبلا نأ وهف «رظنلا امأ ء رظنلاو ء رثألا ضراعت فالخلا اذه يف ببسلاو

 لاق ( هه/؟ ينغملا )و ( 3١8 /1 عومجملا ) رظناو ( ١؟؟ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنأ )١(

 ريغ مزلي ال هنأ هيوهار نب قاحسإو « ملاسو « مساقلاو « ةمركع نع رذنملا نبا لقنو : يوونلا
 لوق الإ هماعأ الو : لاق « عيمجا مزلي . دمحأو يعفاشلاو ؛ يللا نعو ٠ ةيؤرلا دلب لهأ
 . ( 508/1 عومجملا ) . ةفينح ابأو , اكلام ينعي ٠ , يفوكلاو « يندملا

 . رظن هيفو ( 18 /6 حتتفلا ) رظنا . رذنملا نبا اذه عامجإلا لقن (')

 ةيؤرب دلبلا لهأ مازلإ ىلإ بهذ نم ةيؤرلاب موصلا قيلعتب كسق دقو » : حتفلا يف ظفاحلا لاق
 . نيصوصخم سانأل باطخخ هورت ىتح هلوق نأل : لاق كلذ ىلإ بهذي م نمو « اهريغ دلب لهأ

 الف , دحاو لك ةيؤر نع لاحلا فقوتي الف « هرهاظ نع فورصم هنكلو « مهريغ مزلي الف
 . « دلبلاب ديقتي

 . مهتيؤر دلب لك لهأل : اهدحأ بهاذم ىلع كلذ يف ءاماعلا فلتخا دقو

 « مساقلاو , ةمركع نع رذنملا نبا هاكحو « هل دهشي ام سابع نبا ثيدح نم ملسم حيحص يفو
 اًمجو يدرواملا هاكحو « هاوس كسحي لو « لعلا لهأ نع يذمرتلا هاكحو « قحسإو « ملاسو
 . ةيعفاشلل

 ىح نكل « ةيكلاملا دنع روهشملا وهو « اهلك دالبلا لهأ مزل « ةدلبب يّئُر اذإ « هلباقم اهيناث
 نم دّمَب ايف ةيؤرلا ىعارت ال هنأ ىلع اوعمجأ دقو : لاقف هفالخ ىلع عامجإلا ربلا دبع نبا
 ةرهاظ لالحلا ةيؤر تناك اذإ : انخويش لاق دق : يبطرقلا لاق ٠ سلدنألاو ٠ ناسارخك : دالبلا
 مهمزلي ال : نوشجاملا نبا لاقو « موصلا مهمزل « نينثا ةداهشب ممريغ ىلإ لقن مث « عضومب ةعطاق
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 يف اهنأل ضعب ىلع اهضعب لمحي نأ بجيف « فالتخالا لك اهعلاطم فلتخت م
 لمحي نأ بجي سيلف اًريثك اًفالتخا تفلتخا اذإ امأو . دحاولا قفألا سايق

 . ضعب ىلع اهضعب

 ىلإ هتثعب ثراحلا تنب لضفلا مأ نأ بيرك نع ملسم هاور اف رثآلا امأو
 لع لهتسأو « اهتجاح تيضقف « ماشلا تمدق لاقف : ماشلاب ةيواعم

 رخآ يف ةنيدملا تمدق مث « ةعملا ةليل لالملا تيأرف « ماشلاب انأو ٠ ناضمر

 ؟ لالهلا متيأر ىتم : لاقف « لالحلا ركذ مث « سابع نب هللا دبع ينلأسف « رهشلا

 « سانلا هآرو « معن : تلقف ؟ هتيأر تنأ : لاقف « ةعملا ةليل هتيأر تلقف

 موصن لازن الف « تبسلا ةليل هانيأر انكل : لاق ء ةيواعم ماصو « اوماصو

 تبراقت نإ : ةيعفاشلا ضعب لاقو « عيملا يف ذفان هكح ذإ « دحاولا دلبلا لهأل الإ ةداهشلاب
 « بيطلا وبأ راتخاو ءرثكألا دنع بجي ال : ناهجوف « تدعابت نإو « ادحاو محلا ناك . دالبلا

 . يعفاشلا نع ىوغبلا هاكحو « بوجولا ةفئاطو

 هححصو « ينالديصلاو نويقارعلا هب عطق . علاطملا فالتخا : اهدحأ : هجوأ دعبلا طبض يفو

 . بذهملا حرشو « ةضورلا يف يوونلا

 حرش يف يوونلاو « ريغصلا يف يعفارلا هححصو « يوغبلا مامإلا هب عطق ء رصقلا ةفاسم : اهيناث

 2 ١ سم

 . ملاقألا فالتخا : اهثلاث

 . ممريغ نود ضراع الب مهنع هؤافخ روصتي ال دلب لك مزلي : لاقف « يسخرسلا هاكح : اهعبار
 لالملا ىأر نم ىلع رطفلاو « موصلا بوجو ىلع هب لدتساو « نوشجاملا نبا لوق اهسماخ
 لاقف ء رطفلا يف اوفلتخاو « موصلا يف ةمبرألا ةمئألا لوق وهو « هلوقب تبثي مل نإو ٠ هدحو
 . ( 58/6 رظنا ) . اًطايتحا اًّقاص رمسي رثكألا لاقو « هيفخيو ءرطفي : يعفاشلا

 هراتخاو « ةيديزلا نم ةعامجو « ةيكلاملا هيلإ بهذ ام وه هداتعا يغبني يذلاو » : يناكوشلا لاق
 . اهلك دالبلا لهأ مزل ءدلب لهأ هآر اذإ هنأ هخويش نع يبطرقلا هاكحو « مهنم يدمهملا
 اوعمجأ دق مهنأل : لاق « عامجإلا فالخ لوقلا اذه نأ نم ربلا دبع نبا هلاق ام ىلإ تفتلي الو

 . عامجإلا نأل كلذو « سلدنألاو ناسارخك نادلبلا نم َدّمَب ايف ةيؤرلا ىعارت ال هنأ ىلع
 . ( ١86 /6 راطوألا لين ) . ةعامجلا ءالؤه لثم فلاخاو « مي ال



 ذنب

 ؟ ةيواعم ةيؤرب يفتكت الأ : تلقف « هارن وأ ء اّموي نيثالث لكت ىتح

 . © مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا انرمأ اذكه . ال : لاقف

 رظنلاو « دعب وأ َبْرَق هتيؤر دلب لكل نأ يضتقي رثألا اذه رهاظف
 « لوطلا يف هيأن ناك ام ةصاخبو « ةبيرقلاو « ةيئانلا دالبلا نيب قرفلا يطعي

 . ةداهش ىلإ هيف جتحي مل ءرتاوتلا غلبم ربخلا غلب اذإو ءاريثك ضرعلاو

 . بوجولا نامزب قلعتت يتلا لئاسملا يه هذهف
 سسثلا ةبوبيغ هرخآ نأ ىلع اوقفتا مهنإف « كاسمإلا نامزب قلعتت يتلا امأو

 : روهملا لاقف هلوأ يف اوفلتخاو < لّيَللا ىَلِإَماّيّصلا اوُمتأ مُك >: ىلاعت هلوقل

 , عَللَم هللا لوسر نع كلذ توبثل ضيبألا ""ريطتسملا يناثلا رجفلا عولط وه

 طيخلا ٌمُكَل َنّيَبَتَي ىتَح » : ىلاعت هلوق رهاظلو « ريطتسملاب هدح ىنعأ
 دعب نوكي يذلا رمألا رجفلا وه : اولاقف « ةقرف تذشو 9 ةيآلا <« ْضَيْيَألا

 « هجولا اذه نم هحيحص يف مسم هاور ثيدحلا : ظفاحلا لاق ( 188 / ريبحلا صيخلت ) رظنا (1)

 « هلوق نم رهاظ وه « ةنيدملا لهأب يدتقي نأ اًبيرك رمأ سابع نبا نأ ىوريو : هلوقو : لاق
 . ىهتنا . ال : لاق ؟ همايصو « ةيواعم ةيؤرب يفتكت الوأ

 لك اهعلاطم فلتخت مل اذإ دالبلا » نأ نم ىلاعت هللا همحر فلؤملا هركذ ا؟ ةلئسملا هذه يف باوصلاو

 تفلتخا اذإ امأو . دحاولا قفألا سايق يف اهنأل ٠ ضعب ىلع اهضعب لمحي نأ بجيف « فالتخالا

 . « ضعب ىلع اهضعب لمحي نأ بجي سيلف « اًريثك افالتخا

 يذلا وهو قفألاب ( ماللاب ) ( ليطتسملا ) وهف « بذاكلا رجفلا امأ ءرشتنملا يأ : ريطتسملا )١(
 نيب كرتشم وهو « ( نيسلا رسكب ) ناحّرسلا بنذ هبشي اقيقد ءامملا طسو علطي لب ءرشتني ال

 هبنذ نطابو « مظم هنول « دوسألا ناحرسلاو « داوسب طلتخم ضايب وهو « دسألاو « بئذلا
 . ( 278 ١/ ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح ) رظنا . داوسب طلتخم هيف ضايبلاف ٠ ضييأ

 . 4١اةيآ ةرقبلا ةروس (؟)
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 دوعسم نباو « ةفيذح نع يورم وهو "7رمحألا قفشلا ريظن وهو 27 ضيبألا
 ينعأ « رجفلا مسا كارتشاو « كلذ يف راثآلا فالتخا وه « فالخلا اذه ببسو

 . رمحألاو « ضيبألا ىلع : لاقي نأ

 ترحست » لاق ةفيذح نع رز ثيدح اهنف « اهب اوجتحا يتلا راثآلا امأو

 "" « علطت مل سمشلا نأ الإ راهنلا وه : لوقأ نأ ءاشأ ولو « هلع ينلا عم
 : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هيبأ نع قلط نب سيق نع دواد وبأ جرخو

 كل ضرتعي ىتح اوبرشاو اولكف « دعُصْلا عطاسلا ْنَدِيْهَي الو« اوبرشاو اولك »
 : ىلاعت هلوق نإف ذوذش اذهو ةماهلا لهأ هب درفت اماذه : دوادوبأ لاق . (9 رمألا

 بهاذملا عيمج نم ءاماعلا قفتا امنإو « فلؤملا ركذ 5 ضييألا رجفلا دعب رمحأ رجف كانه سيل )١(
 ىلع كلذ يف دعا هلعلو « ليلق لبق اهتفص انيب دقو اًقداص اًرجفو « اًبذاك اًرجف كانه نأ
 وه ذش نم هب لاق يذلا انإو « ىلاعت هللا نذإب كلذ ىنعم نيبنسو « يتآلا ثيدحلا رهاظ
 . كلذ لمأت . رمحألا رجفلا سيلو ء رافسإلا
 ىلص نيح لاق هنأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع انيور : رذنملا نبا لاق : يوونلا لاق
 علط امل هنأ » ةفيذح نع يورو : لاق « دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا ّنيبت نآلا : رجفلا
 نودنعي اونوكي مل : قورسم لاقو . دوعسم نبا نع هانعم يورو : لاق « ىلص مث ء رحست رجفلا

 ىلإ ليمي قحسإ ناكو : لاق . قرطلاو تويبلا اله يذلا رجفلا نودعي اوناك امنإو « مرجف رجفلا
 تقولا يف لكأ نم ىلع ءاضق الو : قحسإ لاق . نيرخآلا ىلع نعطي نأ ريغ نم لوألا لوقلا
 . ( 787/6 عومجملا ) رذنملا نبا مالك اذه . ءالؤه هلاق يذلا

 . اًيفاو سيل قايسلا نإف ىرت اكو « انيدل يتلا خسنلا عيمج يف (رمحألا قفشلا ريظن وهو ) اذكه (؟)
 وهف « ضيبأ قفشو « رمحأ قفش : نيقفش كانه نأل برغلا يف رمحألا قفشلا ريظن وهو ) هلعلو
 . كلذ لمأت « نيقفشلا كنيذ ىلع نيرجفلا نيذه سيقي
 ةفيذح نع رز نع صاع نع صوحألا يبأ نع روصنم نب ديعس هاور : حتفلا يف ظفاحلا لاق )١(

 هجرخأو . « علطت مل سمشلا نأ ريغ راهنلا هللاو وه « هَل هللا لوسر عم انرحست » : لاق
 ةفيذح نع كلذ قازرلا دبعو « ةبيش يبأ نبأ ىورو « هوحن مصاع نع رخآ هجو نم يواحطلا
 . ( 1٠١/6 حتفلا رظنا . ةحيحص قيرط نم

 . يئاسنلاو « دواد وبأ هاور (4)
 - : يباطخلا لاقو . ةكرحلا رسكلاب ديلا لصأو هتجعزأ اذإ « هديهأ « هّنُده : لاقي : ظفاحلا لاق



5353 

 لكألل مرحلا دحلا يف اوفلتخا دتتعملاو "روهجلا مث « ريطتسملا ضيبألا رجفلا هنأ ارأر نيذلاو « صنلاك وأ « كلذ يف صن 4 سيلا طخ هَل َنْيَبََي ىّتَح )

 . لكألا معنه ال هانعم -

 ء ديه : باودلا رجز يف لاقيو « هترجز اذإ ء اًديه هديهأ : لجرلل لاقي « رجزلا ديملا لمأت
 . ( 878 /0 دوبعملا نوع عم دواد وبأو ( ٠٠١ /6 يرابلا حتف ) رظنا .
 ضايبلا نأ كلذو « ةرمح لئاوأ ضرتعملا ضايبلا نطبتسي نأ انهه رمألا ىنعم : يباطخلا لاق
 . ضايب نم هيف امل ليخلا نم قلبلاب حبصلا هبشت برعلاو ةرملا لئاوأ ترهظ « هعولط ماتت اذإ
 . ىهتنا . ةرمحو

 رمحألا : سورعلا جات يف لاق « ضيبألا ىلع رمحألا قلطي دقو : قحلا سمش دمع بيطلا وبأ لاق
 رمألاو « هنولل رمق رمحألاو . برحلا يف هعم حالس ال نم رمحألا زاجملا نمو . ةرحلا هنول ام

 ةأرما : لوقت برعلاو « « دوسألاو ءرمألا ىلإ تثعب » ثيدحلا رسف هبو . دوسألا دض ضيبألا
 ريشي فلؤملا لعلف ( 478/0 دواد يبأ ننس عم دوبعملا نوع ) رظنا . ىهتنا . ءاضيب يأ « ءارمح
 . ثيدحلا اذه رهاظ ىلإ رجألا ىلإ

 . ( دعما وهو ) هلعلو ( دقعلاو ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف )١(

 اهنم ؛ ةرهاظتملا ةروهشملا ةحيحصلا ثيداحألاب روهجلاو ٠ انباحصأ جتحاو : يوونلا لاق
 َنِم َضَيْبَألا ُدعْيَمْلا ُمُكل َنّيَبَتَي ىّْتَح > تلزن امل : لاق هنع هللا يضر متاح نب يدع ثيدح
 « ضييأ ًالاقع : نيلاقع قداسو تحت لعجأ ينإ هللا لوسراي : تلق 4 ٍرْجَقلا َنِم دّوْمألا طْيَحْلا
 داوس وه انإ ٠ ضيرعل كداسو نإ هّوَقَِم هللا لوسر لاف «راهنلا نم ليللا فرعأ دوسأ ًالاقعو
 تلزنأ ) لاق اهنع هللا يضر دعس نب لهس نعو . لسمو يراخبلا هاور «راهنلا ضايبو « ليللا
 ناكف « رخجقلا نم «لزنيرلو « دَوسألا طْيخْلا نم يلا علا مك نيتي ىشَح اوُبَرْشاَو اوُلَكَو ١
 ْ . دوسألا طيخلاو ضيبألا طيخلا هلجر يف مهدحأ طبر « موصلا اودارأ اذإ لاجر

 نم ليللا هب ينعي هنأ اوماعف « ِرْجَفلا َنِم ه هللا لزنأف ٠ اهتيؤر هل نيبتي ىتح لكأي لازي الو
 . لسمو , يراخبلا هاور (راهنلا

 . ةزومهملا ءارلاب « اهمأر » ملسم ةياور يفو
 اذه الو « لالب ناذأ منرغي ال  ِوَتْيَم هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بدنج نب ةرمس نعو
 لَ ينلا نع هنع هللا يضر دوعسم نبأ نع ؛ « ملسم هاور «ريطتسي ىتح حبصلا دومعل ضراعلا
 ؛ ليلب يداني وأ نذؤي هنإف « هروحس نم لالب ناذأ  مكنم اذحأ وأ  مدحأ ٌنعنمي ال » لاق
 ىلإ اهعفرو « هعباصأب لاقو « حبصلا وأ . رجفلا لوقي نأ سيلو « مكمان هبنيلو « مكُئاق عجريل
 5 نع امههدم مث , ىرخألا قوف امهادحإ هتبابسب لاقو ٠ اذكه لوقي ىتح لفسأ ىلإ أطأطو « قوف



 جو

 هيلإ رظانلا دنع هنيبت وه : موق لاقو ) هسفن رجفلا عولط وه : موق لاقف
 ةدئافو « ") علط دق ناك نإو « نيبتي ىتح حابم لكألاف « هنيبتي مل نمو

 ناك نف علط دق ناك , علطي مل هنأ نم نظ ام نأ فشكنا اذإ هنأ قرفلا.

 نايف , روهملا عم باوصلا نإف ىرت اكو ( 705/6 عومجملا ٠) يراخبلا هاور « هلامشو ءهنيمي -
 . راهنلا لوأ وه رجفلا عولط

 يف سراف نبا هاور ؟ سمشلا بورغ ىلإ رجفلا عولط نم راهنلا نأ : حيحصلاو : يبطرقلا لاق
 . ( ٠١6 /؟ يبطرقلا ) متاح نب يدع ثيدح هيلع لدي لمجما
 ةنودملا ) رظنا . كلام بهذم وهو ( ٠٠١ /؟ عئانصلا عئادب ) رظنأ . ةفينح يبأ بهذم وهو )١(

 ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( 757١/6 عومجملا ) رظنا . يعفاشلا بهذم وهو ( 71١
 ات

 نباو ءرمع نباو يلعو ءرمعو ء ركب يبأ نع مزح نبا كلذ ىكح دقو « ةيرهاظلا بهذم وهو (؟)
 ينأ نب دعسو ٠ تباث نب ديزو ٠ بيبح ةمعو « ةفيذحو « دوعسم نباو « ةريره يلأو « سابع
 « دوعسم نبأ باحصأو . لسمو « مهاربإو ء زلجم ينأو « يلع نب دمح نيعباتلا نمو ٠ صاقو
 . ديز نب رباجو « ريبزلا نب ةورعو « دهاجمو « ةبيتع نب مكحلاو ٠ نسحلاو ءاطعو
 . ( 500 /2 ىلحلا ) رظنا . شمعألاو , رمعم : ءاهقفلا نمو
 : لاق هَقيَِي ينلا نع ةريره يبأ ثيدحبو « مدقتملا شيبح نب رز ثيدحب مزح نبا جتحا دقو
 . دواد وبأ هاور « هنم هتجاح يضقي ىتح هعضي الف « هدي ىلع ءانإلاو « ءادنلا مكدحأ عمس اذإ »
 ١ . رجفلا غزب اذإ , نونذؤي اوناكو : رامع لاق
 مالسلاو ةالصلا هيلع وهو تباث نب ديزو ءوه رحست دق ِهَُِي هللا لوسر ىأر هنأ » سنأ نعو

 ( ١/ +١6 ىلحما) رظنا « ةالصلا تبقأف دجسملا ىلإ جرخ مث « نيتعكرلا ىلص مث « موصلا ديري .
 مدحأ عمس اذإ » لاق هنأ هِي يبنلا نع هنع هلل يضر ةريره يبأ ثيدح امأو : يوونلا لاق
 خزب اذإ نذؤي نذؤملا ناكو »ةياور ينو“ هنم هتجاح يضقي ىتح هعضي الف هدي ىلع ءانإلاو « ءادنلا
 امهاورو سم طرش ىلع حيحص اذه : لاقو « ىلوألا ةياورلا هللا دبع وبأ ماحلا ىورف « رجفلا
 ىداني هنأ مع هِي هنأ ىلع( مهتماع )للعلا لهأ ماوع دنع لوم حص نإ اذهو : لاق مث« يقهيبلا
 نوكي نأ لقحي ( غزب ) هلوقو : لاق ءرجفلا عولط ليبق هبرش عقي ثيحب رجفلا عولط لبق
 اذإ ٠ وقلم يبنلا لوق نوكيو « يناثلا ناذألا نع اًربخ نوكي وأ ٠ ةريره يبأ نود ْنَم مالك نم
 ءرمع نبا ثيدحل اًقفاوم نوكيل « لوألا ءادنلا نع اًربخ « هدي ىلع ءانإلاو ؛ ءادتلا كدحأ عمس
 . اههنع هللا يضر ةشئاعو
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 معلا وه : لاق نمو « ءاضقلا هيلع بجوأ « هسفن عولطلا وه « هدنع دحلا

 . ءاضقلا هيلع بجوي مل هب لصاحلا

 اوُنُكَو » : ىلاعت هلوق يف يذلا لاتحالا كلذ يف فالتخالا ببسو

 له 4 ٍرْجَقلا َنِم دَوْسألا ٍطْيَخْلا َنِم َضَيْبألا يخل مُكَل نْيَبَتَي ىّتَح اوُبَرْشاَو
 «زوجتت برعلا نأل ؟ نيبتملا ءىشلاب وأ ء هسفن نيبتلاب كاسمإلا ىلع

 : ىلاعت لاق هنأكف « ةراعتسالا هجو ىلع ءيشلا لدب ءيشلا قحال لمعتستف

 هنأل « دّومألا طْيَخلا نم َضَيِنَألا طْيخْلا كل نّيَبتَي ىّتَح اوُبَرْاَو اوُلُكَو >
 فالخلا تعقوأ يتلا يه انل نيبتلا ةفاضإ اًذإف . انل نيبت , هسفن يف نيبت اذإ

 قلعت بجوي .ظفللا رهاظو « انل نيبتي الو ءزيقيو « هسفن يف نيبتي دق هنأل

 ىلع اًسايق ينعأ هسفن عولطلاب هقلعت بجوي سايقلاو « ملعلاب كاسمإلا
 رابتعالا نإف « هريغو « لاوزلاك ةيعرشلا تاقوألا دودح رئاس ىلعو « بورغلا
 . هب قلعتملا معلاب ال هسفن رمألاب وه ٠ عرشلا يف اهعيمج يف

 عولطلاب لصتي نأ زوجي لكألا نأ روهملا هيلعو « كلام نع روهشملاو
 باتك يف ام لوألا لوقلل ةجحلاو "" عولطلا لبق كاسمإلا بجي لب : ليقو

 . ( 30١7 عومجملا ) . ملعأ هللاو . قيفوتلا هللابو «رابخألا قفتت اذه ىلعو : لاق -

 يف سانأ رهظ دقو ىلاعت هللا همحر يوونلا ركذ املثمو « روهجلا عم باوصلا .نإبف « ىرت اكو
 كلذب ماوعلا سانلا اوتفأو « ناذألا عمس نمل برشلا اوحابأو « ةفلاخلاو ٠ فالخلا نوبحي نم اننامز

 اوسيل مهنأ نوعدي ءالؤهو « نذؤي نذؤملاو ناذألا لاوط برش امبرلف ء دح كلذل سيلو
 . نورعشي ال ثيح نم مهريغ اودلق دقف كلذ عم مهنكلو « ديلقتلا نوبراحيو « نيدلقم

 َنِم يلا عيل َمُكَل َنْيَبَتَي ىّتَح اوُبَرُهاَو اوُلُكَو >: ىلاعت هلوق نم ىلجأو ٠ حرصأ كانه سيلو
 عنتما علط اذإف ء رجفلا عولط ىلإ برشلاو لكألا نم هب حومسملاف < ِرْجَقلا َنِم ِدّوممألا طْيخلا
 1 . قيفوتلا هللابو ء كلذ نع مئاصلا

 )١( ةرادبعلا مقتست يكل ( علط دق ناكو ) باوصلا لعلو ( علط دق ناك ) اذكه خسنلا عيمج يف «
 كلذ لمأت . قايسلا مظتنيو .

 . ( ١/ ٠5" يفاكلا ) رظنأو ( ١/ ١77 ةنودملا ) رظنا ليلق لبق كلام بهذم انيب دق (1)



 هذي

 يداني ىتح اوبرشاو اولكو » ِهَِئَم يبنلا لاق هتاياور ضعب يف هنظأ يراخبلا
 عضوم يف صن وهو "”«رجفلا علطي ىتح يداني ال هنإف « موتكم مأ نبا
 4« اوُبَرْشاَو اوُلُكَو » : ىلاعت هلوق رهاظل قفاوملاو « صنلاك وأ « فالخلا

 « طايتحالا ىلع اًيرجف « رجفلا لبق كاسمإلا بجي هنأ ىلإ بهذ نمو « ةيآلا

 . ملعأ هللاو « سيقأ لوألاو نيلوقلا عروأ وهو « ةعيرذلل اًدسو

 كاسمإلا وهو : يناثلا نكرلا

 موعطملا نع موصلا نامز كاسمإلا متاصلا ىلع بجي هنأ ىلع اوعمجأو

 مكل هللا بتك اَم اوُهَتْباَو َنُهوُرْشاَب نآلاق » : ىلاعت هلوقل عاملاو ٠ بورشملاو

 دنع همزل «رجفلا عولط يف كش نمو : يفاكلا بحاص لاق . كلام بهذم نم روهشملا وه اذهو

 كلذ يف فلتخي مل « ءاوس يسانلاك ءاضقلا هيلعف « هكش عم لكأ نإف « لكألا نع فكلا كلام

 عولط هل نيبتي ىتح اًئيش كلذ يف هيلع ىري ال نم اهريغو « ةنيدملاب معلا لهأ نمو « هلوق
 . ( ١/ 5١5 يقاكلا ) رظنأ . رجفلا

 الب اهريغو « عامجلاو برشلاو لكألا هل زاج ءرجفلا عولط يف كش ول هنأ ءاملعلا ريهامج دنعو
 نباو « ركب يبأ نع فارشإلا يف رذنملا نبا كلذ ىكح : يوونلا لاق .رجفلا ققحتي ىتح فالخ
 ملو « هراتخاو ء روث يبأو « دمحأو « يأرلا باحصأو « يعازوألاو ءاطعو « سابع نباو « رمع
 . ملعأ هللاو كلام نع الإ عنملا لقني

 موصلا تاعونمم نم هريغ لعفي الو  لكأي ال نأ كاشلل لضفألاو هريغو « يدرواملا لاق
 عولط مدع وأ سيشلا بورغ اناظ عماج وأ « برش وأ لكأ نم : يوونلا لاقو . اًطايتحا

 يبأ نب ةيواعمو « سابع نبا لاق هبو ءاضقلا هيلع نأ انركذ دقف « هفالخ نابف ء رجفلا

 رذنملا نبا هاكح اذك « يروثلاو « يرهزلاو « دهاجمو ءريبج نب ديعسو « ءاطعو « نايفس
 « هيوهار نب قحسإ لاقو روهملاو ء روث وبأو ء دمحأو « كلامو « ةفينح وبأ لاق هبو « مهنع
 نسحلاو «رييزلا نب ةورعو « ءاطع نع كلذ يكحو هيلع ءاضق الو « حيحص هموص : دوادو
 . ( 7388/١ عومجملا ) رظنا . دهاجمو « يرصبلا

 مأ نباو ٠ لالب نانذؤم ٍهَْيَ ينلل ناك : لاق اههنع هللا يضر رمع نبا نع هيلع قفتم ثيدحلا )١(
 نبا نذؤي ىتح اوبرشاو « اولكف « ليلب نذؤي الالب نإ » وي هللا لوسر لاقف , ىمعألا موتكم
 ١/ لوصألل عماجلا جاتلا ) رظنا . اذه قريو « اذه لزني نأ الإ اهنيب نكي ملو لاق « موتكم مأ

9). 
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 َنِم دّوُمألا طْيَخلا ّنِم ٌضَيْبَأْلا طْيَخْلا ُمُكَل َنّيَبَتَي ىتَح اوُمَرْشاَو اوُلُكَو .
 ظ . " 4 ٍرْجَقلا

 . اهب قوطنم اهنمو « اهنع توكسم اهنم : لئاسم يف كلذ نم اوفلتخاو

 دري ايفو ء ذغمب سيل امم فوجلا دزي اهف اهادحإ : اهنع توكسلا امأ

 رئاس نطاب دري اهفو « ةنقحلا لثم بارشلاو « ماعطلا ذفنم ريغ نم فوجلا

 . ةدعملا دري الو « غامدلا دري نأ لثم فوجلا دري الو « ءاضعألا

 نأ كلذو « يذغملا ريغ ىلع يذغملا سايق وه « هذه يف مهفالتخا ببسو

 مل « لوقعم ىنعم موصلاب دوصقملا نأ ىأر نف ء يذغملا وه افإ هب قوطنملا

 دوصقملا نأو « ةلوقعم ريغ ةدابع اهنأ ىأر نمو « يذغملا ريغب يذغملا قحلي

 . يذغملا ريغو ٠ يذغملا نيب ىّوس فوجلا دري اع طقف كاسمإلا وه انإ : اهنم

 يأ نم قلحلا ىلإ لصي امع كاسمإلا بجي هنأ كلام بهذم ليصحتو

 . (9 لغم ريغ وأ ٠ ناك اًيذغم لصو ذفانملا

 )١( ةرقبلا أية١41 .

 « ةنقحلا امأ ءرطفي هنإف « فوجلاو « قلحلا ىلإ لصوو « مفلا نم لخد ام لك كلام بهذم (؟)
 . ( 359/١ يفاكلا ) رظنا . اًبوجو ال « اًبابحتسا موصي : اولاقف

 وأ « ةاصحلا ىتح « موصلل دسفم وهف ٠ فوجلا ىلإ جراخلا نم ءيش لصو ام لك ةفينح يبأ دنعو

 ءاهقفلا ةفحت رظنا . هدسفي هنإف « هيف حمرلا عقوو حمرب نعط ول كلذكو « بارتلا وأ « ةاونلا
 .( هما' ١/

 . ناقتحالاب نطبلا ىلإ وأ ٠ طوعسلا وأ « نذألا يف راطقإلاب سأرلا فوج ىلإ لصو ول اذكو
 سفن ) نطبلا ىلإ ذفنم هل سأرلا فوج نأل نذألا يف راطقإلاو « طوعسلاب اذكو « هدسفي هنإف
 (ردصملا

 حوتفم ذفنم يف نطابلا ىلإ رهاظلا نم ةلصاولا نيعلاب رطقملا لخادلا نأ : يعفاشلا بهذمو
 : يناثلاو « فوجلا مسا هيلع عقي ام ىلإ لصي نأ انهدحأ : دويقب رطفي موصلا ركذ عم دصق نع

 . ءاذغو « ءاود نم هيلإ لصاولا ليخت ةوق هيف نوكي نأ هعم ربتعي
 ىلإ لصو نإف . طوعسلا امأو . ةيعفاشلا نم روهجلا عطق هبو بهذملا ىلع رطفتف « ةنقحلا امأو
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 1١6( /؟ ىنغملا ) رظنا ٠ دمجحأ بهذم هلثمو ( 78 / عومجملا ) رظنا . فالخ الب رطفأ غامدلا
 « هب ىذغتي ال ام امأف ء هب ىذغتي امب برشلاو لكألاب رطفلا ىلع ءاماعلا عججأو : ةمادق نبا لاق
 « ماعطب سيل امب رطفي ال : حلاض نب نسحلا لاقو « هب لصحي رطفلا ن نأ ىلع معلا لهأ ةماعف

 7*3١( /؟ ىنغملا ) رظنا بارش الو .

 « ةفينح يبأو ٠ يروثلاو ءاطع نع رذدملا نبا هلقنو « ةرطفم اهنأ ةنقحلا يف انبهذم : يوونلا لاق
 ةماع نع يلوتملا هلقتو . اًضيأ كلام نع انباحصأ رئاسو ٠ يردبعلا هاكحو « قحسإو « دمحأو
 . ءاناعلا

 اندنع حيحصلاف « : اًنيش هليلحإ يف رطق ول اهنمو . رطفي ال : دوادو ٠ جلاص نب نسما لاقو
 . حلاص نب نسحلاو , ةفينح وبأ لاقو ٠ فسوي يبأ نع رذدملا نبا هاكحو « قبس اك رطفي هنأ
 ( 58١/١ عومجملا ) رظنا . رطفي ال دوادو

 يتلا ةربإلا وأ ٠ مويلا ةفورعملا ةنقحلا نع مالكلا لوانتتل ًاليلق فقوتت نأ انيلع ةبسانملا هذهو
 ؟ ًالوأ متاصلا اهب رطفي له ٠ , جرشلا يف وأ . ديزولا يف وأ « لضعلا يف ضيرمال ىطعت
 نإف « ضيرملل ءاذغ يه لب « ءاذغلا ىنعم يف اهنأل ءرطفت اهنأ ىري نم نيرصاعملا ءاماعلا نم
 ءازجأ ىلإ عزوي مث نمو « بلقلا ىلإ مدلا عم لصت اهريخ وأ « نيماتيفلا هو « زوكولجلا » هنقح
 شماه رظنا . عومجملل لكملا يعيطملا بيجن دم : وهو « هلمحي يذلا مدلا قيرط نع مسجلا
 يف تونلش خيشلا وهو . متاصلا رطفي ال كلذ نأ ىري نم مهنمو « ( ١/ 18١ عومجملا )
 . هيواتف

 َنُيِبْتَي ىتَح اوُبَرْهاَو اوُنُكَو »> : لوقي ىلاعت هللا نإ : لوقن :ةلئسملا هذه يف ليطن ال يلو
 نع عنتمي نأ متاصلا ىلع بجي هنأ ةيآلا موهفف ( ٍرجقلا َنِم دَوْألا طيح َنِم ضَيْنألا عيل

 . سبشلا بورغ ىتح رجفلا يولط نم بيشو لكألا
 لوقي ال عبطلاب ؟ سانلا فرع يف برشلاو « لكألا نم دعت نقحلا هذه له : ل اوقت كلذ دعب مث
 لإ بهذ م نمو. هف قيرط نع ناسنإلا لواشتب اموه ٠ بوش لثألا أل« « كلذب دحأ
 . ةهتدعم

 زوجي الو ءرطفي ال هنإف كلذ نم اًئيش ذخأ ول مئاصلا نإ : لوقت اننإف ٠ كلذك رمألا ناك اذإو
 م جرح نم نيّدلا يِف ُْكْيَلع لمَ امو ) هناحبس لاق دقو « هيف سيل ام عرشلا ىلع لوقت نأ انل
 « اًفادو « اًيموي كلذ مزالي نم مهنم نإ لب « هتحصل اًظفح كلذ ذخأل رطضي دق ضيرملاو

 . مهريغو ء ركسلاب نيباصملاك رارتسابو
 نمو . كلذ نع يهني نيدلاو . مهيلع انققشلو « سانلا انجرحأل رطفي كلذ نإ : انلق ولف
 . انركذ م رطفت اهنإ ءاهقفلا ضعب لاق يتلاو « ةيجرشلا ةنقحلا ىلع كلذ ساق رطفت اهنأب لاق
 . باوصلاب ملعأ هللاو ٠ بسحف داهتجا وه اإو « ةنس نم الو « باتك نم ال ليلد مه يدل سيلو

 م



 ا/.ءو

 نم نإ : نولوقي مهلكف « تارطفملا نم بورثملاو « لوكأملا ادع ام امأو

 يف اوفلتخاو كلام الإ رطفي © ملف يذمأ نإو ءرطفأ دقف « ىنمأَف « لبق
 اهزاجأو ؛ باشلل اههرك نم مهنمو « اهزاجأ نم مهنف « مئاصلل ةلبقلا
 نم يور اماف ءاهيف صخر نف قالطإلا ىلع اههرك نم مهنمو « خيشلل
 وهو « لبقي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأ » ةملس مأو « ةشئاع ثيدح
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 . رطفت ةلبقلا : اولاقف « موق ذشو (© عاقولا نم هيلإ وعدي اماف . اههرك نمو

 مل » باوصلاو « ءافلا دوجول ىنعم الف ىرت اكو «رطفي ملف » انيدل يتلا خسنلا عيمج يف اذكه )١(
 ؛ . « رطفي

 هنأ مهفي دقو « ةلبقلا ببسب-ىدمأ وأ ؛ ىنمأ نيف فلاخي اًكلام نأ فلؤلا مالك قايس نم مهفي (1)
 وأ « ىنمأ نيف كلام بهذم نإف « نيمهفلا الك ىلعو « ءاذمإلا يف مهفلاخيو « ءانمإلا يف مهقفاوي

 نيناوق ) رظنا . ءاضقلا هيلع نإف ءركف وأ « رظنب وأ « ةرشابم وأ « ةلبقلا ببسب ىذمأ
 . ( ١؟١ص ةيعرشلا ماكحألا

 الإ ) باوصلاو عفرلاب ( كلام الإ ) اذكه خسنلا عيمج يف نإف ةيوغل ىرخأ ةظحالم كانهو
 هنإف كلذ لمأت . ىنثتسملا بصن بجيف ( مهلك ) هنم ىنثتسملاو « ىنثتسم هنأل بصنلاب (اًكلام
 . ىلاعت هللا ءاش نإ نيب

 بهذم وهو ( 15١٠./؟ عئانصلا عئادب ) رظنا . ءاذمإلا نود ءانمإلا يف ةفينح يأ بهذم وهو
 « يرصبلا نسحلا نع رذنملا نبا هاكحو ( 586 /8 عومجملا ) رظنا ءاذمإلا نود ءانمإلا يف يعفاشلا

 ( 886 ١/ عومجملا ) رظنا . لوقأ هبو لاق ءروث يبأو ةفينح يبأو « يعازوألاو ٠ يبعشلاو
 هيلعو « هموص دسفي هنإف ةلبقلا لعفب ىذمأ وأ « ىنمأ نإ هنإف ٠ كلام بهذك دمحأ بهذمو
 . (١1؟ /؟ ىنغملا ) رظنأ . ءاضقلا

 مكلمأ ناكو « مئاص وهو رشابيو « لبقي ِهُقيَم ينلا ناك » تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع (5)

 ءرطولاو « ةجاحلا : بزإلاو ( 14/7 لوصألل عماجلا جاتلا ) رظنا . ةسملا هاور « هبزإل

 . نيتحتفب هطبض نم رهشأ وهو ( ءارلا نوكسو « ةزمهلا رسكب ) وهو . وضعلاو
 /6؛ راطوألا لين ) رظنا هيلع قفتم « متاص وهو « لبقي ناك ِهَتِلَع ينلا نأ » ةملس مأ نعو

535 ). : 

 ء هل صخرف « مئاصلل ةرشابملا نع ِهَقِيَم ينلا لأس ًالجر نأ » ةريره يبأ نع دواد وبأ ىور دقو (؟)

 ش « باش هان يذلا اذإو ٠ خيش هل صخر يذلا اذإف « اهنع هاهنف « رخآ هاتأو
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 هللا لوسر لكس » : تلاق ء دعس تنب ةنويم نع يور امب كلذل اوجتحاو

 رثألا اذه جرخ "«اَعيبج ارطفأ» : لاقف « ماصلل ةلبقلا نع ِهَقْكَ
 ْ .٠ هفعض نكلو « يواحطلا

 هيف مالكلاف « نايا لبق نمو « ةبغلا لق نم هذه نم عقي ام امأو |

 .يقلو ؛ ةماجحلاف ؛ هب قوطنم وه ام هيف افا ام اأو ]
 يفو : صيخلتلا يف ظفاحلاو يرذنملاو « دواد وبأ هنع تكس ةريره يبأ ثيدح : يناكوشلا لآق

 نبا هجرخأ دقو « لوبقم بيرقتلا يف لافو « هنع اوتكس ديبع نب ثارحلا سبنعلا وبأ هدانسإ

 جرخأو اًعوفرم ةشئاع ثيدح نم يقهيبلاو « هعفرب حرصي ملو « سابع نبا ثيدح نم ةجام

 . ( 3/4 راطوألا لين ) رظنا . ورمع نب هللا دبع ثيدح نم دمحأ هوحن

 وهو « ليئارسإ قيرط نم هانيور لاق ىلحلا يف مزح نبا هاورو « فلؤملا زكذ اك يواحطلا هاور )١(
 هللا لوسر ةالوم ةبتع تنب ةنوهم نع  لوهجم وهو - يضلا ديزي نع ريبج نب ديز نع فيعض

 . ( 504/1 )رظنا . « ارطفأ دق » : لاقف ؟ نامئاص اهو « هتأرما لّبق نمع لئس ٍةَِلِ

 ةماجحلا باب يف انركذ يذلا  يردخلا ديعس يبأ ثيدح ناكل اذه حص ول ىتح : دمج وبأ لاق

 . ( قباسلا ردصملا ) . هل اًخسان - مئاصلل ةلبقلا يف صخرأ مالسلاو 'ةالصلا هيلع هنأ متاصلل

 لبق نإف « اهكرت ىلوألاو « هريغل هركث الو « هتوهش تكرح نمل اهتهارك انبهذم : يوونلا لاق

 نب رمح ةلبقلا يف صخر ءرذنلا نبا لاق ء هموص لطبي مل « لزني لو « هتوهش كرحت نم

 « قحسإو « دمحأو , نسحلاو « يبشلاو . ءاطعو « ةشئاعو ةريره وبأو , سابع نباو . باطخل
 نع ىهني رمع نبا ناكو ءاّسأب متاصلل ة :رشابملاب ىري ال : صاقو يبأ نب دعس ناكو : لاق

 « ناضمر يف خيشلاو « باشلل ةلبقلا كلام هركو هناكم اًموي يضقي : دوعسم نبا لاقو « كلذ

 نم ةزواجملا فاخ نإ : روث وبأ لاقو ء سابع نبا هلاق نم « باشلا نود خيشلل ةفئاط اهتحابأو

 . انيهذك ةفينح يبأ بهذمو رذنملا نبا لقت اذه . لبقي م « اهريغ ىلإ ةلبقلا
 , يدرواملا هاكحو « هناكم اًموي ىضق ناضمر يف لبق نم نأ بيسملا نب ديعس نع يباطخلا ىحو

 نأ الإ رطفت ال ةلبقلا : ءاهقفلا رئاس لاقو : لاق ةمربش نب هللا دبعو « ةيفنحلا نبأ دمع نع

 ( 54 /6 عومجملا ) . ةرافكلا نود ءاضقلا همزلو ءرطفأ « اهعم لزنأ نإف لازنإ اهعم نوكي

 . اهدعب امو ( ٠١5 /1 ىلا ) رظناو

 . ( ةحفصلاو ءردصلا سفن ) ةنسح ةنس اهنأ : ةيرهاظلا بهذمو
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 اهنع كاسمإلا نأو ء رطفت اهنإ : اولاق موق ٠ بهاذم ةثالث اهيف نإف « ةماجحلا
 موقو () هيوهأر نب قحسإو « يعازوألاو « دوادو ء دمحأ لاق هبو « بجاو

 « يعفاشلاو « كلام لاق هبو رطفت تسيلو « مئاصلل ةهوركم اهنإ : اولاق

 وبأ لاق هبو « ةرطفم الو , ةهوركم ريغ اهنإ : اولاق موقو (” يروشلاو
 كلذو « كلذ يف ةدراولا راثآلا ضراعت مهفالتخا ببسو (7 هباحصأو « ةفينح

 قيرط نمو « نابوث قيرط نم يور ام : اههدحأ : ناثيدح كلذ يف درو هنأ
 (© « موجحلاو « مجاحلا رطفأ » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ جيدخ نب عفار
 . دمحأ هححصي ناك اذه نابوث ثيدحو

 تئلَم هللا لوسر نأ » سابع نبا نع ةمركع ثيدح : يناثلا ثيدحلاو

 نباو قحسإ نب دمحو ءرذنملا نباو ء قحسإ لاق هبو ء دمحأ لوق وهو ( ٠١7 /؟ ىنغملا ) رظنا )١(

 نيريس نباو ء قورسمو ء نسحلا ناكو . يدهم نب نمحرلا دبعو . ءاطع لوق وهو . ةميزخ

 نباو « رمع نبا : مهنم اليل نومجتحي ةباحصلا نم ةعامج ناكو « مجتحي نأ متاصلل نوري ال
 . سنأو « ىسوم وبأو ٠ سابع
 بهذمل ( 507/1 عومجملا:) رظناو . كلام بهذم يف ( ١؟؟ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا )١(

 « ةماس مأو « يردخلا ديعس وبأو ء سابع نباو ء رمع نباو « دوعسم نبا لاق هبو . يعفاشلا
 « ةفينح وبأو « دوادو يروثلاو « يعخنلاو « يبعشلاو « ريبزلا نب ةورعو « بيسملا نب ديعسو

 . ءاهقفلا رثكأو « ةباحصلا رثكأ لاق هبو ( قباسلا ردصملا ) ٠ مهريغو

 0 . ( 055 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 دمحأ نع يورو : يناكوشلا لاق . ماحلاو , نابح نباو « يئاسنلاو « دمحأ هجرخأ نابوث ثيدح (4)
 اًعبت يراخبلا هححصو ء يراخبلا نع يذمرتلا لاق اذكو بابلا يف يور ام حصأ وه : لاق هنأ

 .( "6 /6 راطوألا لين ) رظنا : للعلا يف يذمرتلا هلقن ينيدملا نب يلعل

 . سوأ نب دادش ثيدح نم هايورو ٠ جيدخ نب عفار نع يذمرتلاو « دمحأ هاورو

 نانس نب لقعم نع نسحلا نع دمحأ هاورو ةريره يبأ ثيدح نم ةجام:نباو ء دمحألو
 : ينيدلا نبا لاقو « جيدخ نب عفار ثيدح بابلا اذه يف ثيدح حصأ : دمحأ لاق . يعجشألا
 لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . سوأ نب دادشو ٠ نابوث ثيدح بابلا اذه يف ءيش حسأ

 يطويسلا لاقو . ةباحصلا نم رشع ةتس نع ةكألا هجرخأو : يناعنصلا لاق ( ؟؟4 /4 راطوألا

 . ( ١68 /؟ مالسلا لبس) رظنا . رتاوتم هنإ : ريغصلا عماجلا يف
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 . حيحص اذه سايع نبا ثيدحو )١( « متاص وهو « مجتحا

 بهذم : افدحأ : بهاذم ةثالث نيثيدحلا نيذه يف ءاماعلا بهذف

 بهذ نف « خوسنملا نم خسانلا 57 « ةيلصألا ةءاربلا ىلإ عوجرلاو

 نبا ثيدحو « اًمكح بجوم اذه نأ كلذو نابوث ثيدحب لاق حيجرتلا بهذم

 اذإ محلا نأل « عفارلا ىلع ءاماعلا نم ريثك دنع حجرم بجوم لاو « هعفار سابع

 « هعفرب لمعلا بجوي قيرطب الإ عفتري م « لمعلا بجوي قيرطب تبث

 نوكي نأ لقحي سابع نبا ثيدحو « هب لمعلا بجو دق نابوث ثيدحو

 « الع بجوي ال كشلاو ء. كش كلذو . اًخوسنم نوكي نأ لتحيو « اًمسان

 يف اًرثوم كشلا ىري ال نم ةقيرط ىلع اذهو « لمعلل بجوملا ملعلا عفري الو

 ثيدحو « ةهاركلا ىلع يهنلا ثيدح لمح « اههنيب عملا مار نمو « معلا

 . ماجتحالا ةحابإب لاق « ضراعتلل اهطقسأ نمو ءرظحلا عفر ىلع ماجتحالا

 . مئاصلل

 رطفمب سيلف « ءيقلا هعرذ نم نأ ىلع ءاهقفلا روهمج نايف « ءيقلا امأو
 . رطفم لاق هنإف « ةعيبر الإ

 "7 سواط الإ رطفم هنإف « ءاقف « ءاقتسا نم نأ ىلع اًضيأ مروهمجو

 وهو مجتحاو « مرحم وهو « مجتحا ْةْتِلَ ينلا نأ » هظفلو يراخبلا هاور سابع نبا ثيدح )١(

 « مئاص

 2 متاص وهو « مجتحا هنأو نيقرتفم ناروكذملا نارمألا هنم عقو هنأ هرهاظ : ليق : يناعنصلا لاق

إ يف اًئاص نكي مل هنأل « دحاو تقو يف كلذ عقي مل هنكلو « مرح وهو « مجتحاو
 اذإ « همارح

 اص ناشر يف هرغس يف ار ناك الوء ناضمر يف سيل ذإ « عادولا ةجح يف وهو همارحإ ديرأ

 . كلذ فرْعُي لهن أ الإ الفن ماص هنأ لقحا نإو « اهرقعا يتلا هِرَمْعَنم ءيش يف الو « حتفلا

 . ( 668 /؟ مالسلا لبس

 لاق : لاق مث : لاق . رطفأ ادمع أيقت نم نأ ىلع ىلع ملعلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاق : يوونلا لاق (9)
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 هذه يف ةدراولا ثيداحألا نيب ضراعتلا نم مهوتي ام مهفالتخا ببسو
 بابلا اذه يف درو هنأ كلذو . اهحيحصت يف اضيأ مهفالتخاو « ةلئسملا
 "0 «رطفأف « ءاق هِي هللا لوسر نأ » ءادردلا يبأ ثيدح اهدحأ : ناثيدح

 ءادردلا ابأ نإ : هل تلقف « قشمد دجسم يف نابوث تيقلف : نادعم لاق
 هل تببص انأ قدص : لاق ءرطفأف . ءاق ِةَيَِي هللا لوسر نأ » ينثدح
 ةريره يبأ ثيدح رخآلاو يذمرتلا هححص اذه نابوث ثيدحو « هءوضو

 نم » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ اًضيأ دواد وبأو « يذمرتلا هجرخ

 باحصأو « قحسإو ء دمحأو ,« كلامو « يرهزلاو ةمقلعو « ٍمرأ نب ديزو ءرمع نباو « يلع -
 « ءاضقلا هيلع روث وبأو , ءاطع لاقو : لاق . ءاضقلا هيلع امنإو « هيلع ةرافك ال : يأرلا

 ش . لوقأ لوألابو : لاقو « ةرافكلاو

 يروشلاو ٠ كلامو « قرأ نب ديزو ءرمع نباو « يلع لاقف ٠ ءيقلا هعرذ نم امأو : لاق
 نم لك لوق اذهو : لاق هموص لطبي ال : يأرلا باحصأو « قحسإو « دمحأو « يعازوألاو
 ١/ عومجما ) . همدعو ء رطفلا ناتياور يرصبلا نسحلا نعو : لاق . لوقأ هبو . ملعلا هنع ظفحي

 راطوألا لين )و ( 111/7 مالسلا لبس ) ةعيبر بهذمل رظناو . ( 1١777 ينغملا ) رظناو ( ٠

 .( ؟”9/

 . مماقلاو ٠ يداحلاو ةمركعو ٠ دوعسم نبأ لوق وهو

 . ادمع ءيقلاب رطفي ال هنأ سابع نباو ٠ دوعسم نبا نع لقت : يردبعلا لاق : يوونلا لاق
 أياقت نإ : دمحأ لاقو : لاق . فالخ ءيقلا هعرذ نم رطف يف كلام باحصأ نعو : لاق '

 . ( 107/* ينغملا )و ( 180/1 عومجملا ) رظنا . شحافلاب هصخف « رطفأ « اًشحاف

 )١( نابح نباو « دوراجلا نباو « يئاسنلاو « يذمرتلاو « دواد وبأو ء دمحأ هاور ٠ ينطقرادلاو «

 ماحلاو « ةدنم نباو « يناربطلاو « يقهيبلاو . 1
 هدانتسإ يف فالتخال ناخيشلا هكرتو « لصتم حيحص هدانسإ : ةدنم نبا لاق : يناكوشلا لاق .

 لاق . دمحأ لاق كلذكو « بابلا اذه يف ءيش حصأ وهو « معملا نيسح هدوج : يذمرتلا لاق

 ناك هتاكو « ادماع ءيقلا ىلع لوم وهف « حص نإف « هدانسإ يف فلتخم ثيدح اذه : يقهيبلا

 اًعوطت اًئاص هلك . .

 راطوألا لين ) رظنا . ةجح هب موقت الو برطضم هدانسإ : رخآ عضوم يف لاقو 7١56/5 (

 /؟ يذوحألا ةفحت عم يذمرتلا ) رظناو 5٠١ ( .
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 نبا نع افوقوم يورو 7« ءاضقلا هيلع سيلف « متاص وهو « ءيقلا () هعرذ

 .,.(9رمع

 ذخأ نمو « ًالضأ رطف هيف سيل. : لاق « امهالك نارثألا هدنع حصي ل نف

 نم رطفلا بجوأ « ةريره يأ ثيدح ىلع هحجرو « نابوث ثيدح رهاظب

 نيب عمج نمو « ءيقتسي ال وأ « ءيقتسي نأ نيب قرفي لو « قالطإب ءيقلا
 بجاولاو « رسفم ةريره يبأ ثيدحو « لمج نابوث ثيدح لاقو « نيثيدحلا
 هيلع يذلا وهو ء ءاقتسالاو « ءيقلا نيب قرف ء رسفملا ىلع لمجملا لمح

 ش . روهمجلا

 ةينلا وهو « ثلاثلا نكرلا

 مأ ةدابعلا هذه ةحص يف طرش يه له اهنم : عضاوم يف ةينلا يف رظنلاو

 بجي لهو ؟ اهنييعت نم يزجي يذلا اف « اطرش تناك نإو ؟ طرشب تسيل

 مويلا يف ةعقاولا ةينلا كلذ يف يفكي مأ ٠ ناضمر مايأ نم موي لك يف اهديدجت

 مل اذإو ؟ موصلا حص هيف تعقو اذإ تقو يأف . فئكملا اهعقوأ اذإو ؟ لوألا

 )١( هعرذ ىنعمو . هانتبثأ ام باوصلاو ( هعرو ) « ةفرعملا راد » ةخسنو « ركفلا راد » ةخسن يف :

 جورخلا يف هبلغو « هقبس .

 دقو « اًظوفحم هارأ ال : يراخبلا لاقو . ينطقرادلا هاوقو طلغ هنأب دمحأ هلعأو « ةسمخلا هاور ()

 : يباطخلا لاق . ءيشب اذ نم سيل : لاقو « دمحأ هركنأو هدانسإ حصي الو « هجو ريغ نم يور

 . اهطرش ىلع حيحص : لاقي دقو ء ظوفحم ريغ هنأ ديري

 يور هنكلو ٠ تلق : لاق مث رطفي ءيقلا دمعت نأ ىلع عامجإلا رذنملا نبا لقتو: يناعنصلا لاق

 « ءيش هنم عجر اذإ الإ  اًقلطم رطفي ال ءيقلا نأ يداهلاو . ةعيبرو « كلامو « سابع نبا نع

 ١ . رطفي هنإف

 ( 558 /6 راطوألا لين )و ( 445 /؟ ةيارلا بصن ) كلذك رظناو ( /؟ مالسلا لبس ) رظنا

 . ( 2٠١ /؟ يذوحألا ةفحت عم يذمرتلا ) رظناو

 هعرذ نمو « ءاضقلا هيلعف « مئاص وهو « ءاقتسا نم » ظفلب يعفاشلاو « أطوملا يف كلام. هآور (؟)

 .(108 /6 راطوألا لين ) رظنا « ءاضقلا هيلع سيلف « ميلا



 ىلا

 ؟ رطفي م نإو ء رطفلا بجوي ةينلا ضفر لهو ؟ موصلا لطب هيف عقت

 . اهيف ءاملعلا فلتخا دق بلاطملا هذه لكو

 ءرفز ذشو ١ روهملا لوق هنإف « مايصلا ةحص يف اًطرش ةينلا نوك امأ
 ناضمر مايص هكردي يذلا نوكي نأ الإ « ةين ىلإ ناضمر جاتحي ال : لاقف

 . موصلا ديريف « اًرفاسم وأ ء اضيرم

 ةلوقعم ةدابع وه له موصلا ىلإ قرطتملا لاتحالا مهفالتخا يف ببسلاو
 . ةينلا بجوأ « ىنعملا ةلوقعم ريغ اهنأ ىأر نف ؟ ىنعملا ةلوقعم ريغ وأ « ىنعملا
 ءوني م نإو « ماص اذإ « ىنعملا لصح دق : لاق ىنعملا ةلوقعم اهنأ ىأر نمو
 امل هنأكو « فعض هيف موصلا عاونأ نيب نم كلذب ناضمر فز صيصخت نكل

 اهيف عقي موص لك نأ "7 ىأر , رطفلا اهيف زوجي ال ناضمر مايأ نأ ىأر
 . مايألا هذه صخي ءيش اذه نأو اًيعرش اًموص بلقني

 يف دبال : لاق اًكلام نإف « كلذ يف ةيزج ا ةينلا نييعت يف مهفالتخا امأو
 داقتعا الو ء اًقلطم موصلا داقتعا هيفكي الو « ناضمر موص نييعت نم كلذ

 , موصلا قلطم دقتعأ نإ : ةفينح وبأ لاقو 7 ناضمر موص ريغ نيعم موص
 مايض ىلإ بلقتأو « هأزجأ ناضمر ريغ مايص هيف ىون نإ كلذكو « هأزجأ

 )١( ناضمر نم بجاولا موصلا ءاوس  ةينب لإ موص حصي ال هنأ !نعنم : يوونلا لاق ٠ هريغو «
 اًنيعتم موصلا ناك نإ : اولاق مهنإف «رفزو دهاجمو « ءاطع الإ ةفاك ءاماعلا لاق هبو « عوطتلاو
 .رذنلا موص امأف : يدروأملا لاق . ةين ىلإ رقتفي الف « ناضمر رهش يف اًهقم اًحيحص نوكي نأب
 /؟ ينغملا ) رظناو ( 558/5 عومجملا ) رظنا . نيماسمل عامجإب ةينلا هل طرتشيف « ةرافكلاو

.)5١ 

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( يأ ) « ةفرعملا راد »و «ركفلا راد » ةخسن يف (0)
 رظنا « دمحأ بهذم وهو ( 51/1 عومجملا ) رظنا يعفاشلا بهذم وهو ( ١/ ١٠١ يفاكلا ) رظنا (5)

 .(١5/؟ ىنغلا )



 ها

 مايص « ناضمر يف هدنع رفاسملا ىون اذإ هنإف « اًرفاسم نوكي نأ الإ « ناضمر

 مو « انيعم اًيوجو ناضمر موص هيلع بجي مل هنأل «٠ ىون ام ناك « ناضمر ريغ
 بلقنا «٠ ناضمر يف يون موص لك : الاقو رضاحلاو « رفاسملا نيب هابحاص قرفي

 . © ناضمر ىلإ

 نييعت وه « ةدابعلا هذه يف ةينلا نييعت يف يفاكلا له مهفالتخا ببسو

 يف دوجوم نييرمألا الك نأ كلذو ء اهصخش نييعت وأ « ةدابعلا سنج
 يأل ؛ ثدحلا عفر داقتعا اهنم يفكي ءوضولا يف ةينلا نأ كلذ لاثم « عرشلا

 ةدابع صتخي سيلو « اهتحص يف طرش ءوضولا يتلا ةدابعلا نم ناك ءيش

 « ةدابعلا صخش نييعت نم اهيف دب الف « ةالصلا امأو . ءوضو « ءوضوب ةدابع

 هلك اذهو . اًرهظف « اًرهظ نإو « اًرصعف « اًرمع نإ « ةالصلا نييعت نم دبالف
 نف نيسنجلا نيذه نيب ءالؤه دنع موصلا ددرتف ؛ ءاماعلا دنع روهشملا ىلع

 هقحلأ نمو طقف موصلا داقتعا كلذ يف يفكي : لاق دحاولا سنجلاب هقحلأ

 ا . موصلا نييعت طرتشا « يناثلا سنجلاب

 ال وأ « بلقتي له رخآ اًموص ناضمر مايأ يف ىون اذإ يف اضيأ مهفالتخاو
 يذلا تقولا نأ لّبق نم بلقني ام مهدنع ةدابعلا نم نأ اضيأ هببس ؟ بلقني

 يتلا امأ بلقني سيل ام اهنمو « هيلإ بلقنت يتلا ةدابعلاب صتخم هيف عقوت
 اذإ : اولاق مهنأ كلذو . جحلاف ٠ قافتاب بلقنت يتلا امأو « اهرثكأف ٠ بلقنت ال

 مو « ضرفلا ىلإ عوطتلا بلقتا « جحلا هيلع بجو نم اًعوطت جحلا أدتبأ
 . اهريغ يف الو « ةالصلا يف كلذ اولوقي

 : لاق تادابعلا نم هريغب ههبش نمو « بلقني لاق « جحلاب موصلا هبش نم
 . بلقني ال

 )١( ءاهقفلا ةفّخت ) رظنا ١/ "0 ( .
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 الإ مايصلا ءىزجي ال هنأ ىأر اكلام نإف « ةينلا تقو يف مهفالتخا امأو

 دعب ةينلا ئزجت: يعفاشلالاقو ©') موصلا عاونأ عيمج يف كلذو « رجفلا لبق ةينب
 . () ضؤرفلا يف ءىرجن الو « ةلفانلا يف رجفلا

 تقوب هبوجو قلعتملا مايصلا يف رجفلا دعب ةينلا ءىزجت : ةفينح وبأ لاقو
 يف ءىزجيالو ةلفانلا يف كلذكو , ةدودحم مايأ رذنو »2 ناضمر لثم نيعم

 . (9 ةمذلا يف بجاولا

 يف ةضراعتملا راثآلا امأ . كلذ يف راثآلا ضراعت مهفالتخا يف ببسلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ ةصفح نع يراخبلا هجرخ ام اهدحأف « كلذ

 افوقوم كلام هاورو (9« هل مايص الف « ليللا نم مايصلا تّيَبُي ل نم »

 )١( يفاكلا ) رظنا ١ /  ) 5٠0دوادو ءرفزو « ءاثعشلا يبأو «رمع نبا لوق وهو .
 يبأ نب يلع لاق هبو ( 5؟ / ؟ ينغملا ) رظنا دمحأ بهذم وهو ( 11/7 عومجملا ) رظنا (؟)

 وبأو « سابع نباو « يراصنألا بويأ وبأو ء ةحلطو « ناهلا نب ةفيذحو « دوعسم نباو « بلاط
 عومجملا ) رظنا نورخأو « دمحأو « ةفينح ١ / 58٠١ ( .

 )( ءاهقفلا ةفحت ) رظنا ١ /  ) 555نأ لضفألاف « ةينلا تقو امأو : يدنقرمسلا نيدلا ءالع لاق

 رجفلا غولط دعب ىون اذإ امأف , اهلك تامايصلا يف رجفلا عولطل انراقم وأ « ليللا نم يوني
 : ناك ءاوس « اندنع زوجي الف « اًنيع موصلا ناك نإو « عامجإلاب زوجي الف « اَنْيَد موصلا ناك نإف

 ءاهقفلا ةفحت ) . اًعوطت وأ « اًرذن وأ « اًضرف 5 / ٠١ ( .

 لبق مايصلا عْمْجُي ل نم » يذمرتلاو « دواد يبأ ظفلو ننسلا باحصأ هاور ةصفح ثيدح (؟)
 ليللا نم هضرفي مل نمل مايص ال » ةجام نبا ظفلو « هل مايص الف « رجفلا « .

 نب هللا دبع نع بويأ نب ىحيو « ةعيمل نبا نع دواد وبأ هجرخأو , نيظفللا نيب يئاسنلا عمجو

 هركذف « ةصفح نع هيبأ نع ملاس نع يرهزلا نع مزح نْب ورمع نب ركب يبأ .
 ىلع هفقوو « هلثم ركب يبأ نب هللا دبع نع مزاح نب قحسإو « ثيللا هاورو : دواد وبأ لاق

 يعليزلا لوق ىهتتا . يرهزلا نع يليألا سنويو ةنييع نباو « يديبزلاو ءرمعم : ةصفح .
 /؟ ةيارلا بصن ) رظنا 8*8 (

 اًضيأ هجرخأو اًعوفرم هاححصو « نابح نباو « ةهزخ نبا اًضيأ هجرخأ : يناكوشلا لاقو
 ينطقرادلا .



 20001 و0 2 ب يب ب ب بلل

 هيبأ نع متاح يبأ نبا لاقف « هفقوو « همفر يف ةمئألا فلتخاو : صيخلتلا يف ظفاحلا لاقو

 ماس نع ىرعزلا نعركب يأ نيل دبع نع ببأ ب ىحي ةياور ينعي : حصأ اههيأ يردأ ال

 فقولا نكل « يرهزلا ةطاسو ريغب « ماس نع ركب يبأ نب هللا دبع نع مزاح نب قاحسإ ةياورو
 . هيشأ

 هنأ يراخبلا نع للعلا يف لقتو حصأ فوقوملا : يذمرتلا لاقو « هعفر حصي ال : دواد وبأ لاقو

 : يئاسنلا لاقو. اًفوقوم رع نبا نع حيحصلاو بارطضا هيف ثيدح وهو « أطخ وه : لاق
 يف ماحلا لاقو . دانسإلا كلذ يدنع هلام : دمحأ لاقو . هعفر حصي ملو فوقوم يدنع باوصلا

 لاقو . يراخبلا طرش ىلع حيحص : كردتسملا يف لاقو. نيخيشلا طرش ىلع حيحص : نيعبرألا
 ءركب يبأ نب هللا دبع هدنسأ : يباطخلا لاقو اًفوقوم يور هنأ الإ تاقث هتاور : يقهيبلا

 مهلك : ينطقرادلا لاقو . ةوق ربخلا ديزي هيف فالتخالا : مزح نبا لاقو ةلوبقم ةقثلا ةدايزو

 . ( 128 /؟ ) رظنا . تاقث

 : يرذنلا لاق . هيلع تمزع يأ : رمألا ىلع تعمجأ : لاقي . مزعي يأ « عمجي » هلوق ىنعمو

 : لاقي « ةميزعلاو « ةينلا ماكحإ وهو . عامجإلا نم جلا نوكسو فورحلا رخآ ءايلا مضب عمجي

 ( 5٠١ /؛ راطوألا لين ) « دحاو ىنعمب : تعمزأو « يأرلا تعمجأ

 هنكلو هحيحص يف هجرخي مل يراخبلا نإف « حيحص ريفف , يراخبلا هجرخأ فلؤملا لوق امأ
 57ص رظنا . ريغصلا خيراتلا يف هجرخ

 يف ينطقرادلا اهجرخ : اهنع هللا يضر ةشئاع ةياور نم ءاج فلؤملا هركذ يذلا ظفللا اذهبو

 : يوؤنلا لاق «هل مايص الف ءرجفلا لبق مايصلا تيبي مل نم » ظفلب يقهيبلاو ء هننس

 هللاو . ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو « نيعفارلا تاقثلا ةياور ىلع اداتعا هب جتحي نسح ثيدحلاو
 . ملعأ

 عمجيو .«عمجي » اهضعب يفو « ليللا نم مايصلا تيبي » تاياورلا ضعب يفو : لاق مث

 . ( ؟45 ١/ عومجملا ) . ملعأ هللاو دحاو ىنعب هلكو « ديدشتلاو ٠« فيفختلاب

 مهلكو « دانسإلا اذه لضفملا نع دابع نب هللا دبع هب درفت : ينطقرادلا لاق : يعليزلا لاق

 نإف ءرظن كلذ يفو . هتايفالخ يفو « هننس يف كلذ ىلع يقهيبلا هرقأو . ىهتنا . تاقث

 نب هللا دبع : نابح نبا لاقو « ىوقلاب سيل بويأ نب ىحيو« روهشم ريغ دابع نب هللا دبع
 نب ىحي نع بويأ نب ىحي نع ةلاضف نب لضفملا نع ىور ء رابخألا بلقي يرصبلا دابع
 نب ىحي نعوهامإ. بولقماذهو « « مايصلا تيبي ل نم »: ثيدح ةشئاع نع ةرمع نع ديعس

 نب حور هنع ىور « ةصفح نع هبيأ نع ملاس نع يرهزلا نع ركب يبأ نب هللا دبع نع بويأ

 . ( 585 /؟) ةيارلا بصن . ىهتنا . ةعوضوم ةخسن جرفلا
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 نع ملسم هاور ام يفاثلاو « بارطضا هدانسإ يف ةصفح ثيدح :رمع وبأ لاق
 : تلاق ؟ ءيش مدنع له موي تاذ ِةَئِلَم هللا لوسر يل لاق » : تلاق ةشئاع

 ةيواعم ثيدحلو () « متاص ينإف : لاق « ءيش اندنع ام هللا لوسراي : تلق

 لوقي ٍهِْيَي هللا لوسر تعمس مؤاماع نيأ ةنيدملا لهأاي : ربنملا ىلع لاق هنأ

 ءاش نف « مئاص انأو « همايص انيلع بتكي ملو « ءاروشاع موي اذه مويلا »

 ذخأ ٠ حيجرتلا بهذم بهذ نف  «رطفيلف « ءاش نمو ٠ مصيلف « مكنم

 ينعأ ٠ ضرفلاو « لفنلا نيب قرف « عملا بهذم بهذ نمو « ةصفح ثيدحب

 امإو « لفنلا ىلع ةيواعمو « ةشئاع ثيدحو ضرفلا ىلع ةصفح ثيدح لمح

 بجاولا نأل « ةمذلا يف ) بجاولاو , نيعملا بجاولا نيب ةفينح وبأ قرف
 هل سيل ةمذلا يف يذلاو « نييعتلا يف ةينلا ماقم موقي صوصخم تقو هل نيعملا

 ثالث ةنس عقلي هللا لوسر اهجوزت « اههنع هللا يضر نينمؤملا ريمأ باطخلا نب رمع تنب ةصفحو -
 نم تناكو « دحأ لبق اًرهش نيثالث سأر ىلع نابعش يف « نيتنثا ةنس : ليقو « ةرجهلا نم
 تامو « اًردب دهش نمم ناكو « ةفاذح نب سينح تحت هِي هللا لوسر لبق تناكو « تارجاهملا
 .'ةنيدملاب

 « نيعبرأو سمخ ةلس : ليقو . ةنس نيتس تنب يهو نيعبرأو « ىدحإ ةنس نابعش يف تيفوت

 « نيسخ ةنس : ليقو « نيعبرأو عبس ةنس : ليقو . نافع ةفالخ يف نيرشعو عبس ةنس ليقو
 . اهاضرأو اهنع هللا يضر اًثيدح نوتس اهل يورو
 . ( 785/9 تافصلاو ءامسألا بيذهت ) رظنا

 تاذ لَم ينلا يلع لخذ » : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يراخبلا.الإ ةسخلا هاور ثيدحلا )١(

 : انلقف ءرخآ اًموي اناتأ مث . متاص نذإ ينإف : لاق . ال : انلق ؟ ءيش دنع له :.لاقف « موي

 . « لكأف « اًفقاص تحبصأ دقلف « هينرأ : لاقف « سيح انل يدهأ هللا لوسراي

 نسحأ ناكو « قيقدلا وأ ء طقألاو « نمسلاو ءرما نم لمعي ماعط نوكسف « حتفب سْيْلاو
 . ( ه6 /؟ لوصالل عماجلا جاتلا ) رظنا . مهماعط

 )١( ؛ راطوألا لين ) رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا / 37١ ( عومجملا )و 555/5 ( .

 ش . هانتبثأ ام باوصلاو ءواولا تفذح «ركفلا راد » ةخسن يف ()



 ال١1

 . ةينلاب نييعتلا () نذإ بجوأف صوصخي تفو

 « موصلا ةحص يف اًطرش ةبانجلا نم ةراهطلا تسيل هنأ ىلع ءاهقفلا روهمجو

 ناك » اتلاق اهنأ هِيَ ينلا يجوز ةماس مأو ء ةشئ ةشئاع ثيدح نم تبثال

 (9 « موصي مث« ناضمر يف مالتحا ريغ عامج نم اًبنج حبصي ِوَتَِم هللا لوسر

 نع يورو « موصلا دسفي ال راهنلاب مالتحالا نأ ىلع عامجإلا امل ةجحلا نمو

  هموص دسفأ « كلذ دمعت نإ هنأ سواطو «ريبزلا نب ب ةورعو يعخنلا ميهاربإ

 يف اًبنج حبصأ نم » : لوقي ناك هنأ ةريره يبأ نع يور ام مهفالتخا ببسو

 برو « ِهّيَْي دم هتلق انأ ام : لاق هنأ هنع يورو (© «رطفأ « ناضمر

 1 . « ةبعكلا

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( .. نييعتلا نأ بجوأف ) « ةفرعملا راد هو « ركفلا راد » ةخسن يف .

 . ( 51/١ لوصألل عماجلا جاتلا ) رظنا . ةسفخلا اهاور ناثيدحلا (0)
 هبو « اندنع فالخ الب هموص حص.« بنج وهو « حبصأو « ليللا يف عماج اذإ : يوونلا لاق (؟)

 « بلاط يبأ نب ب يلع : كبلذب لاق نميو « مهدعب نمو نيعباتلاو ء ةباحصلا نم ءاماعلا روهمج لاق

 يضر ةشئاعو « رمع نباو ٠ سابع نباو « ءادردلا وبأو « تباث نب ديزو « رذ وبأو ٠ دوعسم نباو
 لوق وهو : يردبعلا لاق . روث وبأو دمحأو « كلامو « يروثلاو « نيعباتلا ريهامجو « مهنع هللا

 نع رهشألا وهو : لاق « هموص حصي ال : هللا دبع نب ماس لاقو : رذنملا نبا لاق . ءاهقفلا رئ

 مع نإ هنأ ةريره يبأ نع ةياور ريبزلا نب ةورعو « سواط نعو « يرصبلا نسحلاو ةريره يبأ
 لفنلا حصي : يعخنلا لاقو . حصيف الإو « حصي مل « حبصأ ىتح مان مث «رجفلا لبق هتبانج
 .( 5866/5 عومجنلا ) رظنا . ضرفلا نود

 . ةريره يبأ نع لسمو « يراخبلا هاور ثيدحلا (؟)
 : نيباوجب هنع انباحصأ باجأف « هنع هللا يضر ةريره يأ ثيدح امأو » : يوونلا لاق

 هنأ هيف تعمس ام نسحأ : لاقرذنلا نب ركب يبأ نع انيور : يقهيبلا لاق « خوسنم هنأ : امههدحأ
 « ماعطلاك مونلا دعب ليللا يف متاصلا ىلع اًمرحم مالسإلا لوأ يف ناك عامجلا نأل « خوسنم

 نأ لاستغالا لبق حبصأ اذإ ٠ بنجلل زاج رجفلا عولط ىلإ عاملا ىلاعت هللا حابأ اماف ٠ بارشلاو

 « لوألا رمألا ىلع هِي يبنلا نع سابع نب لضفلا نم هعبسي امب يتفي ةريره وبأ ناكف « موصي
 يقهيبلا مالك اذه . هيلإ عجر « اههنع هللا يضر ةماس مأو « ةشئاع ربخ عمس امف « خسنلا معي مو

 يأ ثيدح لمح هجولا : ءاماعلا لاق : لاق « ةياهنلا يف نيمرحلا مامإ لاق اذكو « رذنملا نبأ نع '
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 لبق ترهط اذإ « ضئاحلا نأ كلام باحصأ نم نوشجاملا نبا بهذو

 . ةذاش ءالؤه ليواقأو « ")رطف موي اهموي نأ لسغلا ترخأف « رجفلا

 . ةتباثلا ةروهشملا ننسلاب ةدودرمو

 ضورفملا موصلا نم يناثلا مسقلا

 اسقأ ةثالث عرشلا يف نورطفملاو . هماكحأو ءرطفلا يف مالكلا وهو

 ىلع رطفلا هيلع بجي فنصو « عامجإب موصلاو ء رطفلا هل زوجي فنص '
 نم دحاو لكو ءرطفلا هل زوجي ال فنصو . نيماسملا نيب كلذ يف فالتخا

 . ماكحأ هب قلعتت ءالؤه

 فالتخاب رفاسلاو « قافتاب ضيرملاف : نارمألا مهل زوجي نيذلا امأ
 . هيلع عمج هلك ميسقتلا اذهو « ريبكلا خيشلاو ٠ عضرملاو « لماحلاو

 , هموص هأزجأ « ماص نإ له : اهنم عضاوم يف هيف رظنلاف «رفاسلا امأف
 مأ , موصلا هل لضفألا هموص رفاسملا يزجي ناك نإ لهو ؟ هيزجي سيل مأ

 يف مأ « دودحم رفس يف وه هل زئاجلا رطفلا لهو ؟ اهنيب ريخم وه وأ ؛ رطفلا

 ؟ كسي ىتمو ؟ رطفي قو ؟ ةفللا عشو يغسل مسا هيلع قلطني ام لك
 ؟ هكح ام رطفأ اذإ مث ؟ ال مأ رفسلا ٌيشني نأ هل رهشلا ضعب رم اذإ لهو

 يفو «رطفلا هيف هل زوجي يذلا ضرملا ديدحت يف اًضيأ هيف رظنلاف ضيرل امأو
 . رطفلا كح

 . خوسنم هنأ ىلع هنع هللا يضر ةريره -

 ءرجفلاب هملع عم مادتساف عاجي وهو ٠ يلع رجفلا علط نم ىلع لوم هنأ (ياثلا باج

 . ملعأ هللاو
 «رجفلا لبق لاستغالا هنكمأو « ليللا يف ملتحا نإ هنأ ىلع ةمألا تعمجأو : هريغو يدرواملا لاق

 . ( 5277/1 عومجملا ) رظنا . معأ هللاو « عاملاب بنجلا موص

 )١( عومجملا ) . لستغت ىتح ضيحلا ةعطقنم موص حصي ال هنأ يعازوألا نعو 57/1 ( .



 فني

 نع هموص هيزجي له رفاسملاو ٠ ضيرملا ماص نإ يهو : ىلوألا ةلئسملا امأ
 . « ماص نإ ؛ هنأ ىلإ روهجلا بهذف . كلذ يف اوفلتخا مهنإف ؟ ال مأ , هضرف

 وه هضرف نأو « هيج ال هنأ ىكإ رهاظلا لهأ بهذو ءأزجأو  همابص عقد
 ْش ! رخأ مايأ

 ىَلَعْوْأ اًضيِرَم ْمُكْنِم ناك ْنَمَق 7: ىلاعت هلوق ددرت مهفالتخا يف ببسلاو
 كلانه نوكي الف ؛ ةقيقحلا ىلع لمحي نأ نيب "7 4 َرَخَأ ماي نِم ٌةَدِعق ٍرقَسا
 مايأ نم ةدعف , هرطفأف » ريدقتلا نوكيف ءزاجملا ىلع لمحي وأ « ًالصأ فوذحم
 نحلب مالكلا ةعانص لهأ هفرعي يذلا وه مالكلا يف فذحلا اذهو « « رخأ
 . باطخلا

 رفاسملا ضرف نإ : لاق «زاجما ىلع اهلمحي ملو « ةقيقحلا ىلع ةيآلا لمح نف
 ' (رطفأف ) ردق نمو 4 َرَخُأ مايأ نِم ٌةَدِعَف >١ : ىلاعت هلوقل رخأ مايأ نم ةدع
 هليوأت حجري نيقيرفلا الكو « رطفأ اذإ ءرخأ مايأ نم ةدع هضرف امنإ : لاق
 ىلع ءيشلا لمحي نأ وه « لصألا ناك نإو « نيموهفملا الكل ةدهاشلا راثآلاب
 . زاجملا ىلع هلمح ىلع ليلدلا لدي ىتح ةقيقحلا

 انرفاس » : لاق سنأ ثيدح نم تبث امب مهبهذمل نوجتحيف ء روهملا امأ
 ىلع رطفلا الو رطفملا ىلع مئاصلا بعي ملف ٠ ناضمر يف هِيَ هللا لوسر عم

 حصي ال هنأ ةريره يأ نع ىوريو ٠ هأزجأ « ماص نإ هنأ ىلع معلا لهأ ثكأو ؛ ةمادق نبا لاق )١(
 ةماس يبأ نع يرهزلا ىورو « ةداعإلاب هنارمأي ةريره وبأو ء رمع ناك : دق-أ لاق «رفاسملا موص
 . « رضحلا يف رطفملاك ء رفسلا يف مئاصلا » » لاق هنأ فوع نب نمحرلا ديع هيبأ نع
 رذنملا نبأ ىورو ( 7١7/56 عومجملا ) رظناو ( ١5 /7؟ ينغملا ٠) رهاظلا لهأ نم موق اذهي لاقو
 . حصي ال هنأ : ةعيشلا نع يعفاشلا باحصأ ىكحو « مايصلا هيزجي ال ه لاق سابع نبأ نع
 . ( 5١7/5 عومجملا ) رظنا . ءاضقلا هيلعو

 . ( 554/١ لحلا ) رظنا (؟)

 . 80١ةيآ ةرقبلا ةروس (5)
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 نلَع هللا لوسر باحصأ ناك » : لاق هنأ اًضيأ هنع تبث امبو 7« مئاصلا

 نوجتحي رهاظلا لهأو « مهضعب رطفيو « مهضعب موصيف « نورفاسي

 حتفلا ماع ةكم ىلإ رفاس َِتِلَم هللا لوسر نأ » سابع نبا نع تبث امب مهبهذمل

 اوناكو ء« سانلا رطفأف ءرطفأ مث « ديدكلا غلب ىتح ماصف « ناضمر يف

 لدي اذهو : اولاق 7 « هَل هللا لوسر رمأ نم ثدحألاف « ثدحألاب نوذخأي

 نأ ىلع مهعامجإ رهاظلا لهأ ىلع ةجحلاو : رمع وبأ لاق « موصلا خسن ىلع
 . هموص هأزجأ « ماص اذإ ضيرملا

 هنإ : انلق اذإ ؟ رطفلا وأ « لضفأ موصلا له يهو : ةيناثلا ةلئسملا امأو

 ةثالث ىلع كلذ يف اوفلتخا مهنإف ءروهملا بهذم ىلع رطفلا لهأ نم

 وبأو كلام لوقلا اذهب لاق نميو « لضفأ موصلا ىأر مهضعبف : بهاذم

 ءدمحأ لوقلا اذه لاق نمو ء لضفأ رطفلا نأ ىأر مهضعبو ( ةفينح

 . لضفأ اهدحأ سيل هنأو « رييختلا ىلع كلذ نأ ىأر مهضعبو « ةعامجو

 )١( /؛ راطوألا لين ) رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا 560 ( .

 بيعي الف « رطفملا رطفيو « مئاصلا موصيف ٠ تلم هللا لوسر عم انرفاس » لاق ديعس وبأ ىور (؟)
 . ملسم هأآور « ضعب ىلع مهضعب

 ديدقو «. نافسع نيب ءام وهو « لادلا رسكو فاكلا حتفب ديدكلاو « مسمو يراخبلا هجرخأ (؟)

 . ناتلحرم ةكمو . ديدكلا نيبو « ( اًرغصم فاقلا مضب )

 . جلَم ينلا هيف رطفأ يذلا عضوملا يف تاياورلا تفلتخا : ضايع يضاقلا نع يناكوشلا لاق

 /؛ راطوألا لين ) رظنا . نافسع لمع نم عيمجلاو. ةبراقتم اهلكو . ةدحاو ةيضق يف لكلاو
 . . ( 655 /؟ ةيارلا بصن ) رظناو ( ؟0*

 وهو . ةفينح ينَأ بهذمل ( 5050 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ء كلام بهذمل ( 598 ١/ يفاكلا ) رظنا (؛)

 هللا يضر صاعلا نب ناثعو « كلام نب سنأو « ناولا نب ةفيذح لاق هبو . يعفاشلا بهذم

 ديعسو « ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأو « ديزي نب دوسألاو « ريبزلا نب ةورعو « مهنع

 ءروث وبأو « كرابملا نب هللا دبعو ء يروثلاو ء ضايع نب ليضفلاو يعخنلاو « ريبج نبا
 . نورخآو

  قحسإو ء دمحأو « يعازوألاو « يبعشلاو ٠ بيسملا نباو ء رمع نباو ء سابع نبا لاقو



 وبا

 « لوقنملا ضعب رهاظل كلذ نم موهفملا ةضراعم مهفالتخا يف ببسلاو

 رطفلا ةزاجإ نم لوقعملا ىنعملا نأ كلذو « ضعبل هضعب لوقنملا ةضراعمو

 لضفألاف « ةصخر ناك امو « هنع ةقشملا عفر ناكمل « هل ةصخرلا وه اهنإ مئتاصلل

 لاق هنأ مسم هجرخ يماسالا ورمع نب ةزمح ثيدح اذهل دهشيو ةصخرلا كرت

 لاقف ؟ حانج نم يلع لهف « رفسلا يف مايصلا ىلع ةوق يف دجأ هللا لوسراي »
 نأ بحأ نمو نسحف ءاهب ذخأ نف هللا نم ةصخر يه : ِهَِكَي هللا لوسر
 . 27« هيلع حانج الفا موصي

 يف موصت نأ ربلا نم سيل » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم درو ام امأو
 نأ مثويف . رطفلا ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف رخآ نأ نمو ")7 «رفسلا
 « حابملا لعف نم وه افإو « اًمكح سيل ناك امل ء رطفلا نكل « لضفأ رطفلا
 | . محلا نم لضفأ حابملا اوعضي نأ روهجلا ىلع رسع

 ورمع نب ةزمح لأس : تلاق ةشئاع ثيدح ناكماف ٠ كلذ يف ريخ نم اّمأو

 نإو ٠ مصف « تئش نإ » لاقف رفسلا يف مايصلا نع هِي هللا لوسر يماسألا

 .  ملسم هجرخ « رطفأف « تئش

 . ءاوس امه : نورخآ لاقو لضفأ رطفلا : يلاملا نوشجاملا نب كلملا دبعو

 رذنملا نبا لاق « لهسألاو « رسيألا اهنم لضفألا ةداتقو ء زيزعلا دبع نب رمعو . دهاجم لاقو

 . ( ١155 /؟ ينغما ) رظناو ( 515 /16 عومجملا ) رظنا لوقأ هبو

 . هب لوقنو ٠ هحجرن ( لهسألاو ء رسيألا وهو ) ريخألا لوقلاو

 ءاحلاب ةزمح دمج وأ حلاص وبأ وه يوارلاو ( ؛١1 77 ةيارلا بصن ) رظنا . سم هجرخأ )١(
 « نيتسو ىدحإ ةنس تام . ةشئاعو « دمحم هنبا هنع ىور .زاجحلا لهأ يف دعي . ىازو « ةلمهملا

 . ةنس نوناُع هلو

 . ( 155 /؟ مالسلا لبس ) ةشئاع ثيدح نم هيلع قفتملا نم ثيدحلا لصأو

 ..( 50١ /؟ ةيارلا بصن ) رظنا . لسمو يراخبلا هاور ثيدحلا (؟)
 . ( ١66 /؟ مالسلا لبس ) هيلع قفتم ثيدحلا (؟)
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 . دودحم رفس يف وه رفاسملل زئاجلا رطفلا له يهو : ةثلاثلا ةلئسملا امأو

 افنإ هنأ ىلإ روهملا بهذف « اهيف اوفلتخا ءاماعلا نإف ؟ دودحم ريغ رفس يف وأ
 هذه يف مهفالتخا بسح ىلع كلذو © ةالصلا هيف رصقت يذلا رفسلا يف رطفي

 مثو ءرفسلا مما هيلع قلطني ام لك يف رطفي هنأ ىلإ موق بهذو « ةلئسلا
 . "رهاظلا لهأ

 ظفللا رهاظ نأ كلذو « ىنعمل ظفللا رهاظ ةضراعم مهفالتخأ يف ببسلاو

 َناَك ْنَمَق > : ىلاعت هلوقل رطفي نأ هلف «رفاسم مم ١ هيلع قلطني نم لك نأ

 ةزاجإ نم لوقعملا ىنعملا امأو <« َرَخَأ ماي ْنِم ٌةَدِعَق ِرْفَس ىَلَعْوَأ اًضيِرَم ْمُكْنِم
 كلذ يف دحلا ىلع نوعمج مهنأك ةباحصلا ناك الو « ةقشلا وهف «رفسلا يف رطفلا

 . ةالصلا ريصقت يف دحلا ىلع كلذ ساقي نأ بجو

 موق بهذف ء اًضيأ هيف اوفلتخا مهنإف ءرطفلا هيف زوجي يذلا ضرملا امأو
 ( كلام لاق هبو « ةرورضو ةقشم هيف موصلا نم قحلي يذلا ضرملا هنأ ىلإ
 هيلع قلطنا اذإ : موق لاقو 0 دمحأ لاق هبو بلاغلا ضرما هنأ ىلإ موق بهذو
 .رفسلا دح يف مهفالتخا ببس هنيعب وه مهفالتخا ببسو رطفا « ضيرملا مسا

 هذهو « يمشاملاب ًاليم نوعبرأو ةينامث يه رفاسملا اهيف رطفي يتلا ةفاسملا نأ يعفاشلا بهذم )١(

 رفس يف الإ زوجي ال : ةفينح وبأ لاقو . دمحأو كلام لاق اذهو « ناتدصاق ناتلحرم ٍلحارملا
 . ( 307/1 عومجملا ) رظنا . رصقلا يف اك « مايأ ةثالث غلبي

 زاج . ًاليم ىشف هانكس عضوم وأ « هتيرق وأ « هتنيدم تويب نع جرخ اذإ ةيرهاظلا بهذم (؟)
 . ( ١/0 لحما ) رظنا . رطفلا هل

 ريغ ةقشم هبيصت ىتح ضيرملا رطفي الو » : ربلا دبع نبا لاق دقف ( 7598 ١/ يفاكلا ) رظنا (0)

 . « دح كلذل سيلو « ةلقحم

 ' وطابت ىثخي وأ « موصلاب ديزي يذلا ديدشلا وه ء رطفلل حيبملا ضرملاو » ىنغملا بحاص لاق ()
 يأو : لاق . ىملا لثم : ليق « عطتسي مل اذإ : لاق ؟ ضيرلا رطفي ىتم : دمحأل ليق . هئرب
 . ( ١807/9 ينغملا ) . « ؟ ىمخلا نم دشأ ضرم



 فني

 نإف ء كسمي قمو «رفاسملا رطفي ىتم يهو : ةسماخلا ةلئسملا امأو
 , نسحلاو يبعشلا لاق هبو « اًرفاسم هيف جرخ يذلا هموي رطفي : اولاق اًموق
 راصمألا ءاهقف لاق هبو ء كلذ هموي رطفي ال : ةفئاط تلاقو "” . دمحأو
 لخدي نأ كلذ هموي لوأ ةنيدملا لخدي هنأ لع نمل ءاماعلا ةعامج تبحتساو

 نم ىلع اوبجوي مل مهلكو « ضعب نم اًديدشت رثكأ كلذ يف مهضعبو (9 اًئاص
 . ةرافك اًرطفم لخد

 يعفاشلاو كلام بهذف ءراهنلا ضعب بهذ دقو ٠ لخد نيف اوفلتخاو
 , لكألا نع فكي : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو "" هرطف ىلع ىداقي هنأ ىلإ
 . (© لكألا نع فكت « رهطت هدنع ضئاحلا كلذكو

 رثألا ةضراعم وه « رفاسملا هيف رطفي يذلا تقولا يف مهفالتخا يف ببسلاو
 لَم هللا لوسر نأ » سابع نبا ثيدح نم تبث هنإف ءرثألا امأ . رظنلل
 هنأ اذه رهاظو « هعم سانلا رطفأو « رطفأ مث ء ديدكلا غلب ىتح ماص
 مهتييبت دعب اورطفأ مهأ كش الف ٠ سانلا امأو . موصلا َتّيَب نأ دعب رطفأ

 نباو « دوادو « قحسإو « يبعشلاو ؛ ليبحرش نب ورمع لوق وهو « ىلوألا ةياورلا هذه )١(
 ىجحيو « يرهزلاو « لوحكم لوق وهو « مويلا كلذ رطفلا .هل'حابي ال : ةيناثلا ةياورلاو« رذنملا
 ردلا ) رظناو ( ٠٠١ /؟ ينغملا ) رظنا . يأرلا باحصأو يعفاشلاو يعازوألاو كلامو يراصنألا
 دمحأ بهذم ىلع رطفلا هل حابي الو . ةفينح يبأ بهذمل ( 40877 راصبألا ريونت حرش راتخلا

 يف رطفي : نسحلا لاقو . اهناينب نيب نم جرخيو « اهزواجي يأ هرهظ ءارو تويبلا فلخي ىتح
 . (١١1/؟ قباسلا ردصملا ) جرخي نأ ديري موي ءاش نإ هتيب

 .( 5009/1 عومجملا ) رظنا (9)

 . يعفاشلا بهذمل ( 5١15 /1 عومجملا ) رظنا (؟)

 .راهنلا لوأ يف ةلاحلا كلت ىلع ناك ول « لاحب راص نم لك اندنع : يدنقرمسلا نيدلا ءالع لاق (؟)
 . ( ه5 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا , قابلا يف كاسمإلا هيلع بجي هنإف « موصلا هيلع بجي
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 ٌرئيَم هللا لوسر .نأ » هللا دبع نب رباج ثيدح اًضيأ ىنعملا اذه يفو موصلا

 . 01 ةاصعلا كتلوأ , ةاصعلا كائلوأ ٠ لاقف ءاص دق ضانلا ضعب نإ

 « ةرفسلاب اعد تويبلا زواجت امل هنأ » يرافغلا ةرْشُب يبأ نع دواد وبأ جّرخو

 نع بغرتأ : لاقف ؟ تويبلا مؤت تسلأ : تلقف « ثيدحلا يوار رفعج لاق

 . () « لكأف : رفعج لاق ؟ عتِل هللا لوسر ةنس

 « هرفس ةليل موصلا تِّيبي نأ الإ هل زوجي ال رفاسملا ناك اماف « رظنلا امأو

 اوُلِطْبُت الَو » : ىلاعت هلوقل هتّيب دقو ء هموص لطبي نأ هلزجي م
 . © 4 ْمُكلاَمْعَأ

 وأ « لكألا نع راهنلا ءانثأ يف لخادلا كاسمإ يف مهفالتخا امأو

 كش موي يف هيلع أرطي نم هيبشت يف مهفالتخا هيف ببسلاف « هكاسمإ ال
 . لكألا نع كسمي : لاق « هب ههبش نف « ناضمر نم هنأ توبثلا هيف رطفأ

 داو مما وهو « نيغلا حتفبو فاكلا ضب ميمغلا عاركو ( ةيارلا بصن ) رظنأ . مسم هأور )١(
 « يذمرتلاو « يئاسنلا كلذك ثيدحلا ىورو « ةنيدملا يلاعأ لاومأ نم وهو « نافسع مامأ

 . ( ؟06 /؛ راطوألا لين ) رظنا . هححصو

 يف طاطسفلا نم ةنيفس يف يرافغلا ةرضب يبأ عم تبكر » لاق ربج نب ديبع نع ثيدحلا ظفل (؟)
 وبأ : لاق ؟ تويبلا نيب تسلأ : تلقف ٠ برتقا : لاق مث « هءادغ برق مث , عفرف « ناضمر

 «؟ قلع هللا لوسر ةنس نع تبغرأ : ةرضن

 يف ظفاحلاو , يرذنلاو« دواد وبأ هنع تكس : يناكوشلا لاق . دواد وبأو ءدمحأ هاور

 . يقهيبلا هجرخأو ٠ تاقث هلاجرو ٠ صيخلتلا
 . ( ؟01/6 راطوألا لين ) رظنا . صاعلا نب ورمع اهانب يتلا ةقيتعلا رصمل لع مسا طاطسفلاو

 مضب ) ةرصُب يأ باوصلاو « داضلاو نونلاب « ةرضن يبأ نع » اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يفو

 م وبأ هنع ور . ةرصب نب ليج ليقو « لمح هعساو « ي يرافغلا ( داصلا نوكسبو « ءابلا

 . ( ةباحصلا ءاممأ ديرجت ) يناشيجلا

 . 56 ةيآ دمع < ْمُكلاَمْعَأ اوُنِلْبُت هيو َلوُسَّرلا اوعيطأو هللا اوُميِطَأ >' ()
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 عضوم لكأ « لوألا نأل . لكألا نع كسي ال : لاق ء هب ههبشي مل نمو

 امهالك : لوقت ةيفنحلاو « لكألل بجوم وأ « حيبم ببسل لكأ اذهو « لهجلا

 . لكألا ةحابإ دعب لكألا نع كاسمإلل نابجوم ناببس

 ّىشني نأ ناضمر يف مئاَصلل زوجي له يهو : ةسداسلا ةلئسملا امأو

 نع يورو . هل كلذ زوجي هنأ ىلع روهجلا نإف « هيف موصي ال مث « اًرفس
 هيف رفاس نإ هنأ زلجم نباو ةلفغ نب ديوسو « يناماسلا ةديبع وهو « مهضعب

 . © رطفلا هل اوزيجي مو « ماص

 ُهكْنِم دَهِش ْنَمَق » : ىلاعت هلوق موهفم يف مهفالتخا مهفالتخا يف ببسلاو
 « رهشلا ضعب دهش نم نأ هنم مهفي نأ لقحي هنأ كلذو 4 ُهْمْصَيْلَق َرْهَشلا

 بجاولا نأ دهش نم نأ هنم مهفي نأ لمقحيو « هلك هموصي نأ هيلع بجاولاف
 نم نأ قافتاب موهفملا ناك امل هنأ كلذو . هدهش يذلا ضعبلا كلذ موصي نأ

 ديؤيو هضعب موصي وهف ء هضعب دهش نم ناك « هلك هموصي وهف « هلك هدهش

 . ناضمر يف رفسلا 2 هللا لوسر ءاشنإ روهملا ليوأت

 هلوقل ضيرملا كلذكو « قافتاب ءاضقلا وهف «رطفأ اذإ رفاسملا كح امأو
 مهنإف « نونج وأ ءامغإب ضيرملا ادع ام 4 َرَخَأ ماّيأ ْنِم ةَّدِمَق > : ىلاعت

 ىمغملا ىلع هبوجو ىلع راصمألا ءاهقفو « هيلع ءاضقلا بوجو يف اوفلتخا

 هيفو ") هيلع ءاضقلا بوجو كلام بهذمو « نونجلا يف اوفلتخاو « هيلع

 )١( سابع نباو ء بلاط يبأ نب يلع لوق وهو ٠ يبطرقلا ) رظنا . ةشئاعو 559/1 ( .

 رظنا . راطفإلا زاوج ىلع مهلك نيماسملا نم عامجإلاب ءالؤه لوق طقس دقو : يبرعلا نبا لاق
 ) نآرقلا ماكحأ ١/ 86 ( .

 يف  ملعأ هللاو  يدنع اذهو :ربلا دبع نبا لاق نكلو . كلام بهذم نم روهشملاوه اذه (؟)

 ىمغملاك نوكي نأ هبشي يذلا اذهف « نيح دعب اّنيح كلذ هيرتعيو « قيفي مث نجي يذلا نونجما

 . مث « نينس ثكف « قيطم نونجم وهو « غلب نم يف كلام نع ىور مساقلا نبا نأ الإ هيلع



 ف

 نيذلاو "« قيفي ىتح نونجلا نعو .... » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل فعض

 موقف « موصلل اًدسفم نونجلاو « ءامغإلا نوك يف اوفلتخا ءاضقلا اهيلع اوبجوأ
 يأ نوكي نأ نيب اوقرف موقو ء دسفمب سيل : اولاق موقو « دسفم هنإ : اولاق

 راهنلا لوأ يف هيلع يمغأ نإ : اولاق موقو ء رجفلا لبق وأ ء رجفلا دعب هيلع

 عفتري نونجلاو . ءامخإلا نإف فعض هيف هلك اذهو « كلام بهذم وهو « ىضق

 ءرطفمب فصوي مل فيلكتلا عفترا اذإو « نونجلا ةصاخبو « فيلكتلا اهب

 الإ « موصلل ةلطبم اهنإ فيلكتلا عفرت يتلا ةفصلا يف لاقي فيكف « متاص الو
 !؟ هلمعو « هموص لطب دق هنإ لمعلا هنم حصي ال نيف وأ ٠ تيملا يف لاقي اك

 اهيلع ام نايضقي له اهنم : لئاسم ضيرملاو ء رفاسملا ءاضقب قلعتيو
 لخدي نأ ىلإ رذع ريغب ءاضقلا ارخأ اذإ  اهيلع اذام اهنمو ؟ ال مأ « اًمباتتم

 وأ « اهيلو امههنع ممصي له ايضقي مو ءاتام اذإ اهنمو ء رخآ ناضمر
 . ؟ موصي ال

 ةفص ىلع اًعباتتم ءاضقلا نوكي نأ بجوأ مهضعب نإف : ىلوألا ةلئسملا امأ

 بحتسأ نم مهنمو ءرّيخ نم مهنم ءالؤهو « كلذ بجوي مل مهضعبو « ءادألا

 . ( 581 ١/ يفاكلا ) ءاوس ضئاحلاك « ةالصلا يضقي الو « نينسلا كلت مايص يضقي هنأ قافأ -

 قافأ اذإو ٠ عامجإللو ثيدحلل عامجإلاب لاحلا يف موصلا همزلي ال نونجلا : يوونلا لاق
 . هئانثأ يف وأ « ناضمر دعب قافأ ءاوسو رثك وأ « لق ءاوس « نونجلا يف هتاف ام ءاضق همزلي ال

 « يدرواملا هاكح « اقلطم همزلي هنأ ذاش هجو هيفو ء روهملا عطق هبو صوصنملا بهذملا وه اذه

 حيحصب سيلو « جيرس نبال بهذم اذه : يدرواملا لاق ء جيرس نبا نع نورخآو غابصلا نباو
 /: عومجملا ) رظنا ءاضقلا همزلي ال ءاهقفلا رئاسو ٠ ةفينح يبأو . يعفاشلا بهذمو : لاق

 (2 ١

 ىتح متئانلا نعو « أربي ىتح هلقع ىلع بولغملا نونجلا نع : ثالث نع مقلا عفر » ثيدحلا ظفل )١(
 عماجلا ) رظنا . رمعو « يلع نع مكاحلاو « دواد وبأو دمحأ هاور « ملتحي ىتح يبصلا نعو ٠ ظقيتسي
 . ( ؟6 /؟ ريغصلا
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 رهاوظ ضراعت مهفالتخا ببسو . عباتتلا باجيإ كرت ىلع ةعاملاو « عبانتلا

 ءاضقلا ةفص ىلع ءادألا نوكي نأ يضتقي سايقلا نأ كلذو ٠ سايقلاو « ظفللا

 <« َرَخَأ مايَأ نِم ٌةَدِعَف > : ىلاعت هلوق رهاظ امأ « جحلاو ةالصلا كلذ لصأ

 اهنأ ةشئاع نع يورو . عبانتلا باجيإ ال . طقف ددعلا باجيإ يضتقي افإف
 . © تاعباتتم تطقسف تاعباتتم < َرَخَأ ماّيَأ ْنِم ٌةَدِعَف > تلزن : تلاق

 دعب هيلع بجي : موق لاقف ءرخآ ناضمر لخد ىتح ءاضقلا رخأ اذإ امأو
 دمحأو يعفاشلاو « كلام لاق هبو « ةرافكلاو « ءاضقلا لخادلا ناضمر مايص

 . ) يعخنلا مهاربإو ٠ يرصبلا نسحلا لاق هبو « هيلع ةرافك ال : موق لاقو

 نع يورو : لاقو « هريسفت يف يبطرقلا هلقن حيحص دانسإ : لاقو « ةشئاع نع ينطقرادلا هاور )١(

 « هدرسيلف ء ناضمر نم موص هيلع ناك نم » : هتيم هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ

 . ثيدحلا فيعض مهاربإ نب نمحرلا دبع هدانسإ يفو « هعطقي الو

 . « هترطفأ ؟ هص » رمغ نبا لاقو « تكش فيك همد » ناضمر ءاضق يف سابع نبأ نع هدنسأو

 . نب ورمجو « لبج نب ذاعمو « ةريره يبأو ء سابع نباو « حارجلا نب ةديبع يِبأ نع دنسأو

 « ناضمر مايص عيطقت نع لئس ِهَّتَِي هللا لوسر نأ ينغلب : لاق ردكنملا نب دم نعو , صاعلا

 ؟ هاضق نكي ملأ « نيمهردلاو « مهردلا ىضقف نيد كدحأ ىلع ناك ول تي أرأ « كيلإ كلذ : لاقف

 . «رفغيو ءوفعي نأ قحأ هللا

 . ًالصتم تبثي الو « لسرم هنأ الإ نسح هدانسإ

 هرطفأ نم اًعباتتم ناضمر موصي » : لوقي ناك رمع نب هللا دبع نأ عفان نع كلام أطوم يفو
 نع رابخإلا ديري نأ لقحي : « ىقتنلا » يف يجابلا لاق «رفس وأ.« ضرم نم ابادتم

 نإو « ءاهقفلا روهمج بابحتسالا ىلعو . بابحتسالا نع رابخإلا ديري نأ لقحيو « بوجولا
 . ( 18١ /؟ يبطرقلا ) يعفاشلاو ٠ كلام لاق كلذبو « هأزجأ هقرف

 كلذبو « يعفاشلا بهذمل ( 765/1 عومجملا ) رظناو . كلام بهذمل ( 598 ١/ يفاكلا ) رظنا (0)

 « يعازوألاو ٠ يرهزلاو « دم نب مساقلاو ٠ حابر يأ نب ءاطعو « ةريره وبأو ٠ سابع نبا لاق
 لاقو . موي لك نع ناَّدّم ةيدفلا : لاق يروثلا نأ الإ قحمإو ء.دمحأو «٠ يروثلاو « كلامو

 امأ . هيلع ةيدف الو ٠ هيضقي : دوادو « ينزملاو « ةفيدح وبأو يمخنلا مهاربإو « يرصبلا نسحلا

 هنأ يعفاشلا بهذف « يناثلا ناضمر لخد ىتح راذعألا نم امهوحنو « هضرمو « هرفس ماد اذإ
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 زجي ل نف ؟ ال مأ ضعب ىلع اهضعب تارافكلا ساقت له مهفالتخا ببسو
 يف سايقلا زاجأ نمو ء طقف ءاضقلا هيلع افإ : لاق تارافكلا يف سايقلا
 اهيلك نأل ء اًدمعتم رطفأ نم ىلع اًسايق ةرافكلا هيلع : لاق تارافكلا
 « كلذ امأو ء ءاضقلا نامز ءاضقلا كرتبف « اذه امأ : موصلا ةمرحب نيهتسم

 تبث ول اًدنتسم سايقلا نوكي ناك افإو « لكألا هيف زوجي ال موي يف لكألابف
 يف ةدودحم يه « ءادألا ةنمزأ نأل « عراشلا نم صنب اًدودحم اًنامز ءاضقلل نأ

 . عرشلا

 رخآ ناضمر لخدي ىتح ضيرملا ضرم لصتا اذإ : اولاقف « موق ذش دقو
 ش . صنلل فلاخم اذهو « هيلع ءاضق ال .هنأ

 . دحأ نع دحأ موصي ال : اولاق اًموق نإف « موص هيلعو « تام اذإ امأو

 هنع معطي : اولاق موصلا اوبجوي مل نيذلاو ء« هيلو هنع موصي : اولاق موقو
 نأ الإ « ماعطإ الو ء«مايص ال : مهضعب لاقو © يعفاشلا لاق هبو ء هيلو

 نع رذنملا نبا هاكحو .روذعم هنأل « هيلع ةيدف الو « لوألا يضقي مث رضاحلا ناضمر موصي <

 ء دمحأو . كلامو ؛ يعازوألاو « نايلس يبأ نب دامو « يعخنلاو « يرصبلا نسحلاو ٠ سواط
 نباو « سابع نبا لاقو : رذنلا نبا لاق . دوادو « ينزملاو « ةفينح يبأ بهذم وهو ٠ قحسإو
 « بئاغلا نع يدفيو ء رضاحلا نع رضاحلا ناضمر موصي : ةدانقو « ريبج نب ديعسو ءرمج
 . ( 5356/56 عومجملا ) رظنا . هيلع ءاضق الو

 ريغب مأ «رذعب كلذ رخأ ءاوس ةيدف هيلع سيلو « ءاضقلا هيلع نإ لاق نم لوق هحجرن يذلاو
 . ملعأ هللاو , كلذ ىلع ليلد دوجو مدعل ءرذع

 )١( نالاح هلف . هضعب وأ « ناضمر ءاضق هيلعو « تام نم نأ يعفاشلا بهذم ليصفت :

 وأ ء هضرم لصتا نك « توللا ىلإ هرذع مادو ءادألا تيوفت يف اًروذعم نوكي نأ(اهدحأ)

 بجي مل تولاب كلذ وحنو . اهعاضرإ وأ « اهلمح وأ  اهسافن وأ « اهضيح وأ هؤامغإ وأ « هرفس
 اندنع هيف فالخ ال اذهو ماعطإ الو « مايص ال « هتكرت يف الو « هتثرو ىلع ءيش .

 ) تومي ىتح هيضقي الو هريغب مأ ءرذعب هتاف ءاوس ء هئاضق نم نكقي نأ ( يناثلا لاحلا :

 يوونلا مزج نكلو . هنع هيلو موصي الو « ماعط نم ادم موي لكل هتكرت يف بجي هنأ حصألاف
 ثيداحألل بجاولا موصلا نم هريغو ءرذنلاو « ناضمر موص ءاوس « تيملا نع يلولا موص زاوجب
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 عطتسي مل نإف « موصي : ةفينح وبأ لاقو ١ كلام لوق وهو « هب يصوي

 يف هيلو هنع موصي : اولاقف « ضورفملا مايصلاو « رذنلا نيب موق قرفو (" معطأ
 8 كن ضورفملا مايصلا :يف هنع موصي الو «رذنلا

 نم هنع تبث هنأ كلذو ءرثألل سايقلا ةضراعم مهفالتخا يف ببسلاو

 هنع ماص « مايص هيلعو تام نم » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ ةشئاع ثيدح

 « سواط هنع مايصلاب لاق نمو ( ؟50 ,« 368/6 عومجملا ) رظنا . اهل ضزاعم الو « ةحيحصلا

 . دوادو روث وبأو ةداتقو ٠ يرهزلاو ٠ يرصبلا نسحلاو
 لاقو . ناضمر موص نع معطيو « رذنلا موص هنع ماصي : قحسإو  دمحأو ٠ سابع نبا لاقو
 زوجي الو « هنع معطي : يروثلاو « ةفينح وبأو ٠ كلامو « ةشئاعو ء رمع نباو « سابع نبا
 . ادم موي لك نع معطي هنأ يروثلاو «٠ سابع نبا نع رذنلا نبا ىكح نكل « هنع مايصلا
 ءيش هيلع سيلف « هئاضق نم نكتي لو « رذعب موص هيلعو ٠ تام نيف يهو « ىلوألا ةلئسلابو
 . روهملاو كلامو « ةفينح وبأ لاق ماعطإ وأ « مايص نم
 لكل هنع معْطُي نأ بجي : الاقف « ةداتقو « اًواط الإ ةفاك ءاماعلا لوق وهو : يردبعلا لاق
 /؟ ىنغملا ) رظناو ( 585 ١/ عومجملا ) رظنا . مرهلا خيشلا هبشأف زجاع هنأل ٠ ءانيكسم موي
 .(4١غ

 هنع اومعطي نأ ةثرولل تببحأ « مايألا كلت يضقي نأ لبق تام ولو :ربلا دبع نبا لاق
 . كلذب يصوي نأ هيلعو بجاوب كلذ سيلو « اهب يصوي نأ طرف اذإ « كلذل
 دحأ موصي الو « ءيش هيلع نكي مل ءرخآ ناضمر لخد ىتح رفس وأ «٠ ضرمب اًروذعم ناك ولو
 ١/ يفاكلا ) رظنا . نكي مل مأ ءهيلو تيملا ناك ءاوسو « هريغ يف الو ءرذن يف ال دحأ نع
 .( 55غ

18 

 يصوي نأ مزل ادحاو.اًموي حص نإو « ءيش همزلي م٠ « حصي نأ لبق تام نإ ةفينح يِبأ بهذم (؟)

 . حص ام رادقم الإ همزلي ال دمع دنعو ٠ فسوي يبأو « ةفينح يبأ دنع رهشلا عيمج ماعطإلاب
 عيمج ءاضق همزلي الو حص ام ددعب ءاضقلا همزلي هنإف « تام مث « اًمايأ ضيرملا حص اذإ امأو
 . ( هم؟ , ١/ 40١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . هتافام

 بسك ةدابعلا لخدت ةباينلا نأ هريغ و ءرذنلا نيب قرفلاو : ةمادق نبا لاق . دجأ بهذم وهو هنآ

 ىنغملا ) . هسفن ىلع رذانلا هبجوأ انإو ٠ عرشلا لصأب بجي م هنوكل اًكح فخأ رذنلاو « اهتفخ
 .( ١155 /؟



07 

 : لاق هنأ سابع نبا ثيدح نم اًضيأ هنع تبثو « ملسم هجرخ )١( « هيلو

 موص اهيلعو تتام يمأ نإ هللا لوسراي : لاقف « ِةَنلَظ ينلا ىلإ لجر ءاج »
 « ؟ اهنع هتيضاق تنكأ قيد كمأ ىلع ناك ول » : لاقف ؟ اهنع هيضقأفأ ءرهش

 لوصألا نأ ىأر نف (« ءاضقلاب قحأ هللا نيدف » : لاق « معن : لاق

 توبث ىلع هب لوقلا يعفاشلا قلعو « دمحأ هححصو « ةشئاع ثيدح نم هيلع قفتم ثيدحلا )١(

 نم اهنأل , ةفيعض يهو « ءاش نإ هيلو هنع مصيلف » رازبلل ةياور يفو : ظفاحلا لاق « ثيدحلا
 « ةأرما هنتأ ذإ عت ينلا دنع سلاج انأ انيب ٠» ةديرب ثيدح هدهاوش نمو « ةعيمل نبا قيرط
 كيلع اهدرو ٠ كرجأ بجو : لاق « تتام اهنإو « ةيراجب يمأ ىلع تقدصت ينإ : تلاقف

 « اهنع يموص : لاق ؟ اهنع موصأفأ . رهش موص اهيلع ناك هنإ هللا لوسراي : تلاق ٠ ثاريملا

 . « اهنع يجح : لاق ؟ اهنع جحأفأ , طق جحت مل انإ : تلاق

 : لاق سابع نبا نع حيحص دانسإب ىربكلا يف يئاسنلا ىور ( هيبنت ) : ظفاحلا لاق مث

 نم رمع نبا نع هلثم قازرلا دبع ىورو . دحأ نع دحأ موصي الو ء دحأ نع دحأ يلصي ال

 ثيدحلاو . اهلوق فلتخاف « ةالصلاب رمألا اًقيلعت اهنع رذنلا باب يف يراخبلا يفو . هلوق
 . ( ١5 /؟ صيخلتلا . عابتالاب ىلوأ حيحصلا

 حصي ال هنإ هيف يذمرتلا لاق دقف « هنع ماعطإلا يف رمع نبا ثيدح امأو : يوونلا لاقو

 نم هريغو « يقهيبلا لاق اذكو ءرمع نبا ىلع فوقوم هنأ حيحصلا نأو « تي .ينلا ىلإ اًعوفرم
 يبأ نب نمحرلا دبع نب دمج هعفر انإو ءنرمع نبا مالك نم وه امنإو « اًعوفرم حصي ال : ظافحلا

 معطي » لاق هضقي م ناضمر هيلعو ٠ تومي يذلا يف هني يبنلا نع رمع نبأ نع عفان نع ىليل

 . ءَرْي عاص فصن موي لكل هنع

 هلوق ( يناشلاو ) فوقوم وه افإو « هعفر ( امهدحأ ) : نيهجو نم أطخ اذه : يقهيبلا لاق

 دمحم فيعضت ىلع اوقفتا دقو : يوونلا لاق مث ,« ةطنح نم ادم رمع نبا لاق امنإف ( عاص فصن )

 ضعب نع يقهيبلا هاكح ام امأو « هقفلا يف اًمامإ ناك نإو « هتياورب جتحي ال هنأو ٠ ليل يأ نبا

 نأل « هعاز نم طلغف « اهتياورل اهتفلاخمب ةشئاعو « سابع نبا ثيدح فيعضت نم انباحصأ

 . هب لالدتسالا عن الو « ثيدحلا فعض بجوي ال « هاور ثيدح فالخب هايتفو « ماعلا لمع

 نع موصلا تابثإ يف امهاشيدحو اهس الو نييلوصألاو « نيثدحملا بتك يف ةفورعم ةدعاق هذهو
 جتحي ل « ةفيعض موصلا عنمب اهسفن دنع نم اهايتف يف ةشئاع نع ةياورلاو ٠ حيحصلا يف تيملا

 /1 عومجما ) رظنا ؟ ةحيحصلا ثيداحألل ةفلاخم يهو فيك « ءيش اهضراعي ملول ءاه

738). 

 عومجملا ) رظنا « ضقُي نأ قحأ هللا َنْيَدَف » هرخآ يف يف نأ الإ لسمو . يراخبلا هاور ثيدحلا ()
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 ءدحأ نع دحأ أاضوتي الو « دحأ نع دحأ يلصي ال ام هنأ كلذو « هضراعت

 . يلولا ىلع مايص ال : لاق ء دحأ نع دحأ موصي ال كلذك

 . ذخأي مل نمو , هيلع مايصلا باجيإب لاق . كلذ اف صنلاب ذخأ نمو

 موصي : لاق « هيلع ناضمر ساق نمو « رذنلاب بجاولا رصق «ء كلذ يف صنلاب

 هَنوُقيِطُي نيذّلا ىلعو >أرق نم ةءارق ىلإ اًريصف « ماعطإلا بجوأ نم امأو
 يه هذهف رثألاو « ةيآلا نيب اًممجف ٠ كلذ يف رّيخ نمو " ةيآلا < ةَيْدِف

 امأو . موصلاو ء رطفلا مهل زوجي نيذلا فنصلا نم ضيرملاو ءرفاسملا ماكحأ .

 نيتلئسم هيف نإف « ريبكلا خيشلاو « لماحلاو «٠ عضرملا وهو ء فنصلا اذه يقاب

 ةلئسملا هذهو ؟ اهيلع اذام اترطفأ اذإ عضرملاو ٠ لماحلا امهدحأ : نيتروهشم

 .(؟؟ة ملكا ع

 نم نكمت نأ دعب موص هيلعو « تام نمل ةلئسملا هذه يف لصفي مل هنأ فلؤلا ىلع ظحاللاو

 . كلذ لمأتف . نيتلاحلا انلّصف دقو « نكي مل وأ « موصلا

 . ١46 ةيآأ ةرقبلا )١(

 ىلإ ةرسكلا تلقت « هنوُقوُطُي » هلصأو « ءايلا نوكسو « ءاطلا رسكب روهجملا أرق : يبطرقلا لاق
 سايقلاو « لالتعا ريغ نم لصألا ىلع ديمح أرقو . اهلبُق ام راسكنال ءاي واولا تبلقتاو « ءاطلا
 ىنعب واولا ديدشتو ةففخم ءاطلا حتفب ( هنوُقٌوُطُي ) سابع نبا ةءارق روهشمو . لالتعالا
 ءايلاو : ءاطلا ديدشتو « ءايلا حتفب ( هنوُهيّْطَي ) سابع نبا نع يرابنألا نبأ ىورو . هنوفلكي
 ءاّضيأ سابع نبا نعو . ىنعب قيطأو « قاطأو  قاط : لاقي هنوقيطي ىنعب « نيتحوتفم
 باوص يهو ةحوتفم ءاطلا دشو « ءايلا حتفب ( هنوقوُطَي ) رانيد نب ورمعو « سواطو ةشئاعو
 « ةددشم ءاط تراصف « ءاطلا يف تغدأو « ءاتلا تنكسأف « هنوقوطتي. لصألا نأل « ةغللا يف

 . ( ١81/9 يبطرقلا ) ريسفتلا ىلع ةءارق يه امنإو انآرق اهتبثأ نمل اًفالخ « نآرقلا نم تسيلو

 لاقو» يراخبلا ىور . ةخوسنم ىه : ليقف « ةيآلاب دارملا يف ءاماعلا فلتخا دقو : يبطرقلالاق

 : ِهَتْيَم دمج باحصأ انثدح ىليل يبأ نبا انثدح ةرم نب ورمع انثدح شمعألا انثدح ريغ نبا
 صخرو هقيبطي نمم موصلا كرت « انيكسم موي لك معطأ نم ناكف « مهيلع قشف « ناضمر لزن

 يأ « هنوقيطي ١ روهجلا ةءارق اذه ىلعو < مل ٌريخ اوموصت نأو ) اهتخسنف « كلذ يف مل

 انيكسم معطأ دارأ نمو « ماص دارأ نم : اذكه مايصلا ضرف نأل . هيلع نوردقي



 فخ

 وهو « اهيلع ءاضق الو « ناعطي اهنأ : اهدحأ : بهاذم ةعبرأ اهيف ءاماعلل

 ءططقف نايضقي اهنأ : يناثلا لوقلاو ١ سابع نباو رمع نبا نع يورم

 وبأو « هباحصأو « ةفينح وبأ لاق هبو . لوألا لباقم وهو « اهيلع ماعطإ الو

 نوقيطي مهو « اورطفأ اذإ ةصاخ ة ةزجعلاو ٠ خويشلل ةصخر ةيآلا هذه تلزن : سابع نبا لاقو -

 . مهنم زجع نمل الإ « ةصخرلا تلازف « همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف > هلوقب تخسن مث « موصلا
 مايصلا نوقيطي نيذلا ىلعو يأ , مايصلا ىلع دوعي نأزوجي « هنوقيطي ) يف ريضلا : ءارفلا لاق
 ىلعو يأ « ءادفلا ىلع دوعي نأ زوجيو « اوموصت نأو ) هلوقب خسن مث « اورطفأ اذإ اومعطي نأ
 . ةيدف ءادفلا نوقيطي نيذلا

 اهنإف ٠ لماحلاو ء ضيرملاك ممل ةقح ةقحاللا ةقشملا عم هنوفلكي ىنعم ىلع « هنوقّوطُي » ةءارق امأو

 . كلذ مهلف اودتفا نإو « مأزجأ « اوماص نإف مهسفنأ يف مهقحلت ةقشمب نكل ٠ هيلع ناردقي
 يف ةلقنلا ضعب هلخدأف « هنوقوطيب « هنوقيطي »- اًحيحص دانسإلا ناك :نإ - سابع نبا رسفف

 . نآرقلا

 يورو ٠ عضرملاو « ىلبحلل تتبث تتبثأ : لاق « هنوقيطي نيذلا ىلعو » سابع نبا نع دواد وبأ فور
 ؛ ريبكلا خيشلل ةصخر تناك : لاق 4 نيكسم مامط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو ) اًيأ نع

 « ىلبحلاو , ايكسم موي لك ناكم اعطيو ء ارطفي نأ موصلا ناقيطي امهو « ةريبكلا ةأرملاو

 . اتمعطأو « اترطفأ « اههدالوأ ىلع اتفاخ اذإ عضرملاو

 موي لك نع معطيو , رطفي نأ ريبكلا خيشلل صخر : لاق اًضيأ هنع ينطقرادلا جرخو
 نيذلا ىلعو ١ : لاق هنأ اًضيأ هنع ىورو «.حيحص دانسإ اذه ..هيلع ءاضق الو « انيكسم

 نأ ناعيطتسي ال ةزيبكلا ةأرملاو ريبكلا خيشلا وه + ةخوسنمب تسيل « ماعط ةيدف هنوقيطي

 . حيحص اذهو . اًئيكسم موي لك ناكم نامعطيف « اموصي
 « مايصلا نوقيطي ال نيذلا نم تنأ : عضرم وأ « ىلبح هل دلو مأل : لاق هنأ اًضيأ هنع يورو
 نم - عضرت دلو مأ هل تناك ةياور يفو . حيحص دانسإ اذهو . ءاضقلا كيلع الو « ءازجلا كيلع

 . حيحص اذه « يضقت الو ءرطفت نأ اهرمأف « تدهجأف - كش ريغ

 « ةخوسنمب تسيل ةيآلا نأ س ابع نبا نع حاحصلا ديناسألاب تبث دقف : تلق : يبطرقلا لاق مث

 كانه خسنلا نوكي نأ لقحي هنأ الإ « اًضيأ حيحص لوألا لوقلاو . ركذ نم قح ىف ةكحم اهنأو

 /؟ يبطرقلا ) رظنا . ملعأ هللاو . ءانمبب خسنلا نوسدقتلا قلطي ام اثكف , « صيصختلا ىتعمب
0) 514 

 )١( عومجملا ) رظنا ١/ 382 ( .



 ففُم

 لوقلاو " يعفاشلا لاق هبو « ناعطيو « نايضقي اهنأ : ثلاثلاو "روث
 . " معطتو يضقت عضرملاو « معطت الو « يضقت لماحلا نأ : عبارلا

 امههبش نف ضيرملا نيبو « موصلا هدهجي يذلا نيب امههبش ددرت مهفالتخا ببسو
 : لاق موصلا هدهجي يذلاب اههبش نمو « طقف ءاضقلا امهيلع : لاق ضيرملاب

 ٌماَعَط ٌةَيْذِف ةَنوُقِيِطُي نيذلا ىلعو »أرق نم ةءارق ليلدب « طقف ماعطإلا هيلع
 . ةيآلا « نيكاَسَم

 دحاو لك نم اههيف ىأر نوكي نأ هبشيف ٠ نيرمألا اهيلع عمج نم امأو
 ةيدفلا اهيلعو ضيرملا هبش نم اههيف ام ةهج نم ءاضقلا اهيلع : لاقف « اهبش
 رطفملاب اههبش نوكي نأ هبشو مايصلا مدهجي نيذلا هبش نم |هيف ام ةهج نم
00 

 )١( /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا ٠١ ( .

 ىلع وأ ء ريغ ال اهسفنأ ىلع اتفاخ اذإ اهنأ انيهذم : يوونلا لاق . ليصفت يعفاشلا بهذمل ()

 ىلع فوخلل اترطفأ نإو ٠ فالخ الب اهيلع ةيدف الو ء اتضقو « اترطفأ « امهدلوو « اهسفنأ
 لوق وهو « ( 55١ /1 عومجملا ) رظنا . ةيدفلا بوجو حيحصلاو « اتضقو « اترطفأ « دلولا

 . ( ١١9 /؟ ينغملا ) رظنا . دمحا

 نباو ءرمع نبا لاق « بهاذم ةعبرأ كلذ يف ءاماعللو : رذنملا نبا نع القت : يوونلا لاق

 ء حابر يبأ نب ءاطع لاقو « اهيلع ءاضق الو « ناعطيو « نارطفي : ريبج نب ٍديعسو « سابع
 وبأو « يروثلاو ٠ ةفينح وبأو « يعازوألاو « ةعيبرو يرهزلاو « يعخنلاو ٠ كاحضلاو « نسحلاو
 لاقو . ضيرملك ةيدف الو ء نايضقيو « نارطفي : يأرلا باحصأو ءروث وبأو ء ديبع

 . دهاجم نع كلذ يورو « نايدفيو « نايضقيو « نارطفي : دمحأو , يعفاشلا

 نبا لاق . يدفتو « يضقتو « رطفت عضرملاو « ةيدف الو ء يضقتو ء رطفت لماحلا : كلام لاقو
 . ( ١٠١9/7 ىنغملا ) رظناو ( ؟69 /6 عومجملا ) رظنا . لوقأ ءاطع لوقبو : رذنملا

 . ةيدف الو « نايضقي اهنأ قحلا لوقلاو
 بهو نبا ةياور يف ةيدفلا اهيلع بجت لماحلا : يزج نبا لاق . هنع روهشملا يف كلام لوق وهو (؟)

 مل ء اهسفن ىلع تفاخ نإ : نوشجاملا نبا لاقو . امل بحتسي بهشأ لاقو . يعفاشلل اًقافو
 اهيلع ةيدفلا بوجو يف عضرلاو . تمعطأ . اهدلو ىلع تفاخ نإو ؛.ةضيرم اهنأل « معطت
 . ( ١٠١ ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . ناتياور
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 . رطفلا هل حابي ال حيحصلا نإف ء اذه فعضي نكل « حيحصلا

 مح ىقبأو « ضيرملاب لماحلا قحلأ « عضرملاو « لماحلا نيب قرف نمو
 اههبش وأ « موصلا هدهجي يذلا محو « ضيرملا كح نم اًعومجم عضرملا

 .٠ ٠ حيحصلاب

 :امهدرفأ نم نأ اك « « عمج نمم ملعأ هللاو - ىلو ىلوأ نيكحلا دحأ امل درفأ نمو

 لمأتف ةرتاوتم ريغ ةءارقلا نوكل ء طقف ماعطإلاب امهدرفأ نمم ىلوأ ءاضقلاب

 . نيب هنإف « اذه

 اوعمجأ مهنإف « مايصلا ىلع ناردقي ال ناذللا زوجعلاو « ريبكلا خيشلا امأو
 اهيلع : موق لاقف « ارطفأ اذإ « اهيلع ايف اوفلتخاو ءارطفي نأ امل نأ ىلع
 وبأو يعفاشلا لاق لوألابو « ماعطإ اهيلع سيل : موق لاقو « ماعطإلا

 ماعطإلا ىأر نم رثكأو ( هبحتسا هنأ الإ كلام لاق يناثلابو 7 ةفينح
 « عنصي سنأ ناك 5 تانفح نفح نإ ليقو « موي لك نع دم لوقي « اهيلع
 . هأزجأ

 أرق نم ةءارق ينعأ ء انركذ يتلا ةءارقلا يف مهفالتخأ مهفالتخا ببسو

 فحصلا يف تبثت مل يتلا ةءارقلاب لمعلا بجوأ نف ( هنوقّوُطَي نيذلا ىلعو )

 ) نمو ؛ مهنم خيشلا : لاق « لودعلا داحآلا قيرط نم تدرو نإ

 كلذب لاق نميو « يعفاشلا دنع موي لك نع ماعط نم دم يهو ء ( 717/7 عومجملا ) رظنا )١(

 . ريعشلاو ءرقلاو «ربلا كلذ يف يوتسيو . يعازوألاو ٠ يروثلاو « ريبج نب ديعسو « سواط
 عاص موي لكل بجي : ةفينح وبأ لاقو . ريعش وأ رمت نم ناَدم وأ ؛ ةطنحلا نم دم : دمحأ لاقو

 . ( ١6١ /؟ ىنغملا ) رظناو ( ٠١4١ /؟ عئانصلا عئادب ) رظنأ ٠ ةطنح عاص فصن وأ ءرمت

 نبا هراتخاو روث يبأو « ةعيبرو ٠ لوحكم لوق وهو ( ١١ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ()
 . ( 387/5 عومجملا ) رظنا . رذنملا
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 ىتح ضرملا هب ىداتي يذلا ضيرملا كح "7 هنمكح لعج .ًالمع اه بجوي
 ينعأ « رطفلا مهل زوجي نيذلا سانلا نم فنصلا ماكحأ يه هذهف «٠ توي

 فنصلا يف هب قوطنملاب قلعت اهو « هب قوطنم اهرثكأ يتلا ةروهشملا مهماكحأ

 .رطفلا هل زوجي يذلا

 رظنلا نإف « رطفأ اذإ «رطفلا هلزوجي ال يذلا فنصلا ماكحأ يف رظنلا امأو
 نم ىلإو « عامج ريغب رطفي نم ىلإو « عامجب رطفي نم ىلإ هجوتي كلذ يف

 وأ ةهبشب ينعأ ٠ هيف فلتخم رمأب رطفي نم ىلإو « هيلع قفتم رمأب رطفي

 قيرط وأ وهسلا قيرط ىلع نوكي نأ امإ : نيذه نم دحاو لكو « ةهبش ريغب
 . هاركإلا قيرط وأ «رايتخالا قيرط وأ ؛ دمعلا

 هيلع بجاولا نأ ىلع روهجلا نإف « ناضمر يف اًدمعتم عاجب رطفأ نم امأ
 ىلإ لجر ءاج » : لاق هنأ ةريره ينأ ثيدح نم تبث امل ةرافكلاو « ءاضقلا

 : لاق ؟ ككلهأ امو : لاق : هللا لوسراي تكله : لاقف « هني هللا لوسر

 ؟ ةبقر هب قتعت ام دجت له : لاق ء ناضمر ()( يف ) يتأرما ىلع تعقو

 .ال : لاق ؟ نيعباتتم نيرهشلا موصت نأ عيطتست لهف : لاق ءال : لاق

 ينلا قأف «٠ سلج مت ءال : لاق ؟ انيكسم نيتس هب معطت ام دجت لهف : لاق
 نيب اف ؟ ينم رقفأ ىلعأ : لاقف ء اذهب قدصت : لاقف ءرمت هيف قرفب هَل

 . هباينأ تدب ىتح هِي ينلا كحضف : لاق انم هيلإ جوحأ تيب لهأ اهتيبال
 كلهأ همعطأف بهذا : لاق مت

 . هانتبثأ ام باوصلاو « اًكح «ركفلا راد » ةخسن يف )١(

 | . «ركفلا راد » ةخسن نم طقس نيسوقلا نيب ام )١(

 يفو .اهدنع ظافلأ هلو « ةشئاع ثيدح نم هاجرخأو : ظفاحلا لاق . هيلع قفتم ثيدحلا («)

 يف ينطقرادلل ةياور يفو « كلايع همعطأ » ةجام نباو « يئاسنلل ةياور يف ةريره يبأ ثيدح
 : لوقيو « هردص برضيو « هرعش فتنيو « ههجو مطلي ءاج اًييارعأ نأ : ديج دانسإب للعلا

 دعبألا كله



 ينزل

 برشلاو « لكألاب اًدمعتم راطفإلا له اهنم : عضاوم يف كلذ نم اوفلتخاو
 . عماج اذإ اهنمو « ؟ ال مأ « ةرافكلاو « ءاضقلا يف عاملاب راطفإلا مح هكح

 له اهنمو ؟ ةهركم نكت مل اذإ « ةأرملا ىلع اذام اهنمو ؟ هيلع اذام اًيهاس

 نأ بجي يذلا رادقملا م اهنمو ؟ رييختلا ىلع وأ « ةبترتم هيف ةبجاو ةرافكلا

 رركتب ةرركتم ةرافكلا له اهنمو ؟ 1 ل يسع

 | . ؟ ال مأ ىرثأ اذ

 مل هنأل امإ  طقف ءاضقلا الإ عاجلاب اًدمع رطفملا ىلع اوبجوي ملف ٠ موق ذشو

 ول هنأل , ثيدحلا اذه يف ةمزع رمألا نكي مل هنأل امإو ٠ ثيدحلا اذه مهغلبي

 اذإ « دبالو موصي نأ ماعطإلا وأ « قاتعإلا عطتسي مل اذإ بجول « ةمزع ناك

 ةالصلا هيلع هماعأل « ةمزع ناك ول اًضيأو « ثيدحلا رهاظ ىلع اًحيحص ناك

 سيل ذإ ١)" طققف ةرافكلا الإ هيلع سيل : اولاقف « اًضيأ موق ذش كلذكو

 زوجي نمم رطفأ نمل وه امنإ باتكلاب بجاولا ءاضقلاو « ءاضقلا ركذ ثيدحلا يف

 « كلذ لبق هانررق يذلا فالتخالا ىلع موصلا هل زوجي ال نمم وأ ءرطفلا هل .

 ءاضق يف قحليف « صن هيلع ءاضقلا باجيإ يف سيلف « اًدمعتم رطفأ نم امأف

 الإ , اهتقو جورخ ىتح ادمع ةالصلا كرات ءاضق يف قحل يذلا فالخلا دمعتما

 : لاقف « ننسلا يف ينطقرادلا ةياور يفو « ًالسرم بيسملا نب دييعس نع كلام اهاورو -
 . ( ٠١5/5 صيخلتلا ) رظنا . « تكلهأو « تكله »

 / عومجملا ) رظنا ةداتقو 0 يعخنلاو« ريبج نب ديعسو« يبعشلا نع كلذ هريغو 0 يردبعلا ىح )١(

 ١( ناك ول ؟ » اهلعلو « اًضيرم ناك ول نأ » اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يفو « .

 قتعلاب َرْفك نإو هقاضق بجي مل « موصلاب َرْفَك نإ : لاقف « يعازوألا نع يردبعلا كلذ ىكح (؟) «

 . ( 50١/1 عومجملا ) رظنا . هاضق ماعطإلا وأ

 . ةلئسملا هذه ىلع روهجلا قافتا دعب ةرشابم نيتلأسملا نيتاه ركذي نأ فلؤملل يغبني ناكو



 افرض

 - يتلا لئاسملا يف وهف , روهشلا فالخلا امأو . ذاش نيتلأسملا نيتاه يف فالخلا نأ

 . لبق اهانددع

 برشلاو « لكألاب راطفإلاب ةرافكلا بجت له يهو : ىلوألا ةلئسملا امأو

 ةعامجو « يروثلاو « هباحصأو « ةفينح ايأو « هباحصأو « اكلام نإف « اًدمعتم
 ةرافكلاو « ءاضقلا هيلع نأ برش وأ « لكأب اًدمعتم رطفأ نم نأ ىلإ اوبهذ
 نأ ىلإ رهاظلا لهأو « دمحأو يعفاشلا بهذو 20 ثيدبحلا اذه يف ةروكذملا

 . © طقف عابجلا نم راطفإلا يف مزلت افإ  ةرافكلا

 رطفملا لع .ب ررشلاو لكألاب رطفملا سايقزاوج يف مهفالتخا مهفالتخا يف ببسلاو
 لعج موصلا ةمرح كاهتنا وهو « دححاو هيف امههبش نأ ق أر نف , عاجملاب
 اهنإف ةمرحلا كاهتنال اًباقع ةرافكلا تناك نإو « هنأ ىأر نمو . اًدحاو اهكح
 باقعلاو « عدرلا هب دوصقملا باقعلا نأ كلذو « هريغل اهنم عاجلل ةبسانم دشأ

 تناك نإو تايانجلا نم بلغأ ال وهو : ليمأ سفنلا هيلإ امل عضوي دق ربكألا

 اونوكي نأو عئارشلا سانلا مازتلا كلذ نم دوصقملا ناك ذإ « ةبراقتم ةيانجلا
 نم نيذلا ىلع بِتُك ؟ ٌمايصلا كيلع بِتُك » : ىلاعت لاق ؟ ٠ ًالودع اًرايخأ

 اذإ اذهو « عامجلاب ةصاخ ةظلغملا ةرافكلا هذه : لاق < نوقتت مّلعل مكلْبَق
 يدعي سيل هنأ « نيب هرمأف سايقلا ىري ال نم امأو . سايقلا ىري نمم ناك

 . برشلاو لكألا ىلإ عاملا مح
 يبنلا هرمأف «٠ ناضمر يف رطفأ الجر نأ أطوملا يف كلام ىور ام امأو

  لمم وه رطفأف « يوارلا لوق نأل « ةجحب . سيلف (9 ةروكذملا ةرافكلاب هَل

 )١( يفاكلا ) رظنا ١/ 7 ( 7؟ عئانصلا عئاذب ) رظناو كلام بهذمل ٠١55 ( ةفينح يبأ بهذمل .

 عم ( ٠١7 /؟ قرخلا رصتخم ) رظناو . يعفاشلا بهذمل عومجملا عم ( 79١ /8 بذهملا ) رظنا ()

 ْ . رهاظلا لهأ بهذمل ( 5375 /1 ىلحلا ) رظناو . دمحأ بهذمل ينغملا

 قتعب َرْفَكُي نأ هيَ هللا لوسر هرمأف « ناضمر يف رطفأ ًالجر نأ » ةريره يبأ نع كلام ىور (؟)



 افخر

 نأ ىري ناك يوارلا نأ ىلع لوق اذه نكل « هب ذخؤيف « مومع هل سيل لمجملاو
 عونلا ركذلو « ظفللا اذهب ربع امل « كلذ الولو ء راطفإلا عضومل تناك ةرافكلا

 . هب رطفأ يذلا رطفلا نم

 ابأو « يعفاشلا نإف « هموصل اًيسان عماج اذإ وهو : ةيناثلا ةلئسملا امأو

 نود ءاضقلا هيلع : كلام لاقو ©) ةرافك الو « هيلع ءاضق ال : نالوقي ةفينح

 . © ةرافكلاو . ءاضقلا هيلع : رهاظلا لهأو ء دمحأ لاقو (9 ةرافكلا

 .. سايقلا كلذ يف رثألا رهاظ ةضراعم يسانلا ءاضق يف مهفالتخا ببسو

 يمانب ههبش نف ةالصلا يسانب موصلا يسان هيبشت وهف . سايقلا امأ
 . ةالصلا ىسان ىلع صنلاب هبوجوك ءاضقلا هيلع بجوأ « ةالصلا

 مسمو يراخبلا هجرخأ ام وهف « سايقلا اذهل هرهاظب ضراعملا رثألا امأو
 « لكأف  ملاص وهو - يسن نم ه ِهِْكَي هللا لوسر لاق : لاق « ةريره يبأ نع

 هللا لوسر قأف ٠ دجأ ال : لاقف « اًنيكسم نيتس ماعطإ وأ « نيعباتتم نيرهش مايص وأ « ةبقر -

 « ينم جوحأ دجأ ام ؛ هللا لوسراي : لاقف «هب قدصتف اذه ذخ » لاقف ءرمت قرعب هيَ

 . ( 195/١ أطوملا ) رظنا « هلك » لاق مث « هباينأ تدب ىتح عقلي هللا لوسر كحضف

 ءروث وبأو قحسإو « ةفينح وبأو. دهاجو ء يرصبلا نسحلا لاق هبو ( ١87/5 عومجملا ) رظنا )١(
 اًيسان عاملا يف هؤاضق بجي : ثيللاو « يعازوألاو « ءاطع لاقو . مهريغو« رذنملا نباو « دوادو
 . ةفينح يبأ بهذمل ( 68 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو لكألا نود

 1 . ( ١؟؟ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؟)
 نوشجاملا نباو « ءاطع لوق وهو ء دمحأ هيلع صن ( 1٠١ /؟ ينغملا عم يقرخلا رصتخم ) رظنا (0)

 لوقأ نأو « اًئيش هيف لوقأ نأ نبجأ : لاقو ٠ باوجلا نع فقوت هنأ دمحأ نع دواد وبأ ىورو

 . لوق هيف هل ذفني ال ٠ ةرم ريغ هتعمس لاق . ءيش هيلع سيل

 وبأ لاق « هريغ الو « ءاضق هيلع سيل « مئاصلا هيلع بلغ رمأ لك : هنع مساقلا نب دمحأ لقتو

 /؟ ىنغملا ) رظنا . نايسنلاو هاركإلا عم ةرافكلاو « ءاضقلا طاقسإ ىلع لدي اذه : باطخلا

)1١ 



0 

 مومت هل دهشي رثألا اذهو 00 هاقسو هللا همعطأ امنإف « هموص ميلف » برش وأ

 اوهركتسا امو « نايسنلاو اطخلا يتمأ نع عفر » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 3 )0 )»ع هيلع

 مث «رطفأف « تبرغ دق سمثلا نأ نظ نيف مهفالتخا بابلا اذه نمو

 ٌيطخع اذه نأ كلذو ؟ ال مأ ءاضق هيلع له كلذ دعب. سيشلا ترهظ

 طاقسإ يف نايسنلا ريثأتف ء انلق افيكف « دحاو اههكح يسانلاو . ىطحملاو

 مزلي ال نأ وه لصألا نإ : انلق نإ انأ كلذو . 9 ملعأ هللاو . نيب ءاضقلا

 بجوي ال نايسنلا نوكي نأ بجو . كلذ ىلع ليلدلا لدي ىتح ءاضق سانلا

 نإو « ةالصلا يف رمألا فالخب كلذ ىلع انهه ليلد ال ذإ , موصلا يف ءاضقلا

 « يمانلا نع همفر ىلع ليلدلا لدي ىتح ءاضقلا باجيإ وه « لصألا نإ انلق

 نأ الإ مهللا « يمانلا نع هعفر ىلع ةريره يبأ ثيدح يف ليلدلا لد دقف

 ءاضق الف « اًيسان ناضمر يف رطفأ نم » ةريره يأ ثيدح نم ماحللو « هيلع قفتم ثيدحلا )١(
 ش . ( 160 /؟ مالسلا لبس عم مارملا غولب ) رظنا « حيحص وهو « ةرافك الو « هيلع
 « يرضبلا نسحلا لاق هبو « موصلل اًيسان تايفانملا نم ءيشب رطفي ال هنأ انبهذم : يوونلا لاق

 « ءاطع لاقو « مهريغو« رذنملا نباو دوادو ءروث وبأو « قحسإو « ةفينح وبأو ء دهاجمو
 دسفي : كلامو « ةعيبر لاقو . لكألا نود اًيسان عاملا يف هؤاضق بجي : ثيللاو ٠ يعازوألاو
 اًيمان عاملاب بجي : ذمحأ لاقو . ةرافكلا نود ءاضقلا هيلعو كلذ عيمج يف يسانلا موص

 . ( 185/1 عومجملا ) . لكألا يف ءيش الو « ةرافكلاو « ءاضقلا '
 . روكذللا ليلدلل لوألا لوقلا باحصأ عم ةلئسملا هذه يف باوصلاو . ثيدحلا جيرخت مدقت (5)

 نابف ءرجفلا عولط مدع وأ « سمشلا بورغ اناظ عماج وأ ٠ برش وأ « لكأ نم : يوونلا لاق (؟)
 . ءاطعو « نايفس يأ نب ةيواعمو « سابع نبا لاق هبو « ءاضقلا هيلع نأ انركذ دقف « هفالخ

 . ةفينح وبأ لاق هبو . مهنع رذنملا نبا هاكح « يروثلاو ٠ يرهزلاو « دهاجمو « ريبج نب ديعسو
 . روهجلاو ءروث وبأو « دمحأو ٠ كلامو
 ةورعو « ءاطع نع كلذ يكحو « ءاضق الو « حيحص هموص : دوادو « هيوهار نب قحسإ لاقو
 , ًاطخلا يتمأ نع عفر » ثيدسحلاب اوجتحاو . دهاجمو « يرصبلا نسحلاو « ريبزسلا نبا
 « .. نايسنلاو
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 يتلا تادابعلا رئاس يسان نم موصلا يسان ىنثتسا يذلا ليلدلا نإ : لئاق لوقي

 باجيإ نكل « ةالصلا ىلع موصلا سايق وه « صنلاب جرحلا اهكرات نع عفر
 . ددجتم رمأب بجاو رثكألا دنع ءاضقلا انإو فعض هيف سايقلاب ءاضقلا

 ريثأت نإف « فيعضف « اًيسان عماجما ىلع ةرافكلاو « ءاضقلا بجوأ نم امأو

 « تابوقعلا عاونأ نم ةرافكلاو . عرشلا يف َنّيَب تابوقعلا طاقسإ يف نايسنلا

 م هنأ نم ينعأ ثيدحلا يف ةلوقنملا ةفصلا لمحمب مهذخأ كلذ ىلإ مهراصأ انإو

 رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا ركل نيبتي ىتح ) ةيألاب لوألا لوقلا باحصأ جتحاو
 . ( ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث
 رحست لجرلا نع لكس هنأ » دوعسم نبا نع هدانسإي يقهيبلا هاور ابو « راهنلا يف لكأ دق اذهو
 « هرخآ نم لكأيلف راهنلا لوأ نم لكأ نم : لاقف ء رجفلا علط دقو « اليل هيلع نأ ىري وهو
 . رطفأ دقف « هانعمو

 . يردخلا ديغس يبأ نع هانعم يقهيبلا ىورو

 اههنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ نع رذنملا تنب ةمطاف نع ةورع نب ماشه ثيدحبو
 اورمأف : ماشمل ليق « سمشلا تعلط مث , مغ موي تي هللا لوسر دهع ىلع انرطفأ » تلاق
 . هحيحص يف يراخبلا هاور « ءاضق نم دبال : لاقف ؟ ءاضقلاب

 نب رمع نأ مسأ نب دلاخ هيخأ نع ملسأ نب ديز نع مامإلا سنأ نب كلام نع يعفاشلا ىورو
 تباغو . ىمأ دق هنأ ىأرو « مغ يذ موي يف ناضمر يف رطفأ » هنع هللا يضر باطخلا

 : هنع هللا يضر رمع لاقف سيشلا تعلط دق نينمؤملا ريمي : لاقف ٠ لجر هءاجف ء سمثلا

 . « اندهتجا دقو . ريسي بطخلا

 : يقهيبلا لاق . هناكم موي ءاضق ( ريسي بطخلا ) ىنعم : يعفاشلاو ٠ كلام لاق : يقهيبلا لاق

 يورو : لاق . هنع هللا يضر رمع نع هيبأ نع هيخأ نع مسأ نب ديز نع ةنييع نب نايفس هاور
 هللا يضر رمع نع هديناسأب يقهيبلا هركذ مث « ءاضقلا يف اًرسفم رع نع نيرخآ نيهجو نم اًضيأ
 ةفحت ) رظناو ( 1١6 7* ىنغملا ) رظناو ( 5١8 /6 عومجملا ) . ءاضقلاب حيرصتلا هيفو . هنع

 ْ . ةفينح يأ بهذمل ( 5051 ١/ ءاهقفلا
 نم دكأتلا هنكمي ناك اذه نأ ٠ يسانلاو اذه نيب قرفلاو « روهملا عم باوصلا نإف « ىرت اكو

 هنكمي ال يسانلا نكلو « ءاضقلا هؤازج ناكف لمهأ هنكلو , سمشلا بورغ نمو ء رجفلا عوملط
 . كلذ
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 ىلع ةرافكلا بجوأ نم نكل « اًنايسن الو « ادمع كلذ لعف هنأ هيف ركذي
 « دمعتملا يف ءاج امنإ صنلا نأ عم . اذه يف هلصأ ظفحي مل « انايسن ديصلا لتاق

 ةرافكلا باجيإ وهو « هيلع قفتملاب اوذخأي نأ رهاظلا لهأ ىلع بجي ناك دقو
 هلوق مومعب اوذخأي وأ ٠ يسانلا ىلع اهاجيإ ىلع ليلدلا لدي نأ ىلإ دماعلا ىلع

 ىلع ليلدلا لدي ىتح « نايسنلاو « أطخلا يتمأ نع عفر » مالسلاو ةالصلا هيلع
 نم لقت ام لمج يف سيلو « هلصأ مزلي مل « نيقيرفلا الك نكلو ٠ صيصختلا
 يف ليصفتلا كرت نإ لوصألا لهأ نم لاق نمو « ةجح يبارعألا ثيدح
 عراشلا نإف « فيعضف «. لاوقألا يف مومعلا ةلزنب عراشلا نم لاوحألا فالتخا

 . انّقح يف لامجإلا انإو « لصفم ىلع الإ طق حي م
 اذإ « ةأرملا ىلع ةرافكلا بوجو يف مهفالتخا وهو : ةشلاثلا ةلئسملا امأو

 اوبجوأ 2 هباحصأو 2 كلامو 2 هباحصأو 2 ةفينح ابأ نإف 2 عاملا ىلع هتعواط

 . (9 اهيلع ةرافك ال : دوادو ٠ ىعفاشلا لاقو © ةرافكلا اهيلع

 )١( كلام بهذمل يفاكلا ) رظنا ١/ ؟59 ( .

 عم ء اهسفن نع اًضيأ ةرافكلا اهيلع ناك « ةعئاط يهو هتأرما عماج نإو » : ربلا دبع نبا لاق
 همزل . كلذ ىلع اههركأ نإو « هباحصأو : كلام دنع ةدحاو ةرافك اهئزجت الو « ءاضقلا

 رثكأ هيلعو كلام بهذم ليصحت اذه , هسفن نع هترافك ىوس ةمات ةرافك اهنع ةرافكلا

 ءاهقفلا ةفحت ) رظناو « هباحصأ ١/ + ) 50ةفينح يبأ بهذمل .

 /؟ عئانصلا عئادب ) ءاضقلا ةرافكلا عم بجيو « ةعئاط تناك اذإ اذه ٠١١6 ( .

 ىلع يش الو طقف هسفن نع لجرلا ىلع ةرافكلا بهت ( اهحصأ ) : لاوقأ ثالث يمفاشلا دنع ()
 بجت ( ثلاشلا ) ةدحاو ةرافك يهو « اهنعو « هنع نوكتو « ةرافكلا هيلع بجت ( يناثلا ) ةأرملا

 . ( ؟588 / عومجملا ) رظنا . ىرخأ ةرافك اهيلعو « هيلع

 يبأو ٠ ةفينح يبأو كلام لوقو ء ركب يبأ رايتخا وهو « اهمزلي : امهدحأ : ناتياور دمحأ دنعو
 امأ . ةعئاط تناك اذإ اذه . نسحلا لوق اذهو « اهيلع ةرافك ال : ةيناثلاو ء رذنملا نباو ء روث

 وحنو « نسحلا لوق اذهو . ءاضقلا اهيلعو « ةدحاو ةياور اهيلع ةرافك الف . ةهركم تناك اذإ
 لاقو , ةمئان اهئطو اذإ : كلذ سايق ىلعو ٠ يأرلا باحصأو ؛ ىعازوألاو « يروثلا لوق كلذ

 . ةرافكلاو « ءاضقلا اهيلع ةهركملاو « ةرافك الب ءاضقلا اهيلع ةمانلا يف كلام
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 ةالصلا هيلع هنأ كلذو « سايقلل رثألا رهاظ ةضراعم مهفالتخا ببسو

 ناك ذإ « لجرلا لثم اهنأ سايقلاو « ةرافكب ثيدحلا يف ةأرملا رمأي مل مالسلاو
 . افلكم امهالك

 وأ ء«راهظلا ةرافكك ةبترم ةرافكلا هذه له يهو : ةعبارلا ةلئسملا امأو

 تابجاولا نم دحاو ىلإ فلكملا لقتني ال نأ بيترتلاب ينعأو ؟ رييختلا ىلع
 ءادتبا ءاش ام اهنم لعفي نأ رييختلابو « هلبق يذلا نع زجعلا دعب الإ « ةريخلا

 وبأو ٠ يعفاشلا لاقف « كلذ يف اوفلتخا اًضيأ مهنإف . رخآلا نع زجع ريغ نم

 م نإف « ًالوأ قتعلاف ") ةبترم يه : نييفوكلا رئاسو « يروثلاو « ةفينح

 ىلع يه : كلام لاقو (9 ماعطإلاف « عطتسي م نإف ٠ مايصلاف 2 دجحي

 نم رثكأ ماعطإلا بحتسي هنأ كلذ عم مساقلا نبا هنع ىورو ”رييختلا

 ناك نإو « انلوقكف تلعف ىتح ديعوب هاركإلا ناك نإ : رذنملا نباو « روث وبأو يعفاشلا لاقو <
 . ةمئان يهو « اهئطو نإ كلذكو « رطفت مل « ءاجلإ

 ءءاضق هيلع سيل متاصلا هيلع بلغ رمأ لك : مماقلا نبا ةياور يف دمحأ لوق نم جرخيو
 ملف « لعف اهنم دجوي مل اهنأل « ةمئان وأ « ةأجلم تناك اذإ ء اهيلع ءاضق ال هنأ « هريغ الو

 . ( 3؟؟ /؟ ىنغملا ) رظنا . رطفت

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( ةبترم ريغ يه ) « ةفرعملا راد » و «ركفلا راد » ةخسن يف .

 ( 4١17 /؟ راصبألا ريونت حرش راتحتا ردلا ) ةيشاح رظناو ( 560 7/١ عؤمجملا عم بذهملا ) رظنا (؟)

 ناضمر يف ءطولا ةرافك نأ هبهذم نم روهشملا وهو ( 1١7 / ىنغملا ) رظنا ء دمحأ بهذم وهو

  يروثلا لوقي هبو « ءاماعلا روهمج لوق اذهو : ةمادق نبا لاق . بيترتلا يف راهظلا ةرافكك

 « قتعلا نيب رييختلا ىلع اهنأ : ىرخأ ةياور دمحأ نعو « يأرلا باحصأو يعفاشلاو ٠ يعازوألاو
 . هأزجأ ءَرْفَك « اهأبو « ماعطإلاو « مايصلاو

 نيتس ماعطإ وأ نيعباتتم نيرهش مايص وأ « ةبقر قتع كلذ يف ةرافكلاو : ربلا دبع نبا لاق (؟)

 ١/ يفاكلا ) رظنا . كلذ يف ماعطإلا كلام بحتساو « هأزجأ  لعف ةثالثلا هذه يأ « انيكسم

 ش .(كؤك



 فضي

 كلذ يف راثآلا رهاوظ ضراعت بيترتلا بوجو يف مهفالتخا ببسو

 ذإ بيترتلا ىلع اهنأ بجوي مدقتملا يبارعألا ثيدح رهاظ نأ كلذو « ةسيقألاو
 هاور ام رهاظو « اًبترم اهيلع ةعاطتسالا نع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هلأس

 قتعي نأ هِي هللا لوسر هرمأف « ناضمر يف رطفأ ًالجر نأ » نم كلام
 ىلع اهنأ « اًنيكسم نيتس معطي وأ « نيعباتتم نيرهش موصي وأ « ةبقر

 نم كلذ ناك نإو ءرييختلا برعلا ناسل يف يضتقي اغإ (وأ ) ذإ «رييختلا
 . لاوقألا تالالدو « لاوحألا موهفمب ) دعقأ اوناك ذإ ٠ بحاصلا يوارلا ظفل

 ةراتو « راهظلا ةرافكب ةرات اههيبشتف , كلذ يف ةضراعملا ةسيقألا امأو

 بيترتلا ذخأو « نيهلا ةرافكب اهنم راهظلا ةرافكب هبشأ اهنكل « نيهلا ةرافكب
 . يوارلا ظفل ةياكح نم

 افإو «راثآلا رهاوظل فلاخف « ماعطالاب ءادتبالا كلام بابحتسا امأو

 يف ماعطإلا هلدب عقو دق مايصلا ىأر هنأل «٠ سايقلا قيرط نم اذه ىلإ بهذ

 أرق نم ةءارق ليلدب هريغ نم رثكأ هل بسانم هنأو « عرشلا نم ىتش عضاوم

 نم ةعامجو وه بحتسا كلذلو ( نيكاسم ماعط ةيدف هنوقوطي نيذلا ىلعو )
 باب نم هنأك اذهو . هنع ماعطإلاب رفكي نأ موض هيلعو « تام نمل ءاماعلا

 . لوصألا هل دهشت ال يذلا رثألا ىلع لوصألا هل دهشت يذلا سايقلا حيجرت

 ءاكلام نإف « ماعطإلا رادقم يف مهفالتخا وهو : ةسماخلا ةلئسملا امأو

 وبأ لاقو تي ينلا دمب ادم نيكسم لكل معطي : اولاق اهباحصأو يعفاشلاو
 لكل عاص كلذو « هلي ينلا دمب نيدم نم لقأ ُئزجي ال : ةفينح

 . كلذ لثم مدقت دقو ٠ نكمأ : ىنعب دعقأ )١(
 . يعفاشلا بهذمل ( ٠8١ /7؟ نيبلاطلا ةضور ) رظناو . كلام بهذمل ( 591/١ يفاكلا ) رظنا (؟)

 . ( 1١4 /؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو
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 . 0) نيكسم

 ةيدفلا هذه هيبشتف « سايقلا امأ : رثألل سايقلا ةضراعم مهفالتخا ببسو

 ثيدح قرط ضعب يف يور اف ءرثألا امأو . اهيلع صوصنملا ىذألا ةيدفب

 ةسمخ هيف هنوك لدي سيل نكل « اًعاص رشع ةسمخ هيف ناك قرفلا نأ ةرافكلا

 لدي افإو « ةفيعض ةلالد الإ نيكسم لكل كلذ نم بجاولا ىلع اًعاص رشع
 . ردقلا اذه وه « ةرافكلا هذه يف مايصلا لدب نأ ىلع

 اوعمجأ مهتإف « راطفإلا رركتب ةرافكلا رركت يهو : ةسداسلا ةلئسملا امأو

 هيلع نأ رخآ موي يف ئطو مث ءرفك مث , ناضمر موي يف ءيطو نم نأ ىلع

 . () ىرخأ ًةرافك

 ةرافك الإ هيلع سيل هنأ دحاو موي يف اًرارم ئطو نم هنأ ىلع اوعمجأو

 يف ئطو ىتح رفكي ملو « ناضمر نم موي يف ئطو نيف اوفلتخاو () ةدحاو

 .رمت نم عاص وأ ريعش نم عاص وأ , ةطّنح نم عاص فصن اهردقو ء رطفلا ةقدص رادقم يهو )١(

 . ( ٠١75 « ة539//؟ عئانصلا عئادب ) رظنأ

 موي لكل هيلع بجي هنأ انبهذم نإف « ناضمر نم مايأ وأ « نيموي يف ئطو نم : يوونلا لاق )١(
 « هنع نيتياورلا حصأ يف دمحأو « دوادو « كلام لاق هبو . ال مأ , لوألا نع رفك ءاوس « ةرافك

 رفك ٍنإو « ةدحاو ةرافك هتفك لوألا نع هريفكت لبق يناثلا يف ئطو نإ : . ةفينح وبأ لاقو
 . ناتياور هنعف « لوألا نع

 « ةرافكلا رركت ةياور يفو « دحاو ناضمرك وه هنع ةياور يفف « نيناضمر يف عماج ولو : لاق

 /؟ ينفلا ) رظناو ( 500/5 عومجلا ) دودحلا ىلع هساقو هنع ةحيحصلا ةياورلا يه هذهو

 .(ا

 . هماعن فالخ ريغب ةيناث ةرافك هيلعف «٠ نيموي يف ناك نإف : ةمادق نبا لاق

 عاجلاب ةدحاو ةرافك هيلع نأ انبهذف ء ناضمر نم موي يف عاملا ررك نم : يوونلا لاق 0
 ناك نإ : دمحأ لاقو . كلامو « ةفينح وبأ لاق هبو « ال مأ ٠ لوألا نع رفك ءاوس ؛ لوألا
 رظنا . لوألا هبشأف ٠ مرحم ءطو هنأل ؛ ىرخأ ةرافك همزل . لوألا نع هريفكت لبق يناثلا ءطولا

 نع ريفكتلا لبق اًيناث عماج اذإ هنأ : كلذ ةلمجو » : ةمادق نبا لاقو . ( 0١/5 عومجملا )

 ء ناضمر نم نيموي يف ناك نإف « نيموي يف وأ ء دحاو موي يف نوكي نأ نم لخي مل « لوألا
 ءركب يبأ رايتخاو « قرخلا قالطإ رهاظ وهو « ةدحاو ةرافك هئزجت : اهدحأ : ناهجو هيفف
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 لاقو () ةرافك موي لكل هيلع : ةعامجو « يعفاشلاو « كلام لاقف « ناث موي

 . " لوألا عاملا نع رفكي مل ام ةدحاو ةرافك هيلع : هباحصأو « ةفينح وبأ

 : لاق دودحلاب اههبش نف « دودحلاب تارافكلا هيبشت مهفالتخا يف ببسلاو
 ءدحاو دلج ينازلا مزلي اك « ةريثك لاعفأ نع كلذ يف ئزجت ةدحاو ةرافك

 لعج « دودحلاب اههبشي مل نمو « اهنم دحاول ّدحُي مل اذإ ء ةرم فلأ ىنز نإو
 لك يف بجوأ « هيف موصلا كته يف هسفنب اًدرفنم اًمكح مايألا نم دحاو لكل

 لبق اهببس رركت ةيانج نع ءازج اهنأل « يأرلا باحصأو « يعازوالاو ء يرهزلا بهذمو
 هراتخا . ناترافك همزليو « ةدحاو ٌيزجت ال « يناثلاو , دحلاك لخادتت نأ بجيف « اهئافيتسا
 كلذ يورو ءرذنملا نباو « يعفاشلاو « ثيللاو , كلام لوق وهو « انباحصأ ضعبو ء يضاقلا
 مل ءهداسفإب ةرافكلا تبجو اذإف « ةدرفنم ةدابع موي لك نأل « لوحكمو « ءاطع نع

 . « نيتجحلاكو نيناضمرك « لخادتت

 يف ناك نإف « نيموي يف وأ , دحاو موي يف نوكي نأ نم لخي مل « ةيناث عماج مث ءرفك اذإ امأ
 هيلع صن « ةيناث ةرافك هيلعف دحاو موي يف ناك نإو ٠ فالخ ريغب ةيناث ةرافك هيلعف « نيموي
 .(0359 2359/7 ىنغملا ) رظنا . دمحأ

 ء اًحيحص سيل ةيناثلا ةلئسملا ىلع عامجإلا فلؤملا ىوعد نأ نيبتي ةمادق نباو ٠ يوونلا لوقبو
 مو دحاو موي يف اًرارم ئسطو نم نأ ىلع اوعجأو » : لاق ولو . كلذ يف فلاخي دمحأ نأل
 . كلذ لمأتف . ملعأ هللاو . ىنعملا ماقتسال « ةدحاو ةرافك الإ هيلع سيل هنأ ء رفكي

 )١( ةرافك موي لكل بجو « مايأ وأ « نيموي يف عماج اذإ هنأ ىلع انباحصأ قفتا : يوونلا لاق «

 عومجملا ) . ال مأ , لوألا مويلا نع رفك ءاوس 6/50١ ( .

 ينغملا ) رظناو . هنع نيتياورلا حصأ يف دمحأو : دوادو ,« كلام لاق هبو 8/١١ ( يف لاقو
 ) ةنودملا  ( ) 1507١لكل هيلع : لاقف , ناضمر يف اًمايأ هتأرما عماج نيف كلام لوق اهف ( تلق

 نعو « اهنع رفكي نأ هيلعف « اههركأ ناك نإو هتعواط تناك نإ كلذ لثم اهيلعو « ةرافك موي
 ءاضقلا اهيلعو « هسفن .

 مث ء موي يف عماج ولو ٠ لوألا مويلا نع رفكي مل اذإ اذه ( ٠١ /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا (؟)
 ةفينح يبأ نع رفز ىورو « ةياورلا رهاظ يف ىرخأ ةرافك هيلعف ء رخأ موي يف عماج مث « رفك
 ةرافك عامج لكل هيلعف « لوألل رفكي لو نيناضمر يف عماج ولو . ىرخأ ةرافك هيلع سيل هنأ
 عئادب ) رظنا . يؤاحطلا هاكح اذكو . ةدحاو ةرافك هيلع نأ دمه ركذو « ةياورلا رهاظ يف
 .( عئانصلا
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 دودحلاو « ةبرقلا نم عون اهيف ةرافكلا نأ اهنيب قرفلاو : اولاق . ةرافك موي

 . ضحم رجز

 ناكو « رسيأ اذإ ماعطإلا هيلع بجي له يهو : ةعباسلا ةلئسملا امأو

 ناك نإ هيلع ءيش ال : لاق يعازوألا نإف ؟ بوجولا تقو يف اًرسعم

 . كلذ يف ددرتف « ىعفاشلا امأو ©) اًرسعم

 هبشي نأ لقحيف ٠ هنع توكسلا كح هنأ كلذ يف مهفالتخا يف ببسلاو

 ناك ول : لاقي نأ لمحيو ءارثإلا تقو يف هيلع بوجولا دوعيف ٠ نويدلاب
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هل هنّيبل « هيلع اًبجاو كلذ

 . رطفم هنأ ىلع عمجأ امم ناضمر يف اًدمعتم رطفأ نم ماكحأ هذهف

 هيف بجوأ « هيف بجوأ نم ضعب نإف « هيف فلتخم وه امم رطفأ نم امأو

 نم رطفلا ىأر نم لثم طقف ءاضقلا هيف بجوأ مهضعبو « ةرافكلاو « ءاضقلا

 موي لوأ رطفي رفاسملا لثمو « ةاصحلا علب نمو « ءاقتسالا نمو « ةماجحلا

 بجوأ اًكلام نإف « مويلا كلذ يف رطفي نأ هل سيل هنأ ىري نم دنع جرخب

 هتجاحب هربخأو ءرقتلا تلي ينلا هيلإ عفد امل يبارعألا نأ ليلدب دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ يهو )١(
 اذهو ءريفكتلا نم دبال : يرهزلا لاقو . ىرخأ ةرافكب هرمأي مو « كلهأ همعطأ » : لاق هيلإ

 « قرفلا هيلإ عفدي نأ لبق هراسعاي تلم ينلا ربخأ هنأ ليلدب « هادعتي ال يبارعألا كلذل صاخ
 ' .٠ تارافكلا رئاسك اهنع زجعلاب طقست مف « ةبجاو ةرافك اهنألو ٠ هنع اهطقسي مو
 يعفاشلا نعو « روث يبأو ٠ يروثلاو ء ةفينح يبأ لوق سايق وهو . دمحأ نع ةيناث ةياور هذهو
 .( ١ ؟؟/؟ ينغملا ) رظنا . نيبهذملاك

 ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . هتمذ يف ترقتسا « تارافكلا نع زجع نإ كلام بهذمو

 ص١؟١ (.
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 روهمجو ء«راصمألا ءاهقف رئاس كلذ يف هفلاخو « ةرافكلاو « ءاضقلا

 , © هباحصأ

 ءروثوبأف .2ءاقتسا نم ىلع ةرافكلاو , ءاضقلا بجوأ نم امأو
 () طقف ءاضقلا الإ نوبجوي ال ء رطفم ءاقتسالا نأ ىري نم رئاسو يعازوألاو
 ةماجحلا نأب نيلئاقلا نم ماجتحالا يف ةرافكلاو « ءاضقلا بجوأ يذلاو
 فالتخا هيف ءيشب رطفملا نأ فالخلا اذه ببسو ('" هدحو ءاطع وه « رطفت

 نم ىلع ةرافكلا بوجو يف فلتخا : يزج نبا لاق ( ١١ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا )١(
 ىلعو « هنتأ مث « ىحلا يف يتبوث مويلا : لاق نم ىلعو ء ادمع يذغي ال ام علتبا نمو « ءاقتسا
 ءرفاس وأ « ضرم مث ء«رذع ريغل رطفلا دمعت نإف « تضاح مث ترطفأف ؛ ضيحأ مويلا ةلئاقلا

 رظناو . لآملا ىلإ اًرظن طقست ليقو « لاحلا ىلإ اًرظن روهشللا يف ةرافكلا هيلعف تضاح وأ
 . كلامل كلام باحصأ ةفلاخم يف ( ؟؟4 ١/ يفاكلا )

 .ناضمر يف ناك نإ هيلع ةرافك الو « رطفأ « ادمع أياقت نم نأ انبهذم : يوونلا لاق (')

 .«رمع نباو يلع لاق : لاق .رطفأ ء اًدمع ًاياقت نم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاق
 ةرافك ال : يأرلا باحصأو قحسإو « دمحأو ,« كلامو « يرهزلاو « ةمقلعو « ٍمرَأ نب ديزو
 لوألابو : لاقو « ةرافكلاو « ءاضقلا هيلع : روث وبأو « ءاطع لاقو « ءاضقلا هيلع امإو « هيلع
 « يروثلاو كلامو « ٍةرأ نبا ديزو « رمع نباو « يلع لاقف « ءيقلا هعرذ نم امأو : لاق . لوقأ
 نم لك لوق اذهو : لاق . هموص لطبي ال : يأرلا باحصأو « قحسإو « دمحأو يعازوألاو
 . لوقأ هبو « ملعلا هنع ظفحي

 . يوونلا هنع لقنو رذنملا نبا هلقت ام اذه . همدعو « رطفلا : ناتياور يرصبلا نسحلا نعو

 نعو : لاق « اًدمع ءيقلاب رطفي ال هنأ سابع نباو « دوعسم نبا نع لقن : يردبعلا لاقو
 ءرطفأ ء اًشحاف أيقت نإ : دمحأ لاقو : لاق « فالخ ءيقلا هعرذ نم رطف يف كلام باحصأ

 . ( 12797 /* ينغملا ) رظناو ( 85 « 58١/5 عومجملا ) رظنا . شحافلاب هصخف

 . ءاطع بهذمل ( 5١8/1 عومجملا ) رظنا (؟)

 « دوعسم نبأ لاق هبو « موجحملا الو , مجاحلا اب رطفي ال هنأ ةماجحلا يف انبهذم : يوونلا لاق

 « بيسملا نب ديعسو « ةماس مأو ٠ يردخلا ديعس وبأو « كلام نب سنأو ٠ سابع نباو « رمع نباو

 . مهريغو « دوأدو « ةفينح وبأو « يروثلاو ٠ كلامو « يعخنلاو يبعشلاو «ريبزلا نب ةورعو

 . ءاهقفلا رثكأو « ةباحصلا رثكأ لاق هبو : يواحلا بحاص لاق
 - « ةشئاعو « ةريره يبأو « بلاط يبأ نب يلع لوق وهو « رطفت ةماجحلا : ءاماعلا نم ةعامج لاقو



 ؤأ1كة؟

 هل بجوأ « نيهبشلا دحأ بلغ نف « رطفملا نمو « رطفملا ريغ نم هبش هيف

 « فالخلا هيف ابجوأ ناذللا امه . هيف نادوجوملا ناهبشلا ناذهو « محلا كلذ

 ةرافكلا بجوي ال ةهبش راطفإلا نوكلو ؟ رطفم ريغ وأ « رطفم وه له ينعأ

 . طقف ءاضقلا بجوي انإو , روهمجلا دنع

 كلذ يف هيلع أرط مث « رطفلا اًدمعتم رطفأ نم هنأ ىلإ ةفينح وبأ عزن

 يقاب ضيحت مث ء دمع رطفت ةأرملاك هيلع ةرافك ال هنأ رطفلل حيبم ببس مويلا

 نف ءرفاسي مث ء رطفي رضاحلاو « ضرمي مث ء اًدمع رطفي حيحصلاو « راهنلا

 مل ءهيف راطفإلا هل زاج موي يف رطفم هنأ ينعأ . هسفن يف رمألا ربتعأ

 هنأ بيغلا فشك دق ءالؤه نم دحاو لك نأ كلذو « ةرافك مهيلع بجوي

 هيلع بجوأ عرشلاب ةناهتسالا ربتعا نمو « هيف راطفإلا هل زاج موي يف رطفأ
 ء كلام بهذم وهو « ةحابإلاب لع هدنع نكي مل « رطفأ نيح هنأل « ةرافكلا

 ش . ©) ىعفاشلاو

 نباو «رذنملا نباو قحسإو « دمحأو « يعازوألاو « ءاطعو « نيريس نباو « يرصبلا نسحلاو

 نود ءاضقلا اهيلعو . موجحلاو « مجاحلا رطفي : قحسإو دمحأ لاق : يباطخلا لاق . ةيزخ

 . ةرافكلا

 لاق نابوث ثيدحمب ءالؤل جتحاو « ةرافكلاو « ءاضقلا ناضمر يف مجتحما مزلي : ءاطع لاقو

 نباو ٠ يئاسنلاو « دواد وبأ هاور « موجحلاو « مجاحلا رطفأ » : لوقي هتيم هللا لوسر تعمس »

 ( 118211571 عومجنلا ) رظنا . سم طرش ىلع دواد يبأ دانسإو « ةحيحص ديناسأب ةجام

 . ( ٠١75 عومجملا ) رظناو
 ١/ ةنودملا ) رظنا ةيصعمل رطف لك يف ىمظعلا ةرافكلا بجوي هنأ كلام نع روهشملا وه اذه (1)

 .(١9١1؟ فكم

 « ادمعتم تاعونمملا نم عونمم يأ لوانت وأ ٠ برش وأ « لكأ اذإف يعفاشلا بهذمل ةبسنلاب امأ

 . ( ؟9؟ /8 عومجملا ) رظنا ىمظعلا ةرافكلا هيلع سيلو . طقف ءاضقلا هيلعف

 دسفأ ول : يوونلا لاق دقف « اًدمعتم عماج نيف يعفاشلا بهذم ىلع قبطني فلؤما هركذ امو

 ولو «روهملا عطق هبو « بهذملا ىلع ةرافكلا طقست مل « هموي يف رفاس مث . عاجب هموص ميقملا

 « عاجب هدسفأ ولو ء طقست ال اهنأ حيحصلاف « هموي يف ضرم مث « عاجلاب هموص حيحصلا دسفأ
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 يف كاش وهو « لكأ نم ىلع طقف ءاضقلا كلام باجيإ بابلا اذه نمو

 ىلع بورغلا يف كاش وهو « لكأ نم ىلع ةرافكلاو « ءاضقلا هباجيإو « رجفلا

 . © اهنيب قرفلا نم مدقت اما

 هنأل ةرافك ناضمر ءاضق يف اًدمع رطفلا يف سيل هنأ ىلع روهملا قفتاو

 هيلع بجوأ هنإف « ةداتق الإ « ناضمر ينعأ : ءادألا نامز ةمرح هل سيل

 اًسايق نيموي هيلع نأ بهو نباو مماقلا نبا نع يورو . ةرافكلاو « ءاضقلا
 . 9 دسافلا جحلا ىلع

 هلوقل رطفلا ليجعتو « روحسلا ريخأت موصلا ننس نم نأ ىلع اوعمجأو
 اورخأو ء رطفلا اولّجع ام ريخب سانلا لازي ال » مالسلاو ةالضلا هيلع
 :مالسلاو ةالصلاهيلعلاقو (9 «ةكرب روحسلا يف نإفاورحست» :لاقو 0 «روحسلا

 . ( ١/ 5١5 عومجملا ) رظنا . ضيرملا فالخب <
 . يعفاشلا بهذمل انركذ 5 عامْلاو « برشلاو لكألا يف دمحأ بهذم وهو

 باحصأ لاقو . قحسإو نوشجاملا نباو ٠ ثيللاو , كلام لاق عاملا ينعأ « ةيناثلا ةلأسملابو
 . ( 175 /؟ ينغملا ) رظنا . مهيلع ةرافك ال : يأرلا

 . كلام بهذمل ( 7١١ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا )١(

 . هنم هتمذ تئربو « هناكم اًموي هيلع نأ روهملاف « اًدمعتم ناضمر نم اًموي رطفأ نم (؟)

 : ةفاك ءاهقفلا لوق وه : يردبعلا لاق « ءاماعلا روهمجو « دمحأو « كلامو « ةفينح وبأ لاق اذهبو

 لك ناكم اًموي رشع ينثا موص همزلي هنأ نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع هريغو « رذنملا نبا ىكحو
 . اًموي نيثالث موص همزلي بيسملا نب ديعس لاقو « اًرهش رشع انثا ةنسلا نأل « موي

 . يعفاشلا باحصأو رذنملا نبا هنع هاكح اذك « موي فالآ ةثالث موص همزلي : يعخنلا لاقو

 عومجملا ) رظنا «رهدلا موص هيضقي ال » اهنع هللا يضر دوعسم نباو بلاط يبأ نب يلع لاقو
 .(؟ةكر/ك

 .هيلع قفتم « رطفلا اولجع ام » هلوق ىلإ « دمحأو « دواد وبأو « لسمو « يراخبلا هاور (؟)
 . ( ٠66 /؟ مالسلا لبس عم « مارملا غولب ) رظنا ء دمحال ةدايزلاو

 .( ٠66 /7 مالسلا لبس عم مارملا غولب ) رظنا , دمحأو « لسمو , يراخبلا هاور ثيدحلا (؛)

 « ةنسلا عابتا هيف اهيلإ راشما ةكربلاو «٠ بودنم روحسلا نأ ىلع عامجإلا رذنملا نبا لقنو
 ةلكأ باتكلا لهأ مايصو « انمايص نيب ام لصف » اًعوفرم سم ثيدحل باتكلا لهأل ةفلاخعو



 ؤ؟ذآ1ع

 ظ . ( «رحسلا ةلكأ باتكلا لهأ مايصو « انمايص نيب ام لصف »

 نع ناسلا فك هتابغرمو « موصلا ننس نم نأ ىلع مروهمج كلذكو
 حبصأ اذإف « َةَنُج موصلا امنإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل انخلاو ثفرلا

 (" « مئاص يفإ لقيلف « هقاش ٌورما نإف . لهجي الو « ثفري الف « اًفاص مدحأ

 . " ذاش وهو ءرطفي ثفرلا نأ ىلإ رهاظلا لهأ بهذو

 يف لوقلا ىقبيو « لئاسملا نم ضورفملا موصلاب قلعتي ام تاروهشم هذهف
 ظ ٠ . باتكلا اذه نم يناثلا ممقلا وهو « هيلإ بودنملا موصلا

 تقو لأس نم ىلع ةقدصلل ببستلاو « طاشنلا ةدايزو . ةدابعلا ىلع هب يّوقتلاو « رحسلا <
 . ٠ سنأ نع لوألا ثيدحلاو . رحسلا

 . مدقت 5 ملسم هاور )0(

 « ثفري الف « عدحأ موص موي ناك اذإ هِي هللا لوسر لاق ٠ ظفلب هيلع قفتم ثيدحلا (؟)
 ضاير ) رظنا ةريره يبأ نع « ملاص ينإ : لقيلف : هلتاق وأ , دحأ هباس نإف , بخصي الو
 . ( 50ص نيحلاصلا

 , ( 36١ / ىلحنا ) رظنا (؟)
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 هيلإ بودنملا وهو« يناثلا مايصلا باتك

 مح يفو « ةثالثلا ناكرألا كلت يف وه « هيلإ بودنللا مايصلا يف رظنلاو

 نكرلا وهو ٠ هيلإ بودنللا موصلا اهيف عقي يتلا مايألا امأف . هيف راطفإلا
 مايأو « اهنع يهنم مايأو « اهيف بغرم مايأ : ماسقأ ةثالث ىلع اهنإف « لوألا

 . اهنع توكسم

 هيف بغرملا امأ . هيلع قفتم وه ام اهنمو « هيف فلتخم وه ام هذه نمو

 سماخلاو ء رشع عبارلاو « رشع ثلاثلا يهو « رهش لك نم ررغلاو « لاوش نم

 رمأو « هماص يني هللا لوسر نأ » تبث هنألف « ءاروشاع موي مايص امأ

 حبصأ ناك نمو « هموص ميلف اًقاص حبصأ ناك نم » هيف لاقو 00 « همايصب

 . ( « هموي ةيقب متيلف . اًرطفم

 مو « ءاروشاع موي اذه نإ » : لوقي هَل هللا لوسر تعمس : لاق نايفس يبأ نب ةيواعم نعف )١(

 لين ) رظنا هيلع قفتم « رطفيلف « ءاش نمو « ماص ءاش نف « مئاص انأو « همايص كيلع بتكي
 . . ( 3296 /: راطوألا

 سانلا يف نّْذأ نأ مسأ نم ًالجر قلع يبنلا رمأ » لاق عوكألا نب ةماس نع هيلع قفتم ثيدحلا 0

 لين ) « ءاروشاع موي مويلا نإف « مصيلف « لكأ نكي مل نمو هموي ةيقب مصيلف ٠ لكأ نم نأ

 . هيلع قفتم ثيدحلاو ( 51 /6 راطوألا

 مسا هنأ ديرد نبا ميزو ءرصقلا هيف يكحو « روهثملا ىلع دملاب ءاروشاعو ؛ حئتفلا يف لاق

 عمس هنأ ىح يبارعألا نبا نأب ةيحد نبا هيلع كلذ درو « ةيلهاجلا يف فرعي ال هنأو ٠ يمالسإ

 . ( 190/4 ) ءاروباخ مهمالك يف

 : يبطرقلا لاق ءرشاعلا مويلا وه « رثكألا لاقف « هنييعت يف عرشلا لهأ فلتخاو : ظفاحلا لاق

 ذوخأم هنأل ةرشاعلا ةليلل ةفص لصألا يف وهو مظعتلاو « ةغلابمال ةرشاع نع لودعم ءاروشاع

 اهيلإ فاضم .مويلاو .دقعلا مما وه يذلا رشعلا نم
 موي ليق هناكف « ءاروشاع موي : ليق اذإف «
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 راثآلا فالتخا كلذ يف ببسلاو . رشاعلا وأ « عساتلا وه له هيف اوفلتخاو

 موي حبصأو , ددعاف « مرحملا لاله تيأر اذإ : لاق سابع نبا نع ملسم جرخ
 ..معن : لاق ؟ هموصي نيو هللا لوسر دمح ناك اذكه : تلق « اًفاص عساتلا

 : اولاق ء همايصب رمأو ءاروشاع موي هُو هللا لوسر ماص نيح هنأ » يورو
 اذإف : ِهْنِلَع هللا لوسر لاقف ىراصنلاو « دوهيلا همظعي موي هنإ هللا لوسراي

 لبقملا ماعلا تأي مف : لاق « عساتلا مويلا انمص هللا ءاش نإ لبقملا ماعلا ناك

 . 0 رتل هللا لوسر يفوت ىتح

 « فوصوللا نع اونغتساف ةيمسالا هيلع تبلغ ء ةفصلا نع هب اولدع امل مهنأ الإ . ةرشاعلا ةليللا <

 . شاعلا مويلا ىلع اَمَلَع ظفللا اذه راصف « ةليللا اوفذحف

 نم ءالولادو ءاروراسو « ءاروراضو اذه الإ . ءالوعاف عمسي مل هنأ يقيلاوجلا روصنم وبأ ركذو

 « هريغو « ليلخلا لوق اذهو . رشاعلا وه ءاروشاع مويف « اذه ىلعو « لادلاو « راسلاو « راضلا

 وهو « مرحلا هللا رهش نم رشاعلا مويلا وه ءاروشاع نأ ىلع رثكألا : رينملا نب نيزلا لاقو

 ةليلل فاضم مويلاف « لوألا ىلعف . عسانا مويلا وه : ليقو « ةيمستلاو « قاقتشالا ىضتقم

 نم اذخأ ءاروشاع عساتلا موي يمس افإ : ليقو . ةيتآلا ةليلل فاضم وه « يناثلا ىلعو « ةيضاملا

 ( رشع ) اندروأ : اولاق « عساتلا يف اهودروأ مث « مايأ ةينامث لبإلا اوعر اذإ اوناك لبإلا داروأ

 . ( 158/6 ) نيعلا ركب

 دسوتم وهو سابع نبا ىلإ تيهتنا : جرعألا نب محلا قيرط نم مسم ىورو : ظفاحلا لاق مث

 موي حبصأو « ددعاف « مرحلا لاله تيأر اذإ : لاق « ءاروشاع موي نع ينربخأ : تلقف « هءادر

 . معن : لاق « هموصي ِهّتِلَو ينلا ناك اذكهأ : تلق « اًئاص عساتلا

 اذإ ٠  هلوق رينملا نب نيزلا لاق نكل ٠ عساتلا مويلا وه « ءاروشاع موي نأ هرهاظ اذهو

 نم حبصأ نأ دعب اًئاص حبصي ال هنأل « رشاعلا دارأ هنأب رعشي « حبصأف « هعسات نم تحبصأ

 ( تلق ) : ظفاحلا لاق مث , ةرشاعلا ةليللا وهو « ةلبقملا ةليللا نم موصلا ىون اذإ الإ هعسات

 نأل : لاق ِهيَِو يننلا نأ سابع نبا نع رخآ هجو نم اًضيأ اسم هاور ام لاتحالا اذه يوقيو

 « رشاعلا موصي ناك ِهّتَِي هنأ يف رهاظ هنإف , كلذ لبق تاف عساتلا رموصأل « لباق ىلإ تيقب

 رصتقي ال هنأ هانعم لحي « عسانلا موص نم هب مه ام مث « كلذ لبق تاف « عساتلا موصب هَ

 وهو ىراصنلاو « دوهيلل ةفلاخم امإو ء هل اًطايتحا امإ ءرشاعلا مويلا ىلإ هفيضي لب « هيلع

 . ( 158/5 ) ملسم تاياور ضعب رعشي هبو « حجرألا

 . ( 7/1/6 راطوألا لين ) رظنا . دمحأو « ملسم هاور : ناثيدحلا )١(



 افخم

 موي رطفأ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نلف ٠ ةفرع موي يف مهفالتخا امأو

 كلذلو (9 « ةيتآلاو ةيضاملا ةنسلا رفكي ةفرع موي مايص » هيف لاقو )١( ةفرع

 موي متم ينلا مايص يف اوكش سانلا نأ » اهنع هللا يضر ةنوهم نع يراخبلا هاور ثيدحلا (1)

 . « نورظني سانلاو « هنم برشف ٠ فقوملا يف فقاو وهو « بالحب هيلإ تلسرأف « ةفرع
 نأكو ءرضحلا يف مهل اًذاتعم مهدنع اًفورعم ناك ةفرع موي موص نأب رعشي اذهو : ظفاحلا لاق

 ةنيرق هدنع تماق مئاص ريغ هنأب مزج نمو « ةدابعلا نم هفلأ ام ىلإ دنتسا « مئاص هنأب مزج نم

 هجرخأ كلذكو « لفنلا نع ًالضف « رفسلا يف ضرفلا موص نع هيهن فرع دقو ء اًرفاسم هنوك
 ْ . مسم

 « ةفرعب سانلا بطخي وهو » : كلام نع ديعس نب ىحي قيرط نم جرختسملا يف معنوبأ دان .
 ( 157 /؛ يرابلا حتف عم يراخبلا رظنا )

 هلعف نأل ء«رظن هيفو « ةفرعب ةفرع موي رطفلا بابحتسا ىلع كلذب لدتساو : ظفاحلا لاق

 يف نوكيو ءزاوجلا نايبل بحتسملا ءيشلا كرتي دق اذإ «٠ بابحتسالا يفن ىلع لدي ال درجملا

 نم ماجلاو « ةيزخ نبا هححصو « يئاسنلاو « دواد وبأ ىور معن ٠ غيلبتلا ةحلصمل لضف هقح

 2«ةفرعب ةفرع موي موص نع ىجن » ِهّتيَي هللا لوسر نأ مهثدح ةريره ابأ نأ ةمركع قيرط

 ةفرع موي رطف بحي : لاق ٠ يراصنألا ديعس نب ىبحي نع ءاجف , فلسلا ضعب هرهاظب ذخأو

 بجعي كلذ ناكو « هنوموصي اوناك مهأ ةشئاعو « ديز نب ةماسأو « ريبزلا نبا نعو ء جاحلل
 . نامع نع هيكحيو ٠ نسحلا
 ةفرعملا يف يقهيبلا هلقنو . ءاعدلا نع فعضي ل اذإ ء هب سأب ال : لاق رخأ بهذم ةداتق نعو

 بحتسي :روهمجلا لاقو ٠ ةيعفاشلا نم يلوتملاو يباطخلا هراتخاو « ميدقلا يف يعفاشلا نع
 لاقو « مئاصلا رجأ لثم هل ناك ء ركذلا ىلع هب ىوقتيل « هرطفأ نم : ءاطع لاق ىتح « هرطف

 فعضي ال يكل , ةكمب جاحلل رايتخالا ىلع لديل « ةفرعب تكي هللا لوسر رطفأ امإ : يربطلا
 نع ىهن دقو « ةعمجلا موي هتقفاومل رطفأ هنأل : ليقو . ةفرع موي بولطملا ركذلاو « ءاعدلا نع

 لهأل ديع موي هنأل « ةفرع موي موص هرك امنإ ليقو ٠ ثيدحلا لوأ قايس دعبيو موصلاب هدارفإ

 موي » : اًعوفرم رماع نبأ ةبقع نع ننسلا باحصأ هاور ام هديؤيو « هيف مهعاتجال فقوملا
 . ( 15+ /6 يرابلا حتف عم يراخبلا ) « مالسإلا لهأ انديع ىنم مايأو « رحنلا مويو « ةفرع

 )١( ةيضام : نيتنس رفكي ةفرع موي موص » ظفلب يذمرتلاو « يراخبلا الإ ةعاملا هاور ثيدحلا «
 عم «رابخألا ىقتنم ) رظنا . ةداتق يأ نع « ةيضام ةنس رفكي ءاروشاع موي موصو « ةلبقتسمو

 /؛ راطوالا لين 307 ( .

 نيتنس بونذ هل رفغي ىلاعت هللا نأ ( اهدحأ) ناليوأت هيف : يدرواملا نع ًالقن يوونلا لاق .

 تادابعلا نم ءيش يف هلثم دجوي ال اذهو : ٍلاق ةلبقتسم ةنسو « ةيضام ةنس دارأ هنأ ( يناثلاو ) .
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 جاحلا ريغل همايصو جاحلل هيف رطفلا يعفاشلا راتخاو « كلذ يف سانلا فلتخا

 . © نيرثألا نيب اًعمج

 ةفرع موي مايص نع ىج « 2 هللا لوسر نأ دواد وبأ جّرخو

 . (9 « ةفرعب

 ماص نم » : لاق ِوّقِلم هللا لوسر نأ تبث هنإف « لاوش نم تسلا امأو

 هرك اًكلام نأ الإ ) «رهدلا مايصك ناك « لاوش نم اًنس هعبتأ مث . ناضمر
 هنأل امإو « ناضمر يف سيل ام ناضمرب سانلا قحلُي نأ ةفاخم امإ ( كلذ

 -كلام هرك كلذكو ء رهظألا وهو « هدنع حصي م وأ « ثيدحلا هغلبي م هّلعل

 اهنأ اه لاهجلا نظي نأ ةفاخم رثألا .نم اهيف ءاج ام عم « ررغلا مايص يرحت
 ريغ مايأ ةثالث رهش لك نم موصي ناك ِهَِكَي هللا لوسر نأ » تبثو ةبجاو
 امأ» : مايصلا رثكأ امل صاعلا نب ورمع نب هللا دبعل لاق هنأو ©" « ةنيعم

 هبنذ نم مدقت ام هللا رفغ « هلل هللا لوسرل صاخ كلذ امنإو لبقتسملا نامزلا رفكي هنأ -

 . ( 50١/١ عومجملا ) رظنا . زيزعلا نآرقلا صنب رخأت امو
 ء يذمرتلا هلقنو « مهنع هللا يضر ناثعو « رمعو ء ركب يبأو « ِهَقِيَي ينلا نع رمع نبا هاورو )١(

 « ةشئاعو ريبزلا نبا ريغ ءاهقفلا ةماع نع يردبعلا هلقنو ءاملعلا رثكأ نع امهريغو « يدرواملاو

 صاعلا يبأ نب ناثعو ءريبزلا نبا نع رذنملا نبا يكحو « يروثلاو « كلام نع رذنملا نبا هلقتو

 رطفلاو ٠ ءاتشلا يف ءاطع هبحتساو « موصلا بابحتسا هيوهار نب قحسإو « ةشئاعو « يباحصلا

 نع نايبلا بحاص ىكحو . ءاعدلا نع فعضي مل اذإ موصلاب سأب ال : ةداتق لاقو « فيصلا يف
 . ( 580 ١/ عومجملا ) رظنا . ةفرعب رطفلا بجي : لاق هنأ يراصنألا ديعس .نب ىحي

 . حتفلا رظنا « ةيزخ نباو ء هححصو « يئاسنلاو « دواد وبأ هاور (1)
 . ينطقرادلاو « يناربطلاو « ميعن وبأو ٠ ةجام نباو « يئاسنلاو ءرازبلاو « دمحأو ٠ لسم هجرخأ ()

 . ( 5١6 7/؟ صيخلتلا )رظنا

 . ( "١ع يفاكلا ) رظنا (9

 فرعي ملو : لاقو . اًدذيدش اًراكنإ لاوش ردص نم تس مايص كلام ركتأو : ربلا دبع نبا لاق
 . ( يفاكلا ) رظنا . رشع ةسخو « رشع ةعبرأو « رشع ةثالث ضيبلا مايألا مايص كلام

 رهش لك نم موصي ِهّتِبَي هللا لوسر ناكأ اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس اهنأ » ةيودعلا ةذاعم نعف (5)

 رهشلا يأ نم يلابي نكي مل : تلاق ؟ موصي ناك رهشلا يأ نم تلقف « معن : تلاق مايأ ةثالث
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 نم رثكأ قيطأ يفإ لوسراي : تلقف : لاق ؟ مايأ ةثالث رهش لك نم كيفكي
 ءاّعست : لاق كلذ نم رثكأ قيطأ ينإ هللا لوسراي : تلق اًسخ : لاق . كلذ

 : تلق « رشع دحأ : لاق . كلذ نم رثكأ قيطأ ينإ هللا لوسراي : تلق

 موص ال : مالسلاو « ةالصلا هيلع لاقف ٠ كلذ نم رثكأ قيطأ ينإ هللا لوسراي

 . "« موي راطفإو موي مايص رهدلا رطش « دواد مايص قوف

 هنأ تبثو ()« سيما مويو « نينثالا موي موصي ناك هنأ » دواد وبأ جرخو

 . "9 نابعش يف ناك همايص رثكأ نأو « ناضمر ريغ مايصلاب اًرهش طق مقتسي م

 امأ « اهيف فلتخم اهنمو « اهيلع قفتم اًضيأ اهنف « اهنع يهنملا مايألا امأو

 امأو . اهمايص نع يهنلا توبثل ىحضألا مويو « رطفلا مويف « اهيلع قفتملا

 . ( 05ص نيحلاصلا ضاير ) مسم هاور « موصي -

 مايأ ةثالث موص » : نم هللا لوسر لاق : لاق اههنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 . ( 15ص نيحلاصلا ضاير ) هيلع قفتم « هلك رهدلا موص رهش لك نم
 . نآلا اهموص بجي ال ضيبلا مايأ نأ ةمألا تعمجأ : يوونلا لاق

 « ةبجاو تناك : ليقف ؟ ال مأ مالسإلا لوأ يف ةبجاو تناك له سانلا فلتخا : يدرواملا لاق

 بهذمب هبشأ وهو : لاق . ةنس تلاز امو . طق ةبجاو نكت مل : ليقو ناضمر رهشب تخسنف
 .(؟02/6 عومجلا ) يعفاشلا

 .( 6 /؛ رابخألا ىقثنم ) رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا )١(

 )١( ظفلب دواد ابأ الإ ةسمخلا هاور ثيدحلا ٠ سيفخلاو « نينثالا مايص ىرحتي ناك ِهّتِلَم يبنلا نإ «
 نابح نبا اًضيأ هجرخأو : يناكوشلا لاق . ديز نب ةماسأ ةياور نم دواد يبألو . ةشئاع نع «
 ىشرجلا ةعيبر وهو « اهنع يوارلاب ناطقلا نبا هلعأو هححصو ٠ ظفاحلا لاق . لوهجم هنأو :

 ثيدحو . حيحص نسح اذه ةشئاع ثيدح : يذمرتلا لاق . يباحص وهف « كلذ يف أطخأو ٠
 لين ) رظنا . ةيزخ نبا هححص نكلو « لوهجم لجر هدانسإ يفو « يئاسنلا هجرخأ ةماسأ

 /؟ راطوالا 3/8 ( .

 الإ طق رهش مايص لكتسا هتيم هللا لوسر تيأر ام » ظفل يف ةشئاع نع هيلع قفتم ثيدحلا (؟)
 لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا « نابعش يف اًمايص هنم رثكأ رهش يف هتيأر امو « ناضمر رهش
 . ( 576 /؛ راطوألا
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 موقو اهيف موصلا اوزيجي مل ءرهاظلا :لهأ نإف ٠ قيرشتلا مايأف ٠ اهيف فلتخلا
 نمل اهمايص زاجأ هنأ الإ كلام لاق هبو  هوهرك موقو « اهيف كلذ اوزاجأ
 . مايألا ةثالثلا يه مايألا هذهو © عتقملا وهو « جحلا يف موصلا هيلع بجو
 ظ . رحنلا موي دعب يتلا

 : لكأ مايأ اهنأ يف مالسلاو « ةالصلا هيلع هلوق ددرت مهفالتخا يف ببسلاو

 بوجولا ىلع هلمح نف « بدنلا ىلع وأ ٠ بوجولا ىلع لمحي نأ نيب برشو
 نأ هبشيو « هوركم موصلا : لاق بدنلا ىلع هلمح نمو « مرحي موصلا : لاق

 وه يذلا لصألا ىلع هبلغو ٠ كلذ ىلإ راص امنإ ٠ بدنلا ىلع هلمح نم نوكي
 يبأ ثيدح هضراع بوجولا ىلع هلمح نإ هنأ ىأر هنأل , بوجولا ىلع هلمح

 لِي هللا لوسر تعمس : لاق هنأ وهو ٠ باطخلا ليلدب تباثلا يردخلا ديعس
 مويو « ناضمر نم رطفلا موي : نيموي يف مايصلا حصي ال » : لوقي
 . «رحنلا

 الإو « هيف مايصلا حصي نيمويلا نيذه ادع ام نأ يضتقي باطخلا ليلدف

 . هيف ةدئاف ال « اًثبع اهصيصخت ناك

 موي : نيموي موص نع ىهن هنأ ه ِهَْيَي هللا لوسر نع ديعس وبأ ىور دقف « نيديعلل ةبسنلاب )١(

 ( 555 /؛رابخألا ىقتنم ) هيلع قفتم «رحنلا مويو ء رطفلا
 نب سوأو  هثعب ِهّتِلَ هللا لوسر نأ ٠» كلام نب بعك نعف : قيرشتلا مايأل ةبسنلاب امأ

 « برشو « لكأ مايأ ىنم مايأو « نمؤم الإ ةنجلا لخدي ال هنأ ايدانف ٠ قيرشتلا مايأ ناثدحلا
 : حتفلا يف ظفاحلا لاق ( 575 /؛ راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . ماسمو دمحأ هاور

 وأ « جحلا لامعأ نم هريغو ءرحنلا يف هب:قحتلت ا؟ « مايصلا كرت يف رحنلا مويب قحتلت له
 فالتخا كلذ لك يفو « هانعم يف وه نلو ء هل وأ ء ةصاخ عتتملل وأ ء اًقلطم اهمايص زوجي

 نب ريبزلا نع هريغو ء رذنملا نبا ىور دقو .. عتتتملل اهزاوج يراخبلا دنع حجارلاو « ءاماعلل

 عنملا صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو « يلع نعو « اًقلطم زاوجلا ةباحصلا نم ةحلط يبأو « ماوعلا

 الإ هعنم نيرخآ يف ريمع نب ديبعو ةشئاعو « رمع نبا نعو ٠ يمفاشلا نع روهشملا وهو  اًقلطم
 هريغو « يعازوألا نعو « ميدقلا يف يعفاشلاو ٠ كلام لوق وهو « يذلا دجي ال يذلا عتتملل

 1 . ( 151/6 حتفلا ) رظنا . نراقلاو رصحلا اًضيأ اهموصي



 ١م"

 كلام ءالؤه نمو . همايص اوهركي م اًموق نإف « ةعمجلا موي امأو

 () هدعب وأ « هلبق ماصي نأ الإ همايص اوهرك موقو « ةعامجو « هباحصأو
 نأ » دوعسم نبا ثيدح اهنف « كلذ يف راثآلا فالتخا مهفالتخا يف ببسلاو

 موي رطفي هتيأر امو : لاق «رهش لك نم مايأ ةئالث موصي نا يي ينل

 () حيحص ثيدح وهو « ةعملا

 بن وَ هللا لوسر تعحنأ : ارباج لأس ًالئاس نأ ءرباج ثيدح اهنمو

 . "9 سم هجرخ « تيبلا اذه برو معن : لاق ؟ موصب ةعملا موي درفي نأ

 موي مدحأ موصي ال » ِهَقِلَع هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ ثيدح اهنمو

 ذخأ نف (9 مسم اًضيأ هجرخ « هدعب موصي وأ « هلبق موصي نأ الإ ةعمجلا

 رهاظب ذخأ نمو « اقلطم ةعجلا موي مايص زاجأ « دوعسم نبا ثيدح رهاظب

 نيب عمج « ةريره يبأ ثيدحب ذخأ نمو ءاقلطم هفرك ءرباج ثيدح

 . دوعسم نبا ثيدحو « رباج ثيدح ينعأ ' نيثيدحلا

 ىلع كشلا موي مايص نع يهنلا ىلع ءاماعلا روهمج نإف ٠ كشلا موي امأو
 موصلا قلعت اهموهفم بجوي يتلا ثيداحألا رهاوظل « ناضمر نم هنأ

 ء فسوي وبأو « يرهزلاو ةريره وبأ لاق هبو . اًدرفنم هموص ةهارك روهشلا يف يعفاشلا بهذم )١(
 لاق « هركي ال : نسحلا نب دمحو « ةفينح وبأو كلام لاقو . رذنملا نباو « قحسإو ء دمحأو

 موي مايص نع ىهني هب ىددتقي نمو « هقفلاو « معلا لهأ نم اًدحأ ععأ م : أطولل يف كلام .
 ' .٠ هارحتي ناك هارأو « هموصي معلا لهأ ضعب تيأر دقو : لاق « ةعجلا
 ءامل ضراعملا مدعل اهب لمعلا نيعتيف « هدارفإ نع يهنلاب ثيداحألا تتبث دقو : يوونلا لاق

 ثيدح اًكلام غلبي مل : كلام باحصأ نم يدووادلا لاق « هغلبت مل اهنإف « اهيف روذعم كلامو

 . ( 555/١ عومجملا ) رظنا هفلاخي مل , هغلب ولو « يهنلا

 « ةعجملا موي رطفي ناك اماقو . مايأ ةثالث رهش لك ةرغ نم موصي يي هللا لوسر ناك » : هظفل (؟)

 عومجملا ) رظنا . نسح ثيدح : يذمرتلا لاق « مهريغو يئاسنلاو « يذمرتلاو , دمحأ مامإلا هاور
 .(؟و90/

 . ( ١/ 5٠١ عومجملا ) رظنا « لسمو « يراخبلا هاور ثيدحلا (5)

 . (؟60 ١/ عومجلا رظنا ) سم هجرخأ ()



 فني

 . رمع نبا نع هانيكح ام الإ دعلا لاكاب وأ « ةيؤرلاب

 رامع ثيدح رهاظ ىلع ههرك نم مهنف « اًعوطت همايص يرحت يف اوفلتخاو
 يور دنق هنألف « هزاجأ نمو 27« مماقلا ابأ ىصع دقف « كشلا موي ماص نم »

 هيلع هنأ يور دق امو ٠" هلك نابعش ماص مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ »
 قفاوي نأ الإ نيموي الو « مويب ناضمر اومدقتت ال » : لاق مالسلاو ةالصلا
 نإ هنإ : لوقي دعس نب ثيللا ناكو (« هصيلف مدحأ هموصي ناك اًموص كلذ
 اذهو « هأزجأ « ناضمر نم هنأ تبثلا هءاج مث « ناضمر نم هنأ ىلع هماص
 . ضرفلا ةين ىلإ عوطتلا ةين نم لوحتلا يف رجفلا دعب عقت ةينلا نأ ىلع ليلد

 يور ام حيحصت يف مهفالتخا هيف مهفالتخا يف ببسلاف ٠ تبسلا موي امأو
 ضرتفا اهف الإ تبسلا موي اوموصت ال » ::لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هنع

 تنب ةيريوج ثيدح هَحَسن ثيدحلاو : اولاق 9 دواد وبأ هجرخ « يلع

 )١( عومجملا ) رظنا . حيحص نسح ثيدح : لاقو يذمرتلاو « دواد وبأ هاور 318/1 ( .

 موصي ِهْتِلَم ينلا تيأر ام : تلاق اهنع هلل يضر ةماس مأ نع نسح دنسب يذمرتلا هاور (؟)
 . ( 808 /؟ لوصألل عماجلا جاتلا ) رظنا « ناضمرو « نابعش الإ ٠ نيعباتتم نيرهش

 . ( ؟؟0 /6 راطوألا لين رظنا « .. نمدقتي ال » ظفلب ةعاملا هاور ثيدحلا (؟)
 يقهيبلاو يناربطلاو « ماحلاو « نابح نباو « ننسلا باحصأو . دمحأ هاور ثيدحلا : ظفاحلا لاق (؟)

 هنأ يرهزلا نع ماحلا ىورو نكسلا نبا هححصو « ءامصلا هتخأ نع رسب نب هللا دبع ثيدح نم
 اك هل تلز ام : لاق يعازوألا نعو ء يصمح ثيدح اذه : لاق ثيدحلا هل ركذ اذإ ناك
 : ماحلا لاق «٠ بذك ثيدحلا اذه: كلام لاق : ننسلا يف دواد وبأ لاقو . رهتشا دق هتيأر ىتح
 ىلإ هوشعب ََْي هللا لوسر باحصأ نم اًسان نأ بيرك نع كور مث حيحص دانسإب ضراعم هلو
 « تبسلا موي : تلاقف « اًمايص امل رثكأ تبي هللا لوسر ناك يتلا مايألا نع اهلأسأ ةماس مأ
 اهنإ : لوقي ناكو : قدص : تلاقف اهولأسف « اهيلإ مهعمججأب اوماقف « مهيلإ تعجرف ٠ دحألاو
 ىورو .« نابح نباو « يقهيبلاو « يئاسنلا هأورو ٠ مهفلاخأ نأ ديرأ انأف ؛ نيكرشملل ديع اموي
 ءدحألاو « تبسلا : رهشلا نم موصي هَل هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع ثيدح نم ينذمرتلا
 ءاصلا ثيدح لعأ دق : ظفاحلا لاق مث سيملاو ءاعبرألاو « ءاثالثلا رخألا رهشلا نمو « نينثالأو
 نع : ليقو ءاذكه : ليقف « بارطضاب اًضيأ لعأو « ةروكذملا ةضراعملاب
 « ناببح نبا ةبيياور هذهو . ءاصلا هتخأ هيف سيلو ء رسب نب هللا دبع
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 « ةّئاص يهو « ةعمجلا موي اهيلع لخد مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ » ثراحلا

 : تلاق ؟ اًدغ يموصت نأ نيديرت : لاقف ء ال : تلاقف ؟ سمأ تمص : لاقف

 . كلذ نع يهنلا تبث دق هنإف ءرهدلا مايص امأو «2١ يرطفأف : لاق ال

 باب نم وه افنإ « كلذ يف يهنلا يأر ىسعو « اًسأب كلذب ري مل اًكلام نكل
 () ضرملاو ٠ فعضلا فوخ

 اًموقو . هوهرك اًموق نإف . نابعش نم رخآلا فصنلا مايص امأو
 : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ نم يور اماف « هوهرك نف « هوزاجأ

 (9 « ناضمر ىتح نابعش نم فصنلا دعب موص ال »

 نع ءاعتلا نع هنع : ليقو « سب هس نع هنع : ليقو « ياحص اي هنإف ةحداق ةلعب تسيلو 5

 دنع نوكي نأ لقحيو : تلق : ظفاحلا لاق « برطضم ثيدح اذه : يئاسنلا لاق . ةشئ

 : لاق مث . سس ل ةقيرط هذضو ؛ ةطسأوب هدضأ همي هفخأ نيك هنأ لا دب

 هذخأ نوكي نأ نكمي : تلق هيف خسنلا هجو نيبتي الو « خوسنم اذه نأ : دواد وبأ ىعدأو

 « مهوفلاخ : لاق هرمأ رخآ يف مث ءرمألا لوأ يف باتكلا لهأ ةقفاوم بحي ناك ِةّتِيع هنوك نم

 ةروص هذهو ةيناثلا ةلاحلا قفاوي هايإ همايصو « ىلوألا ةلاحلا قفاوي تبسلا موي موص نع يهنلاف
 . ( 587/9 صيخلتلا ) رظنا . معأ هللاو . خسنلا

 ةيريوج ثيدحلا ةيوارو ( 7374 /6 راطوألا لين ) رظنا « دواد وبأو « يراخبلاو « دمحأ هاور )١(
 يف تعقو « ةروهشم ةيقلطصلا ةيعازخلا بيبح نب رارض يبأ نب نينمؤملا مأ ثراحلا تنب
 ىرتاكو« هموق ديس ثراحلا تنب ةيريوج نأ: هل تلاقو « وقلي هللا لوسر ىلإ تءاجو ءرسألا

 ةالصلا هيلع جاوزلا اهيلع ضرعف . يبلكلا ةيحد بيصن نم تناكو ء رسألا يف تعقو ينإف

 . اهجوزتو اهقتعأف ٠ تقفاوف « مالسلاو
 لاق . مح هب توفي ملو اًرض هنم فخي مل اذإ ءرهدلا مايص هركي ال هنأ انبهذم : يوونلا لاق (1)

 . ءاماعلا ريهامج نع هريغو « ضايع يضاقلا هلقن اذكو ءاماعلا ةماع لاق هبو : لماشلا بحاص

 نم ميغو ةشئاعو ؛ ةحلط وأو « هللا دبع هنباو , باطخلا نب رع كلل هنع اولقت نمو

 يبأ باحصأ نم هريغو « فسوي وبأ لاقو . مهدعب نمو « روهجناو « مهنع هلل يضر ةباحصلا

 . ( ٠/5" عومجملا ) رظنا . اقلطم هركي : ةفينح

 الف « نابعش فصتتا اذإ » ظفلب هريغو نابح نبأ هححصو « ننسلا باحصأ هجرخأ ثيدحلا (؟)

 نيموي وأ مويب مدقتلا مرحي : ةيعفاشلا نم ينايورلا لاق ( 141/4 راطوألا لين ) رظنا « اوموصت
 زوجي : ءاماعلا نم روهجملا لاقو . ثيدحلا اذهل نابعش فصن نم مدقتلا هركيو ناضمر :نم



 ,)06 

 ماص هَل هللا لوسر تيأر ام » تلاق ةماس مأ نع ىور اماف « هزاجأ نمو

 : لاق رمع نبا نع يور املو «١ ناضمرو « نابعش الإ نيعباتتم نيرهش

 ءدمأ لاق دقو . هنع يهنلا يف دراولا ثيدحلا اوفعضو « نابعش نم فصنلا دعب اًعوطت موصلا -

 مدحأ نمدقتي ال » ةريره يبأ ثيدحب هفعض ىلع يقهيبلا لدتتساو . ركنم هنإ : نيعم نباو

 . ( 99١/6 راطوألا لين ) رظنا « .. نيموي وأ « موي موصب ناضمر
 هب لصي : نابعش الإ اًمات اًرهش ةنسلا نم موصي نكي مل ِهَقِيَم يبنلا نأ » ةسمخلا هاور ثيدحلا )١(

 . « ناضمرو « نايعش يرهش موصي ناك » ةجام نبا ظفلو « ناضمر

 ظفل يفو « هلك هموصي ناك هنإف نابعش نم رثكأ موصي ِهَِيَم ينلا نكي مل » : تلاق ةشئاع نعو
 « هلك هموصي ناك لب « ًاليلق الإ هموصي ناك « نابعش يف موصي ناك ام رهش يف موصي ناك ام »
 رهش يف هتيأر امو « ناضمر رهش الإ طق رهش مايص لكتسا ِهَقِيَي هللا لوسر تيأر ام » ظفل يفو
 /؛ راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . هلك كلذ ىلع قفتم « نابعش يف اًمايص هنم رثكأ

 .(1ً؟الك

 موصي ال ناك هنأ هريغو دواد يبأ دنع ةماس مأ ثيدح يف هلوقب دارملا نأ نيب اذهو : ظفاحلا لاق

 نبا نع يذمرتلا .لقتو . همظعم موصي ناك يأ « ناضمرب هلصي نابعش الإ اًمات اًرهش ةنسلا نم
 . هلك رهشلا ماص لوقي نأ رهشلا رثكأ ماص اذإ . برعلا مالك يف زئاج : لاق هنأ كرابملا
 نبا نأك : يذمرتلا لاق « هرمأ ضعبب لغتشاو « ىثعت دق هلعلو « عمجأ هتليل نالف ماق : لاقيو

 يراخبلا يف ةشئاع ثيدح نم ىلوألا ةياورلا نأ هلصاحو « كلذب نيثيدحلا نيب عمج كرابملا
 « يبيطلا هدعبتساو « لاعتسالا ليلق زاجم وهو ء رثكألا لكلاب دارملا نأل ةصصخم ةيناثلل ةرسفم
 : لاق ء هل فانم ضعبلاب هريسفتف ءزوجتلا عفدو « لومثلا ةدارإل ديكأت لكلا نأل :ملاق

 هلك بجاو هنأ مهوتي الكل « ىرخأ همظعم موصيو ةرات هلك نابعش موصي ناك هنأ ىلع لمحيف

 نمو « ئرخأ ةرات هرخآ نمو « ةرات هلوأ نم موصي ناك هنأ هلك اهوقب دارملا ليقو . ناضمرك

 . ضعب نود مايصب هضعب صخي الو « مايص نم هنم اًئيش يلخي الف « اًروط هئانثأ
 نأب عمجي نأ امإو ءرثكألا دارملاو ةغلابملا ىلع ةشئاع لوق لمحي نأ امإ : رينملا نب نيزلا لاقو
 لاق . ىهتنا : هلك هموصي ناك هنأ هرمأ لوأ نع تربخأف لوألا اهوق نع رخأتم يناثلا اهلوق

 . باوصلا وه لوألاو هفلكت ىفخي الو : ظفاحلا

 « يئاسنلا دنع اهنع ماشه نب دعسو « ملسم دنع ةشئاع نع قيقش نب هللا دبع ةياور هديؤيو
 . « ناضمر ريغ ةنيدملا مدق ذنم طق ًالماك اًرهش ماص الو » . هظفلو

 . ( 3758/64 حتفلا ) رظنا . سابع نبا ثيدح لثم وهو



 بهم

 اهجرخ راثآلا هذهو «2١ ناضمرب نابعش نرقي ٌةّنِْي هللا لوسر ناك »

 موص يف ةينلا طرتشي مل اًدحأ معأ الف « ةينلا وهو : يناثلا نكرلا امأو

 . مدقت ام ىلع ةينلا تقو يف اوفلتخا انإو . عوطتلا

 كاسمإلا هنيعب وهف « تارطفملا نع كاسمإلا وهو : ثلاشلا نكرلا امأو

 . انه قحال كلانه يذلا فالتخالاو « ضورفملا موصلا يف بجاولا

 يف لخد نم ىلع سيل هنأ ىلع اوعمجأ مهإف ٠ عوطتلا يف راطفإلا مح امأو
 ٠ . ءاضق رذعل هعطقف « عوطت مايص

 هيلع ةفينح وبأو « كلام بجوأف « ادماع رذع ريغل هعطق اذإ اوفلتخاو
 مهفالتخا يف ببسلاو 29 ءاضق هيلع سيل : ةعامجو « يعفاشلا لاقو « ءاضقلا

 يجوز ةشئاعو « ةصفح نأ ىور اًكلام نأ كلذو « كلذ يف راثآلا فالتخا

 لاق « فيعض وهو . ملس يبأ نب ثيل هدنس يفو ءراثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هاور ثيدحلا )١(

 . هرع رخآ يف طلتخا : نابح نبأ

 « هنم جرخ نإف « بجي لو هماقإ هل بحتسا , عوطت مايص يف لخد نم نإ : ةمادق نبا لاق (؟)

 نبا لاقو « ارطفأ مث « نيئاص احبصأ اهنأ سابع نباو ء رمع نبا نع يور « هيلع ءاضق الف
 لجرلا ماص اذإ ٠» سابع نبا لاقو « « ناضمر ءاضق وأ « اًرذن نكي مل ام هب سأب ال » : رمع
 «اهعطق . اهعطقي نأ ءاش مث « اًعوطت ةالص يف لخد اذإو . هعطق « هعطقي نأ ءاش مث اًعوطت

 « تمص « تئش نإ : نيرظنلا رخآ ىلع تنأف « موصلا ديرت تحبصأ ىتم » دوعسم نبا لاقو
 . « ترطفأ تئش نإو

 . قحسإو « يعفاشلاو « يروثلاو ء دمحأ بهذم اذهف
 ءرذع ريغ نم رطفأف ٠ هسفن ىلع هبجوأف « مايصلا ىلع عمجأ اذإ , دمحأ نع لبنح ىور دقو

 تاياورلا رئاسل اًقفاوم نوكيل « هرذن وأ « كلذ بحتسا هنأ ىلع لوم اذهو « هناكم اًموي داعأ

 . هلع

 جرخ نإف ءرذعب الإ هنم جرخي الو « هيف عورشلاب مزلي : كلامو « ةفينح وبأو ٠ يعخنلا لاقو
 . ( ٠١7 /* ينغملا ) رظنا « هيلع ءاضق ال كلام نعو « ىضق



 ا/هك

 : ماعط امل يدهأف « نيتعوطتم نيتئاص اتحبصأ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا

 ا . 22« هناكم اًموي ايضقا » : ِهََِم هللا لوسر لاقف « هيلع اترطفأف

 ةكم حتف حتفلا موي ناك امل» : تلاق ئناه مأ ثيدح اذه ضراعو

  هنيي نع ئناه مأو ِهَنيَ هللا لوسر راسي نع تسلجف « ةمطاف تءاج

 مأ لوان مث ء هنم برشف « هتلوانف بارش هيف ءانإب ةديلولا تءاجف : تلاق
 « ةًئاص تنكو « ترطفأ دقل هللا لوسراي : تلاق « هنم تبرشف « ئناه

 الف : لاق . ال : لاق ؟ اًئيش نيضقت تنكأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع اهل لاقف

 . 22 « اًعوطت ناك نإ كرضي .

 )١( أطوملا ) رظنا ١/ ) 707لسرملا الإ كلام نع حصي ال :ربلا دبع نبأ لاق .

 يئاسنلاو ء دمحأ هاور (؟) ٠ يرابلا حتف ) رظنا ديعس يبأ ثيدح نم دهاش هلو « يذمرتلاو 6/
1 ). 

 . اًقافتا هءاضق هيلع نإف « عوطتلا جح دسفأ نمب ةفينح وبأ ههبش دقو : ظفاحلا لاق

 هدسفم رمؤي جحلا نأ كلذ نف « اهيف هيلع هريغ ساقي ال ماكحأب زاتما جحلا نأب بقعتو

 « صنلا ةلباقم يف سايق هنألو « اقرتفاف « هيف يشملاب هدسفم رمؤي ال مايصلاو « هدساف يف يضملاب

 هموص دسفأ نمع ءاضقلا بوجو مدع ىلع عاججإلا لقنف «ربلا دبع نبا برغأو . هب ربتعي الف

 . ( ١377/6 يرابلا ختف ) رظنا . رذعب

 وهف ( مُكلاَعأ اوت الو : ىلاعت هلوقب اذه يف جتحا نمو : ربلا دبع نبا لاق دقو : لاق مث

 : لانق هنأك « ءايرلا نع يهنلا كلذب دارملا نأ ىلع رثكألا نإف « « معلا لهأ لاوقأب لهاج

 . هلل اهوصلخأ لب لب « ءايرلاب ملامعأ اولطبت ال

 مل ام لاطبإ نع يهنلا كلذب دارملا ناك ولو « رئابكلا باكتراب ملامعأ اولطبت ال : نورخآ لاقو

 نم رطفلا حيبي امب الإ ءراطفإلا هيلع عنتمال « هريغو رذنب هسفن ىلع بجوأ الو « هيلع هضرفي

 . ( قباسلا ردصملا ) رظنا ء كلذب نولوقي ال مو بجاولا موصلا
 .لثم يرهزلا نع رضخألا يبأ نب حلاصو . ةصفح يبأ نبا هاور : يذمرتلا لاق : ظفاحلا لاق

 | . اذه

 ةشئاع نع يرهزلا نع ظافحلا نم مهريغو ةنييع نباو ء دعس نب دايزو « رمعمو ٠ كلام هاورو

 يف ةورع نم عمسأ ل : لاقف « هنع يرهزلا لأس هنأ ركذ جيرج نبا'نأل « حصألا وهو « ًالسرم

 لاقو ٠ كلذك هدنسأ مث « هركذف « ةشئاع لأس نم ضعب نع سان نم تعمس نكلو « اًنيش اذه -

 - :لاقف ؟ ةورع نع وهأ هنع يرهزلا لئس : هتياور يف ةنييع نبا لاقو « ًأطخ اذه : يئاسنلا |



 6و

 لع لخد » : تلاق اهنأ ةشئاع ثيدحب ىنعلا اذه يف يعفاشلا جتحاو

 ديرأ تنك يفإ امأ : لاقف « اًببخ كل تأبخ انأ : تلقف ٠ ِهَقِلَي هللا لوسر

 مهفالتخالو دنسم ريغ ةصفحو « ةشئاع ثيدحو ©) « هيبّرق نكلو « مايصلا

 فعضب محلا ىلع ظافحلا دراوتو « هلصو نم ذشو « هلاسرإ ىلع تاقثلا قفتا : لالخلا لاقو . ال -

 بئارغ يف ىنطقرادلا هركذ « ًالوصوم كلام نع هب قثوي ال نم هاور دقو . اذه ةشئاع ثيدح

 ١ .. كلام
 رظنا . بدنلا ىلع ءاضقلاب رمألا لمحب اههنيب عمجيف « ةحصلا ريدقت ىلعو : ظفاحلا لاق مث

 . ( 302730 7/6 حتفلا )

 . اهوبأل هنع هللا يضر يلع تخأ اهنع هللا يضر بلاط يبأ تنب ئناه مأ ثيدحلا ةيوارو

 مأ مماو ء هب نوحرصم مهلكوا  ءامسألاو ةفللا لهأ نيب هبيف فالخ ال ٠ هرخآ يف ةزمه ئناهو
 « لبنح نب دمحأو « يعفاشلا : نامامإلا هلاق « دنه : ليقو « روهشملا وه اذه « ةتخاف ئناه

 ورع نب ةريبه تحت تناكو « حتفلا ماع تماسأ . ريثألا نبا هاكح ةمطاف : ليقو ء امهريغو

 نوعبرأو « ةتس ِوَتِلَع هللا لوسر نع امل يور . ةدعجو , فسويو « اًنتاهو . اًررع هل تدلوف
 . ( 358077٠ تافصلاو « ءامسآلا ) . اثيدح

 )١( لسم هاور ثيدحلا ٠ اًموي هل هللا لوسر يلع لخد »: تلاق ةشئاع نع يئاسنلاو « دوادوبأو «
 يدهأ دقو . مويلا كلذ دعب رم مث ء متاص ينإف : لاق . ال : تلقف ؟ ءيش مدنع له : لاقف

 سيح انل يدهأ هنإ هللا لوسراي : تلق « سيحلا بحي ناكو ء هنم هل تأبخف « سيح يللإ
 تحبصأ دق يفإ امأ . هيندأ : لاق « هنم كل تأبخف ٠ افنإ : انل : لاق مث , هنم لكأف « مئاص انأو

 اهسبح ءاش نإو « اهاضمأ ءاش نإف ء ةقدصلا هلام نم جرخي لجرلا لثم عوطتلا موص لثم « .

 هريغ نم متأ وهو « يئاسنلا ةياور ظفل اذه .

 مث « هنم تبرشف « هينلوانف « بارشب يتأف « ِهَتَِع ينلا لع لخد » : تلاق ئناه مأ تورو
 ءال : تلاق ؟ اًئيش نيضقت تنكأ : اهل لاقف « ةًئاص تنكو « ترطفأ دقل هللا لوسراي : تلق

 ينإ : تلق : تلاق » ظفل يفو مرثألاو . دوادوبأو « ديعس هاور « اًعوطت ناك نإ كرضي الف: لاق

 تئش نإف . هسفن ريمأ عوطتملا نإ : ِهّقِلَم هللا لوسر لاقف ء ةًئاص ٠ تئش نإو « يموصف

 يرطفأف «

 يناجزوجلا هفعضو لاقم هيف : يذمرتلا لاقو . تبثي ال : لاقف « مهربخ امأف : ةمادق نبا لاق «

 بايحتسالا ىلع لوم وه مث « هريغو .
 هؤاضق بحتسا هنم جرخ نإو « هماقإ هل بحتسي هنإف : اذه تبث اذإ : ةمادق نبا لاق مث

 فالخلا نم جورخلل ٠ هوور يذلا ربخلاب ًالعو .
 عومجملا ) رظناو ( ١٠؟ /؟ ينغملا ) رظنا ١/564 ( .



 ا/64

 ىلع هسايق نيب عوطتلل موصلا ددرت وهو ءرخآ ببس ةلئسلا هذه يف اًضيأ
 يف لخد نم نأ ىلع اوعمجأ منأ كلذو « عوطتلا جح ىلع وأ  عوطتلا ةالص
 .. ءاضقلا هيلع نأ « اههنم جرخي « اًعوطتم ةرمعلاو « جحلا

 ايف ءاضق هيلع سيلف « عوطتلا ةالص نم جرخ نم نأ ىلع اوعمجأو
 نأل « جحلاب هنم ةالصلاب هبشأ هنأ « ةالصلا ىلع موصلا ساق نم عزو « تماع

 ىلإ هيف ريسملا هل دسفملا مزلي هنأ وهو « ىنعملا اذه يف صاخ مح هل جحلا

 لاقو « هيلع ءاضق ال نأ ىلع روهماف « اًيسان عوطتلا يف رطفأ اذإو . هرخآ

 . جحلا ىلع اًسايق ءاضقلا هيلع ةّيَلَع نبا

 ئناه مأ ثيدحو « نايسنلا ىلع ئناه مأ ثيدح لم اًكلام لعلو

 يذلا ظفللا نم بيرقب ةشئاع ثيدح جّرخ كلذنكو « دواد وبأ هجرخ

 . هليعب ةصفحو « ةشئاع ثيدح جرخو 08 هأنركذ



 هلآو دم انديس ىلع هللا ىلصو ... محرلا نمحرلا هللا مسب

 اًهلست ماسو هبحصو

 فاكتعالا باتك





 وكأ

 [ © فاكتعالا باتك ]

 « كلذ يف فالخ الو «رذنلاب بجاو « عرشلاب هيلإ بودنم فاكتعالاو

 يف وهو « هطرش يفوي ال نأ ةفاخم لوخدلا هرك هنأ كلام نع يور ام الإ

 وه « كلذ ناك ذإ « هنم رخاوألا رشعلا يف ةصاخبو « هريغ يف هنم رثكأ ناضمر

 ء صوصخم عضوم يف صوصخم لمع ىلع لتشي ةلمجلاب وهو .« ِهّثِئَي هفاكتعا رخآ .

 . ةصوصخم كورتو ٠ ةصوصخم طورشب صوصخم نامز يفو.

 هللا ركذو « ةالصلا هنإ ليق : نالوق هيفف ءهصخي يذلا لمعلا امأف
 نبا بهذم وهو « برقلاو ءربلا لامعأ نم كلذ ريغ ال « نآرقلا ةءارقو

 نبا بهذم وهو « ةرخآلاب ةصتخلا ربلاو ٠ برقلا لامعأ عيمج : ليقو 9 مساقلا

 « معلا سرديو ٠ ىضرملا دوعيو ,زئانجلا دهشي بهذملا اذه ىلعف () بهو

 بهذبم وه لوألاو « يروثلا بهذم وه اذهو . ال لوألا بهذملا ىلعو

 . 9 ةفينح يبأو « يعفاشلا

 يف اهب ئرقو هبظاوو « همزال : برضو , دعق باب نم ( افكَعو « اًفوكُع ءيشلا ىلع فكع ) )١(
 هنمو « هتسبح « هفكعأو هفكعأ , ءيشلا تفكع »و < مهل ماتْمأ ىلع َنوُقْكْعَي ) : ىلاعت هلوق
 ( هتجاح نع هتفكع )و « ةيداعلا تافرصتلا نع سفنلا سبح هنأل « لاعتفا وهو ( فاكتعالا )

 ش . (« فكع : ةدام رينملا حابصملا ) هتعنم
 ١/ عومجملا ) . ةصوصخم ةينب صوصخم صخش نم دجسملا يف ثبللا وهف : عرشلا يف هفيرعت امأ
 ش 1 .( ال

 . ( ١7ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنأ (؟)

 . ( قباسلا ردصملا ) رظنا (؟)
 , ةالصلاو , ةدابع وه ٠ دجسملا يف ثكملا امنإو « ةدابعلا نم ء ءيش طرتشي ال : يعفاشلا دنع (5)

 ( 513/1 عومجملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو . فكتعملا قح يف لضفأ ةءارقلاو « مايصلاو
 را /'؟ ينغلا )و

 نب ديعسو « دوعسم نباو « يلع نع كلذ يورو « دمحأو , يعفاشلا دنع موصلا هعم طرتشي الو



 فن

 دح هيف سيل هنأ ينعأ « هنع توكسم ءيش كلذ نأ مهفالتخا ببسو

 ةصتخلا لامفألا ىلع سفنلا سبح فاكتعالا نم مهف نف « لوقلاب عورشم
 سبح هنم مهف نمو . ةءارقلاو « ةالصلا الإ فكتعملل زوجي ال : لاق دجاسملاب

 . هانركذ ام كلذ ريغ هل زاجأ « اهلك ةيورخألا برقلا ىلع.سفنلا

 باسيالو « ثفري ال فكتعا نم :.لاق هنأ هنع هللا يضر يلع نع يورو

 متاقوهو ةجاح هل تناك اذإ هلهأ يصويو « ةزانجلاو , ةعملا دهشيلو

 ىرخأ ةياور دمحأ نعو . قحسإو ٠ سواطو ءاطعو ء نسحلاو « زيزعلا دبع نب رمعو « بيسملا . <
 ءرمع نبا نع كلذ يورو « موصلا هيلع بجي فكتعا اذإ : لاق فاكتعالا يف طرش موصلا نأ

 نب نسحلاو يروثلاو « ثيللاو « ةفينح وبأو ٠ كلامو « يرهزلا لاق هيو « ةشئاعو سابع نباو

 : . ( 2086/6 عومجملا )و ( 1877 ينغملا )رظنأ . يح

 .( 0 ءاهقفلا ةفحت ) ةفينح يأ بهذمل رظناو (.501 يفاكلا ) كلام بهذمل رظناو

 زوجي الف « اًرذن فاكتعالا ناك اذإف « ةزانج ةالص وأ ٠ ضيرملا ةدايعل دجسملا نم جورخلا امأ

 نع رذنملا نبا ءاكحو « فاكتعالا هب لظبيو « يمفاشلا بهذم وهو . دجسملا نم جورخلا

 وهو ءروث يبأو ء قحسإو « ةفينح يبأو « كلامو « يرهزلاو ريبزلا نب ةورعو « دهاجمو « ءاطع

 . بيسما نب ديعس نع يقهيبلا هاورو « رذنملا نبا هراتخاو « دمحأ نع نيتياورلا حصأ
 نع كلذ يور : رذنلا نبا لاق ء زوجي : يعخنلاو , ريبج نب دنيعسو « يرصبلا نسحلا لاقو

 عبتي فكتعملا » لاق هني يبنلا نع سنأ نع ىوري ثيدنحب جنتحاو . هنع تبثي ملو « يلع
 نب ةسبنع نع يناسارخلا -جانيه ةياور نم وهو « ةجام نبا هاور « ضيرملا دوعيو ةزانجلا

 3 اهنم دخاو ةياورب جاجتحالا زوجي ال , ثيدحلا اكورتم ٠ نافيعض امهو « نمحرلا دبع
 . « ناسنإلا ةجاحل الإ تيبلا لخدي ال ناك ه ِةَلِلَم يبنلا نأ ةشئاع ثيدحب نوعناملا جتحاو

 اهيلع فوقوللا ةشئاع ثيدحبو . رخأ ظافلأب لسمو يراخبلا هاورو ء ظفللا اذهب اسم هاوز

 هأور « ةرام انأو الإ هنع لأسأ اف ٠ هيف ضيرملاو  ةجاحلل تيبلا لخدأل تنك نإ » : تلاق

 لس
 اههنم:دحاو لك نأل « دمحأو يمفاشلا بهذم ىلع زوجي كلذ نإف « اًعوطت فاكتعالا ناك اذإ امأ

 2000/5 ينغلل ) ظن ةناكتما ىلع ماسقلا لضفألا نكل ؛ اهنم دحاو حتي الف . عوطت
 1 .( 1١/ .عومجملا )و

 . ةيافكلا ىلع ضرف ةزانجلا ةالص نأل ٠ اًعوطت ناك اذإ « لضفأ جورخلا يعفاشلا دنع نكلو
 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) ةضينح" يبأ بهذمل رظناو . ءاوس ضيرملا ةدايغ يفو . فاكتعالا .ىلع ,تمدقف

 . ملعأ هللاو . عوطتلاو ٠ بجاولا نيب امهدنع قرف الو ( 5-7 ١/ يفاكلا ) كلام بهذمل رظناو ( 3



 فلن

 نأ وهو ء اذه فالخ ةشئاع نع يورو "9 قازرلا دبع هركذ « سلجي الو

 دحأ اًضيأ اذهو "" اًضيرم دوعي الو « ةزانج دهشي ال نأ فكتعملل ةنسلا

 ا 0 . ىنعملا اذه يف فالتخالا بجوأ ام

 : موق لاقف . اهيف اوفلتخا مهنإف « فاكتعالا نوكي اهيف يتلا :عضاوملا امأو

 دجسمو « سدقملا تيبو « مارحلا هللا تيب : ةثالثلا دجاسملا يف الإ فاكتعا ال

 . بيسلا نب ديعسو ةفيذح لاق هبو « مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا
 وبأو « يعفاشلا لاق هبو « دجسم لك يف ماع فاكتعالا : نورخآ لاقو

 . © كلام بهذم روهشم وهو 3 يروثلاو )2 ةفينح

 . كلام نع

 نبا لاقو « ةجح يدنع ةرض نب صاع : دمحأ لاق . ةرض نب ماع نع مرثألاو  دمخأ هاور )١(

 .( 8١/6: عومجملا )و ( ١16 /؟ ينغملا ) رظنا . هنع تبثي ملو « يلع نع كلذ يور : رذنملا

 « ةأرما سمي الو « ةزانج دهشي الو ء اًضيرم دوعي ال نأ فكتعملا ىلع ةنسلا ٠» تلاق (0)

 يف الإ اكتعا الو ء موصب الإ فاكتعا الو ء هنم .اب ال امل الإ  ةجاحل جرخي الو « اهرشابي الو

 1 1 .« عماج دجسم

 لبس عم مارملا غولب ) رظنا . هرخآ فقو حجارلا نأ الإ ؛ هلاجرب سأب الو « دواد وبأ هاور
 . ( 36/) مالسلا

 اهلوق ةشئاع ثيدح نم يذلا ردقلا نأ ينطقرادلا مزج : ظفاحلا نع القت يناعنصلا لاق

 . اود نمم هادع امو « ةجاحل جرخي ال »

 . ( 336 /؟ مالسلا لبس ) رظنا

 لاق هبو . دجسم لك يف حصي هنأو ؛ فاكتعالا ةحصل دجسملا طارتشا انبهذم : يوونلا لاق (؟)

 ينلا دجسم يف الإ حصي ال هنإ : لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع رذنملا نبا ىكحو « دوادو ٠ كلام

 هنأ يباحصلا ناهلا نب ةفيذح نع هريغو ءوه ىحو ٠ هنع حصي اذه نأ نظأ امو « هني
 . ىصقألاو « ةنيدملا دجسمو « مارحلا دجسملا : ةثالثلا دجاسملا يف الإ حصي ال

 « قحسإو « دمحأو . ةفينح وبأ لاقو « عماجلا يف الإ حضي ال : دامو « حلاو « يرهزلا لاقو
 ١/ عومجملا ) رظنا . ةعاملا هيف ماقتو اهلك تاولصلا هيف ىلصي دجسم لك يف حصي :روثوبأو
 يفاكلا ) رظناو ةفيتح يلأ بهذمل ( 4١ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( 188 /؟ ينغملا ) رظناو ( 587



 فيك

 نبا هيلإ بهذ ام الإ , دجسملا فاكتعالا طرش نم نأ ىلع لكلا عمجأو

 ىلع تمرح اهنإ ءاسنلا ةرشابم نأو « دجسلا ريغ يف حصي هنأ نم ةبابل
 ةأرملا نأ نم ةفينح وبأ هيلإ بهذ ام الإو © دجسملا يف فكتعا اذإ , فكتعملا

 كرت وأ ء« دجسملا طارتشا يف مهفالتخا ببسو 2" اهتيب دجسم يف فكتعت امن
 َنوُقِكاَع متْنَأَو َنَهوُرْشاَبت لَو »> : ىلاعت هلوق يف يذلا لاتحالا وه « هطارتشا

 لاق نف ؟ هل نوكي ال مأ باطخ ليلد هل نوكي نأ نيب , 774 دجاتسملا يف

 نأ هضم موق , لاق « باطخ ليد هل سيل : لاق نمو ؛ ةزشالل كر

 : لاق ول « ًالئاق نأل « ةرشابملا عنمي ال هنأو « دجسللا ريغ يف زئاج فاكتعالا

 باطخلا ليلد موهفم ناكل « رادلا يف ًالخاد ناك اذإ ءاًئيش انالف طعت ال

 . ذاش لوق وه نكلو « رادلا جراخ ناك اذإ « هيطعت نأ بجوي

 امأو . هطرش نم اهنأل « دجاسملا ىلإ فيضأ امنإ فوكعلا نأ ىلع روهملاو

 مومعلا ةضراعف « اهيمعت وأ « دجاسملا ضعب صيصخت يف مهفالتخا ببس

 . ةيآلا رهاظ ىلع دجسم لك يف : لاق مومعلا حجر نف « هل صصحملا سايقلل

 نأ طرتشا « سايقب مومعلا كلذ نم دجاسملا ضعب صيصخت هل حدقنا نمو

 وأ « ةعملا ىلإ جورخلاب فكتعملا لمع عطقني الكل ةعمج هيف اًدجسم نوكي

 . كلام بهذملل( - ١/5١5

 )١( ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا  ) 1١١ةبابل ينأ بهذمل .

 دجسم يفالإ ةأرلا فكتعت ال: لاقو« | نههركذ دقف« ةأرللامأو: يدنقرمسلا نيدلا ءالع لاق (1)

 يف تفكتما تءاش إو « ةعاملا دجس ف فكتمت نأ أل أ ني يأ نع نشا كرو

 0 ا

 . ١41 ةيآ ةرقبلا (؟)



 وبكم

 ملو « هفاكتعا هيف عقو يذلا هتيم ينلا دجسم لثم « يطملا هيلإ ٌدَشَت ادجسم

 . ةمرحلا يف هل ةيواسم ريغ تناك ذإ « هيلع دجاسملا رئاس سقي

 ءرثألل اًضيأ سايقلا ةضراعف « ةأرملا فاكتعا يف مهفالتخا ببس امأو

 ٌنذأتسا « ِهَنَِو يبنلا جاوزأ بنيزو « ةشئاعو + ةصفح نأ تبث هنأ » كلذو

 نهتيبخأ نبرض نيح نمل نذأف 2دجبملا يف فاكتعالا يف هت هللا لوسر

 امأو . دجسلا يف ةأرملا فاكتعا زاوج ىلع ًاليلد رثألا اذه ناكف 07« هيف

 تناك امل هنأ كلذو « ةالصلا ىلع فاكتعالا سايق وهف « اذهل ضراعملا سايقلا

 نوكي نأ بجو « ربخلا يف ءاج ام ىلع دجسللا يف اهنم لضفأ اهتيب يف ةأرملا ةالص
 دجسللا يف فكتعت نأ ةأرمالزوجي افإو : اولاق « لضفأ اهتيب يف فاكتعالا

 ةالصلا هيلع هجاوزأ فاكتعا نم رثألا يف ءاج ام وحن ىلع . طقف اهجوز عم
 نيب عملا نم وحن هنأكو « ةدرفم رفاست الو « هعم رفاست اك , هعم مالسلاو

 « بجاو دح مهدنع هرثكأل سيلف « فاكتعالا نامز امأو . "”رثألاو ٠ سايقلا

 امإ : هلك رهدلا زوجي لب « ناضمر نم رخاوألا رشعلا راتخي مهلك ناك نإو

 زوجي ال يتلا مايألا ادع ام امإو « هطورش نم موصلا ىري ال نم دنع اًقلطم

 . هطورش نم موصلا ىري نم دنع اهموص

 لخدي يذلا تقولا يف اوفلتخا كلذكو « هيف اوفلتخا مهنإف « هلقأ امأو

 .نامز لقأ امأ ء هنم هيف جرخي يذلا تقولا يفو « هفاكتعال فكتعملا هيف

 .هل دح ال هنأ ءاهقفلا رثكأو . ةفينح يبأو « ىعفاشلا دنعف « فاكتعالا

 فكتعي نأ دارأ اذإ « ٍوَتِلَي هللا لوسر ناك » تلاق ةشئاع نع يذمرتلا الإ ةعاملا هاور ثيدحلا )١(
 نم رخاوألا رشعلا يف فاكتعالا دارأ امل برضف ءابخب رمأ هنإو هفكتعم لخد مث ء رجفلا ىلص

 برضف « اهئابخب ِمَتِلَ ينلا جاوزأ نم اهريغ ترمأو « برضف اهئابخب بنيز .نرمأف ٠ ناضمر
 « هئابخب رمأف ؟ ندزي ٌربلآ : لاقف « ةيبخألا اذإف ء رظن « رجفلا وتم هللا لوسر ىلص اماف

 رظنا « لاوش نم رخاوألا رشعلا يف فكتعا ىتج ناضمر رهش يف فاكتعالا كرتو « َّضَّوُفَف

 ١ . ( 557/6 راطوألا لين عم .ابخألا ىقتنم )

 ةفينح يأ بهذم ابيب دقو « دحأل هفضي مل فلؤملا نأ اك « ءاهقفلا نم دحأل طرشلا اذه رأ مل ()
 , ةلئسملا هذه يف



 فك

 لاقو . ةليلو « موي : ليقو « مايأ ةثالث ليقف « كلذ يف كلام نع فلتخاو
 ةرشعلا نأ هباحصأ نم نيدادغبلا دنعو . مايأ ةرشع هلقأ : هنع مماقلا نبا
 .٠ )غ1( ةليلو 0 موي هلقأ نأو 5 بايبحتسا

 دقتعا نم هنإف « سايقلا امأ . رثألل سايقلا ةضراعم مهفالتخا يف ببسلاو

 « ةليل هفاكتعازجي ملاذإو ٠ ةليل فاكتعازوجي ال : لاق « موصلا هطرش نم نأ

 امأو . ليللاب نوكي امنإ ءراهنلا موص داقعنا ذإ « ةليلو « موي نم لقا الف
 نأرذن هنع هللا ضر رمع نأ » نم يراخبلا هجرخ اف « ضراعملا رثألا

 . 9 « هرذنب يفي نأ وَقِلَم هللا لوسر هرمأف ٠ ةليل فكتعي

 تقولا يف مهفالتخا امأو « )رثألا اذه نم تباثلا عم رظنلل ىنعم الو

 اًموي وأ « ةدودعم اًمايأ رذن اذإ « هفاكتعا ىلإ فكتعملا هيف لخدي يذلا

 فاكتعا رذن نم هنأ ىلع اوقفتا ةفينح ابأو « يعفاشلاو « اكلام نإف « اًدحاو

 .. 9 سيشلا بورغ لبق دجسملا لخدي هنأ رهش

 )١( ةظحل ولو « هليلقو « هريثك حصي هنأ روهشملا حيحصلا نأ يعفاشلا بهذم .

 يف ةفينح وبأو كلام لاقو « ةفينح يبأ نع ةياورو « دمحأ نع روهشللاو « دواد بهذم وهو

 نأ ةلبانحلاو , ةيعفاشلا ليلدو . موصلا طارتشا يف اهلصأ ىلع ءانب هلاكب موي هلقأ هنع روهشملا

 هلصأ ىلع يقبف « هصخي ءيشب عرشلا هدحي ملو « ريثكلاو « ليلقلا ىلع عقي ةغللا يف فاكتعالا .

 /؟ راصبألا ريونت حرش راتختا ردلا ) رظناو يعفاشلا بهذمل ( 50 /1 عومجملا ) رظنا 555 (

 يفاكلا ) رظناو ةفيتح يبأ بهذمل 5١/١ ( ليبسلا رانم ) رظناو كلام بهذمل ١/  ) 7586بهذمل

 . دجأ

 )١( لابق « ةليل لذب « اًموي » ملسمل ةياور يفو « اههنع هللا يضر رمع نبا نع هيلع قفتم ثيدحلا '

 نمو اهمويب دارأ ةليل قلطأ نف موي فاكتعارذن هنأب هريغو « نابح نبا اههنيب عمج دقو : يناكوشلا
 . ( 5٠١ /؛ رابخألا ىقتنم عم راطوألا لين ) رظنا . هتليلب دارأ « اًموي قلطأ

 باوصلاو ( (رثألا بهذم تباشلا عم رظنلل ىنعم الو ) « ةفرعلل راد »و « ركفلا راد » ةخسن يف (؟)

 . هانتبثأ ام

 .بهذمل ( :55 /7 عومجملا ) رظناو ٠ كلام بهذمل ( 15١ ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (5)
 . هتيشاحو ( 589/١ عنقملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو . يعفاشلا



 كاب

 فكتعي نأ دارأ نم : لاق يعفاشلا نإف « اًموي فكتعي نأ رذن نم امأو

 هلوقف كلام امأو ©) اهورغ دعب جرخو ء رجفلا عولط لبق لخد اًدحاو اًموي

 عولط لبق لخدي : ثيللاو ءرفز لاقو 7 هنيعب دحاو رهشلاو مويلا يف

 . (9 ءاوس امههدنع رهشلاو « مويلاو ء رجفلا

 فكتعي نأ رذن اذإ : لاقف « مايألاو « يلايللا رذن نيب روث وبأ قرفو

 لبق لخد « لايل رشع رذن اذإو ءرجفلا عولط لبق لخد « مايأ ةرشع

 .. 9 حبصلا ةالص دعب هفاكتعا يف لخدي : يعازوألا لاقو (9 اهورغ

 رثألا ةضراعمو ء اًضعب اهضعب ةسيقألا ةضراعم مهفالتخا يف ببسلاو

 لخدي : لاق يلايللا ربتعاو (9 هليل رهشلا لوأ نأ ىأر نم هنأ كلذو « اهعيمجل

 لخدي نأ اًموي رذن نإ بجوأ اًعم راهنلاو ليللا ىلع عقي مويلا مسأ نأ ىأر

 لوخدلا بجوأ « راهنلا ىلع قبطني افنإ هنأ ىأر نمو « سثلا بورغ لبق

 ليللاب ليللا مساو راهنلاب صاخ مويلا مسا نأ ىأر نمو ءرجفلا عولط لبق

 . يلايل وأ اًمايأ رذني نأ نيب قرف

 , هيف وهو ٠ هيلع رجفلا علطيف «رجفلا عولط لبق دجسلا لخدي هنإف , ةفينح يبأ بهذم امأ
 بورغ ىلإ رجفلا عولط نم وهو ء راهنلا ضايبل مسا مويلا نأل . سيثلا بورغ دعب جرخيو

 .. ( ٠١65 /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا . سيشلا

 . ( 387/7 ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( 455 /5 عومجملا ) رظنا )١(

 . ( 1١١ ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ()
 . ( 381/6 يبطرقلا ريسفت ) رظنا (؟)

 . ( 506/١ يبطرقلا ) رظنا (؟)

 . ( 556/5 يبطرقلا ) رظنا (0)

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( ةليل ) « ةفرعملا راد »و « ركفلا راد » ةخسن يف (1)

 ثيدح وهو « عزانتلا دنع ةجحلا وهو « لاوقألا هذه دري ةشئاع ثيدحو : تلق : يبطرقلا لاق

 ا . ( 556/١ يبطرقلا ريسفت ) رظنا . هتحص يف فالخ ال « تباث

 . صنلا عم فالتخا الو « داهتجا الف « باوصلاو «٠ قحلا وه اذهو



 الح

 لاقي دقو ادرفم راهنلا ىلع لاقي دق برعلا مالك يف مويلا ممأ نأ قحلاو

 ىلع يه اغإ ىلوألا هتلالد نوكي نأ هبشي نكل « اًعم راهنلاو « ليللا ىلع
 . موزللا قيرطب ليللا ىلع هتلالدو ءراهنلا

 نم هريغو « يراخبلا هجرخ ام وهف « اهلك ةسيقألا هذهل فلاحا رثألا امأو

 « ناضمر يف فكتعي ِهّنِئَي هللا لوسر ناك » : تلاق ةشئاع نع حيحصلا لهأ

 () « هيف فكتعي ناك يذلا هناكم لخد « ةادغلا ىلص اذإو

 نم رخاوألا رشعلا فكتعملا جرخي نأ ىأر اكلام نإف « هجورخ تقو امأو

 دعب جرخ نإ هنأو « بابحتسالا ةهج ىلع ديعلا ةالص ىلإ دجسملا نم ناضمر
 . (9 هأزجأ « سيثلا بورغ

 لاقو() سيشلا بورغ دعب جرخي لب : ةفينح وبأو « يعفاشلا لاقو

 دسف ءديعلا ةالص لبق هتيب ىلإ عجر نإ : نوشجخاملا نباو « نونحس

 . (9 هفاكتعا

 لخد مث ء رجفلا ىلص , فكتعي نأ دارأ اذإ ني هللا لوسر ناك ١» ظفلب ةعامج لا هاور ثيدحلا )١(

 .٠ ثيدحلا رم دقو « .. هفكتعم

 . ( 73١5 /؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ لوق وهو ( 56/5 يبطرقلا ريسفت ) رظنا )١(

 رشعلا فاكتعا يف هِيَ يبنلاب .ءادتقالا دارأ نمو « باحصألاو يعفاشلا لاق : يوونلا لاق (0)

 نيرثعلاو « يداحلا ةليل سمثلا بورغ لبق دجسملا لخدي نأ يغبني « ناضمر نم رخاوألا

 . وأ ءرهشلا مت ءاوس « ديعلا ةليل سمشلا بورغ دعب جرخيو « هنم ءيش هتوفي ال يل ءهنم

 ىلإ هنْم جرخي وأ  ديعلا ةالص هيف يلصي ىتح دجسملا يف ديعلا ةليل ثكمي نأ لضفألاو ء صقن
 . ( 508/5 عومجملا ) . ىلصلا يف اهولص نإ ديعلا ةالصل ىلصملا

 بهذمللا /؟ عئانصلا عئادب ) رظناو . بابحتسالا يف دمحأو اًكلام يعفاشلا قفاوي كلذبو

 هلوق يبطرقلا هنع لقن دقف « نوشجاملا نبا امأ . كلذك وهف ٠ نونحس نع فلؤملا هركذ ام (5)

 ةحص طرش نم رطفلا ةليل ماقملا ناك وّنو . رهشلا ءاضقتا نم انركذ ام هدري اذهو »

 نأ ىلع « كلذ زاوج ىلع عامجإلا يفو . رطفلا ةليلب لصتي ال فاكتعا حص امل « فاكتعالا

 اذهو ( 75/ /؟ يبطرقلا ) رظنا « فاكتعالا ةحص يف اًطرش سيل فكتعملل رطفلا ةليل ماقم

 : ٠ نونحس لوق سيلو « ي يعفاشلا لوق هلوق نأ ىلع لدي



 ىلا

 ؟ ال مأ ءرشعلا كح نم يه © « ةيقابلا ةليللا له فالتخالا ببسو

 ' ةينلا امأ ءاسنلا ةرشابم كرتو « مايصلاو « ةينلا : ةثالثف « هطورش امأو

 وبأو « كلام بهذف هيف اوفلتخا مهنإف « مايصلا امأو « اًفالتخا اهيف ملعأ الف

 فاكتعالا : يعفاشلا لاقو(9 موصلاب الإ فاكتعا ال هنأ ىلإ ةعامجو « ةفينح

 ٠ . () موص ريغب زئاج

 . كلذ يف هنع فالخ ىلع سابع نباو « رمع نبا ةباحصلا نم لاق كلام لوقبو ا

 نرتقملا موصلا نأ ىأر نف « ناضمر يف عقو افإ هِي هللا لوسر فاكتعا

 هسفن فاكتعالل موصلا نكي م نإو « فاكتعالا يف طرش وه . هفاكتعاب

 ..اقافتا كلذ قفتا افإ هنأ ىأر نمو « فاكتعالا عم موصلا نم دبال : ًالئاق

 . سيل : لاق فاكتعالا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هل اًدوصقم ناك كلذ نأ ىلع ال

 ةيآ يف موصلا عم هنارتقا وهو ءرخآ ببس اًضيأ كلذلو ٠ هطرش نم موصلا
 ةالصلا هيلع هرمأ هنأ وهو « مدقتملا رمع ثيدحم يعفاشلا جتحا دقو ةدحاو

 . مايصلل لحمب سيل ليللاو « ةليل فكتعي نأ مالسلاو

 اهنأ ةشاع نع ةورع نع قحسإ نب نمحرلا دبع ىور امب ةيكلاملا تجتحاو
 سه .الو ةزانج دهشي الو ءاًضيرم دوعي ال نأ فكتعمال ةنسلا : تلاق

 « موصب الإ فاكتعا الو ء هنم هل دبال ام الإ جرخي الو « اهرشابي الو « ةأرما

 مح نم يه. ةييقابلا ةليللا له يه. ةيقابلا ةليللا له فالتخالا ببسو )« ركفلاراد هةرابع )١(
 . هانتبثأ ام باوصلاو ( ؟ ال مأ ء رشعلا

 /” عئانصلا عئادب ) رظناو . دمحأل رخآلا لوقلا وهو « كلام بهذمل ( 775/5 يبطرقلا ) رظنأ )١(

 . ةفيلح يبأ بهذمل( 7

 حصأو « روهشملا ىلع دمحأ بهذم يف كلذك وهو « مايصلا بحتسيو ( 1775 عومجما ) رظناو (؟)
 : رذنملا نبا لاق . رذنملا نباو « دوادو «روث وبأو « يرصبلا نسحلا لاق كلذبو هنع نيتياورلا

 . دوعسم نباو « بلاط يبأ نب يلع نع يورم وهو
 « يروثلاو « يعازوألاو ٠ يرهزلاو «ريبزلا نب ةورعو ٠ ةشئاعو « سابع نباو ءرمع نبا لاقو



 ابا.

 07 عماج دجسم يف فاكتعإ الو

 « ةنسلا » اذه ةشئاع ثيدح يف دحأ لقي مل : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق

 يرهزلا لوق نم الإ مهدنع مالكلا اذه حصي الو ,« قحسإ نب نمحرلا دبع الإ
 . دنسملا ىرجم يرجي نأ لطب « اذكه رمألا ناك نإو

 اذإ فكتعملا نأ ىلع اوعمجأ مناف « ةرشابملا يهو « ثلاثلا طرشلا امأو

 ()7 دجسملا ريغ يف ةبابل نبا نع يور ام الإ « هفاكتعا لطب ادذماع عماج

 نود امب فاكتعالا داسف يف اًضيأ اوفلتخاو . «9 اًيسان عماج اذإ هيف اوفلتخاو

 .(9 فاكتعالا دسفي كلذ عيمج نأ كلام ىأرف « سمللاو « ةلبقلا نم عاملا

 : نالوق يعفاشللو 9 لزني نأ الإ داسف ةرشابملا يف سيل : ةفينح وبأ لاقو
 له مهفالتخا ببسو (9 ةفينح يبأ لوق لثم يناثلاو كلام لوق لثم امهدحأ

 عاونأ دحأ وهو ؟ صوصخو « مومع هل ءزاجملاو « ةقيقحلا نيب ددرتملا مسالا
 : ىلاعت هلوق يف ةرشابملا نإ : لاق اًمونع هل نأ ىلإ بهذ نف ٠ كرتشملا مسالا

 رظنا . ءاماعلا روهمج لوق وهو : ضايع يضاقلا لاق . موصب الإ حصي ال : هنع ةياور يف قحسإو -
 . ( ؟99 /؛ راطوألا لين ) رظنأو ( 4037/1 عومجملا )

 نم اًضيأ هجرخأو « ةنسلا تلاق » هيف سيلو « يئاسنلاو ٠ ظفللا اذهب دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا )١(

 . كلذ هيف سيلو . كلام ثيدح

 مزجو « ةنسلا تلاق » هيف لوقي ال قحسإ نب نمحرلا دبع ريغ : دواد وبأ لاق : يناكوشلا لاق
 . ىهتنا . اهنود نمم هادع امو « جرخي ال : اهلوق ةشئاع ثيدح نم يذلا ردقلا نأب ينطقرادلا

 يثرقلا اذه قحسإ نب نمحرلا دبعو . داشرإلا يف ريثك نبا هركذ , يقهيبلا كلذ حجر كلذكو
 هيلع ىنثأو ٠ نيعم نب ىحي هقثوو ٠ هحيحص يف ملسم هل جرخأ دق ءدابع هل لاقي « يندملا
 . ( 518 /6؛ راطوألا لين ) . مهضعب هيف لكتو « هريغ

 )١( ةنودملا عم دشر نبا تامدقم ) رظنا ١/ ١99 ( .

 وبأو « كلام لاقو . دواد لاق هبو . هفاكتعا دسفي ال هنإف « اًّيسان عماج نإ يعفاشلا بهذم (؟)

 . ( 157 /؟ ينغملا ) رظنأو ( 507 /7 عومجما ) رظنأ . دسفي : دمحأو « ةفينح

 . ( 508/١ يفاكلا ) رظنا . كلام دنع لزني مل مأ ٠ لزنأ ءاوس (5)

 . ( 154 /؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( 5/6 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (0)

 . ( 6080 ١/ عومجملا ) رظنا (3)



 فش

 نود امو « عاملا ىلع قلطني < دجاسملا يف َنوُفِكاَع مْتْنَأو َنُموُرِشاَبُت الو >
 . عاملا ىلع امإ لدي : لاق رثكألا رهشألا وهو « اًمومع ري مل نمو « عاملا
 لدي نأ لطب عامجاي عاملا ىلع لدي هنإ : انلق اذإف « عاملا نود ام ىلع امإو
 نمو « اًعم زاجملاو « ةقيقحلا ىلع لدي ال دحاولا مسالا نأل « عاملا ريغ ىلع
 قلطني ال هنألف « فلاخ نمو « هانعم يف هنألف عاقولا ةلزنمب لازنإلا ىرجأ

 . ةقيقح مسالا هيلع

 لاقو © هيلع ءيش ال : روهجلا لاقف : عماجما ىلع بجي اهف اوفلتخاو
 )0 نسحلا لاق هبو ناضمر يف عماجما ةرافك : لاق مهضعبف »2 ةرافك هيلع : موق

 ,« ةبقر قتعي موق لاقو (دهاجم لاق هبو « نيرانيدب قدصتي : موق لاقو

 . رمق نم اًعاص نيرشعب قدصت ء دجي مل نإف « َةنَدَب ىدهأ « دجي مل نإف

 هنأ رهظألاو ؟ ال مأ « ةرافكلا يف سايقلا زوجي له فالخلا لصأو

 .روجي ال

 لاقف ؟ ال مأ عباتتلا هطرش نم له فاكتعالاب رذنلا قلطم يف اوفلتخاو

 هطرش نم سيل : يعفاشلا لاقو ( هطرش نم كلذ ةفينح وبأو « كلام

 . © كلذ

 )١( يعفاشلا بهذمو « روهشملا يف دمحأ"بهذم وهو ٠ يمخنلاو « ءاطع لوق وهو ٠ ةنيدملا لهأو «
 كلامو ٠ يروثلاو « قارعلا لهأو ٠ هيلع نأ : دمحأ نع لبنح لقتو يعازوألاو « ماشلا لهأو

 نسحلا لوق وهو « ةرافك ٠ يرهزلاو ٠ يضاقلا رايتخاو ٠ هنيعل ءطولا اهدسفي ةدابع هنأل «
 عومجملا)و ( اه /؟ ينغملا ) رظنأ . ناضمر موصو « جحلاك اهيف ءطولاب ةرافكلا تبجوف ١/

  ) 07هيلع ةرافك ال هنأ ىلع معلا لهأ رثكأ : رذنملا نبا نع ًالقن يوونلا لاق .

 نإف . ةبقر قتعي هنأ ىرخأ ةياور نسحلا نعو « يرهزلا لوق وهو ( 507 /7 عومجما ) رظنا (؟)
 .رمت نم اًعاص نيرشعب قدصت ءزجع نإف « ًةندب ىدهأ ء زجع

 . دهاجمل لوقلا اذه دنسأ نم رأ مل (؟)

 . ةفينح يلأ بهذمل ( هاله ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو . كلام بهذمل ( ١/ 5١7 يفاكلا ) رظنا (5)

 , ةفينح يبو كلام بهذك اهدحأ : ناتياور دمحأ نعو ( 40١/1 عومجما عم بذهملا ) رظنا (5)

 . ( 5١5 /7؟ ينغملا ) رظنأ . يعفاشلا بهذكك ةيناثلاو



 ففي

 . قلطملا موصلا رذن ىلع هسايق مهفالتخا يف ببسلاو

 لامعأ يه يتلا لاعفألا ادع ام اهنأ ىلع اوقفتاف « فاكتعالا عناوم امأو

 وأ « ناسنإلا ةجاحل الإ دجسملا نم جورخلا فكتعمال زوجي ال هنأو « فكتتعملا

 اهنأ ةشئاع ثيدح نم تبث امل ةرورضلا هيلإ وعدت امم اهانعم يف وه ام

 دجسملا يف وهو « هسأر ّيلإ يندي فكتتعا اذإ ِهيَِي هللا لوسر ناك » : تلاق

 . ©« ناسنإلا ةجاحل الإ تيبلا لخدي ال ناكو « هلجرأف

 : يعفاشلا لاقف « هفاكتعا عطقني ىم ةجاح ريغل جرخ اذإ اوفلتخاو

 يف مهضعبو « ةعاسلا يف صخر مهضعبو « () هجورخ لوأ دنع هفاكتعا ضقتني

 ' مهضعب هيف صخرف ؟ هدجسم تيب ريغ اتيب لخدي نأ هل لهاوفلتخاو . موُيلا

 لطبي كلذ نأ مهضعب ىأرو .)9 ةفينح وبأو « يعفاشلاو كلام : رثكألا وهو

 . (9 هفاكتعا

 . "كلذ يف هريغ هفلاخو حاكنلا دقع يلي نأو « ءارشلاو « عيبلا هل كلام زاجأو

 . ( 776/١ مالسلا لبس ) رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا )١(

 لاق هبو ( 14 /؟ ينغملا ) رظنا . دمجأ بهدم وهو روذنملا يف اذهو ( 555 / عومجملا ) رظنأ (؟)

 فصن نم رثكأ نوكي ىتح دسفي ال : نسحلا نب دمهو : فسوي وبأ لاقو . كلامو .« ةفينح وبأ

ماف ؛ « هفكتعم يف هروزت هني ينلا تنأ » ةيفص نأ ليلدب هنع وفعم ريسيلا نأل « موي
 « تماق ا

 باجأو . هيشم يف ىنات ول ام ليلدب . هنع وفعم ريسيلا نألو « اهبلقيل « «, اهعم جرخ بلقنتل

 ملف « ًاليل ناك هثأل ء دب هل هنأ لتحي هنأ . اهعم ِهَتِلَ ينلا جورخ نع لوألا لوقلا باحصأ

 . ( 767١ ريغصلا حرشلا ) كلام بهذم وهو ( 194 /؟ ينغملا ) رظنا اهيلع نمأي

ذلا زاج درقتا ول ثيحب اهنم دحاو لكو ٠ برقأ اهدحأ : ناتيب هل ناك اذإ () .
 هيفف « هيلإ باه

 لاقو ( 45١ /1 عومجملا ) رظنا باحصألا قافتاب زوجي ال ( اهحصأ ) يمفاشلا بعقل نايجو

 يغبني ال : ليقو ء دسف ليق « « اهنم ديعبلا ىقأف ء ناتيب هل ناك ول ايف فلتخاو : نيدباع نب

 در ) رظنا . ديعبلا هتتيب قأو « بيرقلا دجسمل ءالخلا كرتول ام : لولا لعو جري نأ

 . ( ١/ 3١6 ىنعملا اذه يف ةنودملا ) رظناو ( 560 /؟ راصبألا ريونت حرش راتحملا ردلا ىلع راتحلا

 . ( 194 /؟ ينغملا ) رظنأ . دمحأ بهذم وهو (4)

 نع هلغشت ةجاح الو . لمع الو « ةراجتب لغتشي الو « يرتشي الو « عيبي الو : يفاكلا يف ءاج (ه)



 اففت

 هيبشتو داهتجالا الإ هيلع صوصنم دح كلذ يف سيل هنأ مهفالتخا ب بيسو

 . هيلع اوقفتأ امب هيلع اوقفتي مل ام

 ؟ كلذ ريغ وأ « ةزانج دوهش طرتشي نأ فكتعمال له اًضيأ اوفلتخاو
 لاقو هفاكتعا لطب ٠ لعف نإ هنأو « هعفني ال هطرش نأ ىلع ءاهقفلا رثكأف

 ش . () هطرش هعفني : يعفاشلا

 « هزاجأ هنإف « حاكنلا دقع امأ ( ١ ٠١ ةنودلا ) ىنعلا اذه يف رظناو ( *07 )١/ ركذلا

 : كلذ لمأت فلؤملا هركذ ام فالخ اذهف ( 08 ١/ يفاكلا ) رظنا . بيطتلا كلذكو

 امأ . هوحن وأ « ماعط هنم دب ال انم الإ يرتشيو « عيبي نأ زوجي ال دمحأ بهذم ىلع كلذكو

 نأ سأب الو ( 507 /؟ ينغما ) رظنا . كلذ نم ءيش زوجي الف « ءاطعلاو « ذخألاو « ةراجتلا

 امل الإ . هتهارك انبهذم نم حصألا : يوونلا لاقو ( قباسلا ردصملا ) حاكنلا دهشيو « جوزتي

 وبأ هيف صخرو . يرهزلاو ء دهاجمو , ءاطع ههرك نمبو : رذنلا نيا لاق . هنم هل دب ال

 كلام نعو . يرتشي نم هبل نكي مل اذإ ءزيخلا يرتشي : دمحأو « يروثلا نايفس لاقو . ةفينح

 « عيبي ال يدنعو :رذنملا نبا لاق ء ريسيلا يرتشيو « عيبي ةياورو « يروشلاك ةياور
 ؛ تاراجتلا رئاس امأف : لاق . كلذ هيفكي نم هل نكي مل اذإ ٠ هنم هل دب ال.ام الإ يرتشي الو

 ناسنإلا ةجاح ءاضقل جرخ نإ « هفاكتعا لطب « اهل جرخ نإو « هرك « دجسما يف اهلعف نإف

 . ( 85/١ عومجملا ) رظنأ . هركي مل « هروزم يف ىرتشاو عابف

 لطبيو « ةزانج ةالص وأ « ضيرم ةدايعل رذن فاكتعا نم جرخي نأ زوجي ال : يعفاشلا بهذم ()

 « كلامو « يرهزلاو ءريبزلا نب ةورعو « دهاجمو « ءاطع نع رذنملا نبا هاكحو . فاكتعالا هب

 هاورو « رذنلا نبا هراتخاو . دمحأ نع نيتياورلا حصأ يهو « روث يبأو « قحسإو « ةفينح يبأو
 . زوجي : يعخنلاو « ريبج نب ديعسو « يرصبلا نسحلا لاقو ٠ بيسملا نب ديعس نع يقهيبلا
 . روذنملا يف اذه ( 441/1 عومجملا ) رظنا . هنع تبثي ملو « يلع نع كلذ يور : رذنملا نبا لاق

 جورخلا امأ ( قباسلا ردصملا ) . هفاكتعا لطب « ةزانجلل جرخ نإف « اههنيب ريخيف « عوطتلا امأ
 هبو « هفاكتعا نالطب' يعفاشلا بهذم نم حيحصلاف 2 عباتتم روذنم فاكتعا نم ةعملا ةالصل

 « يعخنلاو ٠ يرصبلا نسحلاو « ريبج نب ديعس لاقو .. ةفينح يبأ نع ةياور يهو ٠ كلام لاق
 هفاكتعا لطبي ال ةفينح وبأو « دوادو ءرذدنملا نباو ء« كلام باحصأ نم كلملا دبعو « دمحأو

 ( ١/ ١ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( 150 /؟ ينغملا ) رظنأو ( ؛25 /1 عومجملا ) رظنا



 اا ع

 ةعنام ةدابع اهيلك نأ يف جحلاب فاكتعالا مههيبشت .مهفالتخا يف ببسلاو

 ثيدحل « هآر نم هيلإ راص افإ « جحلا يف طارتشالاو , تاحابملا نم ريثكل

 ثيح يلم نأ يطرتشاو ٠ جحلاب يلهأ » : لاق ِهَنَِ هللا لوسر نأ ةعابض

 دنع فيعض هيف سايقلاف ؛ جا يف هيف فلتع لصألا اذه نكل ٠ ينسيح

 فلاخلا مصخلا

 . نيلوقلا نم لك ليلد انيبو « ةلئسملا هذه يف لوقلا انفلسأ دقو -
 طرش ام هلو « دمحأ دنع زئاج كلذ نإف « ةزانج دوهش وأ ء ضيرملا ةدايعل جورخلا طارتشا امأ

 سيلف « ءطولا طرش وأ ؛ بسكتلاو « ةراجتلل ءارشلاو عيبلا وأ « ةهزنلا وأ « ةجرفلا طرش نإو

 طرش نإ قحسإو « يعفاشلاو « يروثلا لاقو : ظفاحلا لاق ( 151 / ينغملا ) رظنا . كلذ هل

 /6 حتفلا ) ٠ دمحأ نع ةياور وهو هلعفب هفاكتعا لطبي مل « هفاكتعا ءادتبا يف كلذ نم اًفيش

 : 1 . ( 08 /؟ ةضورلا ) رظناو ( ١

 لاقف «رييزلا تنب ةعابض ىلع لِي هللا لوسر لخد » هظفلو « ةشئاع نع هيلع قفتم ثيدحلا )١(
 « يطرتشاو « يجخ : امل لاقف « ةعجو الإ يندجأ ام هللاو : تلاق ؟ جحلا تدرأ كلعل : اهل

 ةميزخ نباو ءدمحأ ه هاورو « دوسألا نب دادقلا تحت تناكو « ينتسبح ثيح يلحم مهللا : يلوقو

 يمرحأ » ٍعقِلَع هللا لوسر لاق : تلاق بلطللا دبع نب ريبزلا تنب ةعابض نغ ةمركع نع

 ربع كابر ىلع كاطرشب كلذ نم تللح دقق تسبح نإف ؛ ينسبحت ثيح يلحم نإ : يلوقو

 .٠ « لجو

 عيلس مأو , دوعسم نبأ نعو هدنع رباج نعو . يقهيبلا دنع سنأ نع باَبلا يفو : يناكوشلا لاق

 حرص هنكلو « قحسإ نبا هدانسإ يفو ؛ . ريبكلا يف يناربطلاو دجحأ دنع ةماس مأ نعو « اًضيأ هدنع

 نب يلع هيفو «ريبكلا يف يناربطلا دنع رمع نبا نعو ٠ حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو ٠ ثيدحتلاب

 دايج ةتباث دنيناسأب ةعابض ةصق سابع نبا نع يور : يليقعلا لاق . فيعض وهو « مصاع

 لهذ هناكو , ثيدح طارتشالا يف تبثي الهنإ: لاقف: اًشحاف اًطلغ يليصألا طلغدقو . ىهتنا .

 هنأل هريغ ىلإ هدعأ مل ءانشتسالا يف ةشئاع ثيدح تبث ول : يعفاشلا لاقز « نيحيحصلا يف امع

 . هجوأ نم ثيدحلا اذه تبث دق : :يقهيبلا لاق . هللا لوسر نع تبث ام فالخ يدنع لحي ال

 ل.( /6 راطوألا لين ) رظنا ْش

 نب ديزلا اهوبأ هيي ينلا م تنب يهو « مكح مأ اهتيك : يعفاشلا لاق « هلوأ مضي ةعابضو

 ةيمثاحلا هباوص : لاقو « يوونلا هبقعتو « ةيملسألا لاقف ٠ . يلازغلا مثدو مثاه نب ”بلطلا دبع

 . ( قباسلا ردصملا )
 نأ يطرتشاو هاذكه انيدل يتلا خسنا عيمج يف كلذك وهو « طقس هيف ثيدحلا نأ ةظحالم عم



 يابو

 ءاّمزال عبانتلا () ناك وأ ءرذنلا يف عباتتلا طرتشا اذإ اوفلتخاو
 تعطق اذإ يتلا ءايشألا يه ام كلذ ىري نم دنع رذنلا "يف قلطف
 : لاق نم مهنم نإف « ضرملا لثم ءانبلا وأ ٠ فانئتسالا تبجوأ « فاكتعالا
 . ةفينح يبأو . كلام لوق وهو . فكتعملا ىنب « فاكتعالا ضرملا عطق اذإ

 . (9 يوونلا لوق وهو ٠ فاكتعالا فنأتسي : لاق نم مهنمو () يعفاشلاو

 . هانتبثأ ام باوصلاو « ينتسبح ثيح يلحت -

 . جحلاب صاخ وهو صوصخلا اذه يف هل ةجح ثيدحلا اذه ركذي مل طرشلا زاوجب لاق نم نأ اك
 . كلذ لمأتف

 لما موي هللا دبع اهنبا لتق دادقملا ةجوز « مشاه نب د بلطملا دبع نب ريبزلا ثنب هذه ةعابضو

 . ءامسأ ديرجت ٠) مهريغو « جرعألاو « ةورعو ؛ سنأو « رباجو سايع نبا اهنع. ىورو « ةشئاع عم

 . ( ةباحصلا

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( ناكرأ ) « ىربكلا ةيراجتلا ةبتكللا » ةخسن يف .
 .رذدنلا قلطف «'ةفرعملا راد »و « ركفلا راد ٠» ةخسن يف (؟)

 « هنيعب اًرهش هب روذنملا ناك نإف ةفينح يبأ بهذم امأ « كلام بهذمل ( ١/ ٠07 يقاكلا ) رظنا (5)

 رذع ريغ نم هعنصب دسف ءاوسو « عباتتلا ةفص هيف ىعاريف اًمباتتم همزلي هنأل ٠ لابقتسالا

 « ضيحلاو « ضْرملك رذعل هعنصب دسف وأ « راهنلا يف برشلاو لكألاو ء عامجلاو جورخلاك
 ( ٠١72/7 عئانصلا عئادب ) رظنا . تئافلل اًربج بجي ءاضقلا نأل « ليوطلا ءامغإلاو « نونجلاو

 1 . ( ؛١/60 عومجملا ) يعفاشلا بهذمل رظناو

 ضرملل يوونلا ركذ دقو ملسم حرش يف الو ( 61 /1 رظنا . عومجملا يف يوونلل لوقلا اذه رأ م (9)
 نم ترش زوج هل سام . ال فيفخ ( اهدحأ ): اماسقأ ضراملا .

 دجسلا ثيولت هنم فاخي رمل: ( ثلاشا) . رهطألا لع يانا عطب و جورخلا حابيف
 « عباتتلا عطقني ال هنأ : روهجلا هب عطق يذلا بهذملاو . جرخيف « لوبلا راردإو « لاهسإلاك

 . ( 4830/١6 عومجملا )و ( :08/؟ ةضورلا ) رظنا . نيلوقلا ىلع : ليقو



 البو

 نم جرخي له اوفلتخاو () ينبت ضئاحلا نأ مدنع هبسحأ اهف فالخ الو
 ؛ هيلع يمغأ وأ , فكتعلا نج اذإ اوفلتخا كلذكو (7 جرخي سيل مأ « دجسملا :

 . 9 لبقتسي لب « ينبي سيل وأ « ينبي له

 دودحم ءيش ءايشألا هذه يف سيل هنأ بابلا اذه يق مهفالتخا يف ببسلاو

 اوفلتخا امب هيلع اوقفتا ام مههيبشت لبق نم عزانتلا عقيف ٠ « عمسلا لبق نم
 اهطرش نم يتلا تادابعلا يف وأ « ةدابعلا هذه يف هيلع اوقفتا امب ينعأ « هيف

 . هريغو .« راهظلا موص لثم « عباتتلا

 امل ءاضقلا هيف بجي هنأ رذع ريغل عطق اذإ « عوطتملا فاكتعا نأ روهملاو

 مف « ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعي نأ دارأ لِي هللا لوسر نأ » تبث

 )١( هيف فالخ الف « دجسملا نم اهجورخ امأ : ةمادق نبا لاق ٠ دجسملا يف ثبللا عني ضيحلا نأل ..
 تعجر « ترهط اذإف « اهتيب ىلإ تعجر ةبحر هل نكي مل نإ دجسملا نإف : اذه تبث اذإو «

 نم ةجراخ ةبحر هل تناك نإو « دمحأ هيلع صن « اهيلع ةرافك الو اهتاف ام تضقو « تقأف

 وهو « اهضيج ةدم اهيف اهءابخ برضت : يقرخلا لاقف « اهءابخ اهيف برضت نأ نكمي دجسملا
 مايألا كلت تضق , ترهط اذإف « اهراد يف اهطاطسف برضت : يمخنلا لاقو . ةبالق يبأ لوق ,

 كلامو « ةعيبرو ءرانيد نب ورمعو « يرهزلا لاقو . تفنأتسا « اًفقس وأ « اًنيِب تلخد نإو «

 تعجر ترهط قمو : ةمادق نبا لاق مث .. عجرتلف « ترهط اذإف « اهلزنم ىلإ عجرت : يعفاشلاو ٠

 هبشأ « داتعم رذعل جورخ هنأل اًفالخ معن ال . اهيلع ةرافك الو « تنبو « تضقف ء دجسلا ىلإ

 رظناو ( ؟01/؟ ينغلا ) رظنا . هيلع ليلد ال , محت مهاربإ لوقو ةجاحلا ءاضقل جورخلا

 ) :ه0/6 عومجملا ( . | ٠

 نتي ملكا قابس ٠ جي يل أ  دجسلا نم جري له وخر + سنا عج يف ذك
 . كلذ لمأتف « جرخت سيل مأ , دجسملا نم جرخت له »

 /1 عومجملا ) رظنا . هعباتت عطقني الو « هفاكتعا لطبي ال نونجلاو « ءامغإلا نأ يعفاشلا بهذم (؟) '

 هيلع يمغأ نإ : ةفينح يِبأ بهذمو ( 758 ١/ ريغصلا حرشلا ) رظنا . كلام بهذم وهو ( 7

 ةفص تتاف دقو « اًعباتتم همزل هنأل لبقتسي نأ أرب اذإ هيلعو هفاكتعا دسف « غ هباصأ وأ « اًمايأ

 نأ هيلع بجي له « قافأ مث نينس يقبو « نونجلا لواطت نإو « لابقتسالا همزليف « عباتتلا
 . ( ٠١79 /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا . ناتياور هيفف « هنع طقسي وأ « يضقي



 اياباب

 . © « لاوش نم اًرْثع فكتعاف « فكتعي

 . بسحأ اهف هئاضق يف فالخ الف «رذنلاب بجاولا امأو

 . هفاكتعا عطقتا ةريبك أ نم نأ روهمجلاو

 . هدعاوقو « بابلا اذه لوصأ يف هتبثن نأ انيأر ام ةلمج هذهف

 مسو هبحصو « هلآو ء دم انديس ىلع هللا ىلصو « نيعملاو « قفوملا هللاو

 )١( ثيدحلا جيرخت مدقت .





 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو ... يحرلا نمحرلا هللا مس

 ' اًهلست ملسو هبحصو

 جحلا باتك





 فخ

 00 جحلا باتك

 ىلع لقشي : لوألا سنجلا « سانجأ ةثالث يف باتكلا اذه يف رظنلاو

 (9 لمعل اهتفرعم بجت يتلا تامدقملا ىرجم ةدابعلا هذه نم يرجت يقتلا ءايشألا

 يهو « ناكرألا ىرجم يرجت يتلا ءايشألا يف : يناثلا سنجلا . ةدابعلا هذه
 يتلا ءايشألا يف : ثلاثلا سنجلا . ةكورتملا ءايشألاو « اهسفنأ ةلومعملا روبألا
 ةدابع لك نأ كلذو « لاعفألا ماكحأ يهو « ةقحاللا رومألا ىرجم اهنم يرجت

 . سانجألا ةثالثلا هذه ىلع ةلتشم دجوت اهنإف

 ةعبسلا رثكأ « عبسلا يف اهب «ىرق « ناتغل ء اهرسكو ءاحلا حتفب لاقي جحلا : يوونلا لاق )١(
 لاقو ء دصقلا هلصأو ٠ سايقلاو ء رسكلا عومسملا رثكأو ٠ ناتغل اهيف ةجحلا اذكو « حتفلاب
 لاقو. روهشملا وه لوألاو , ىرخأ دعب ةرم هتيتأ اذإ ء هتججح كلوق نم وه : يرهزألا
 ىلإ فالتخالا ةلاطإ وه : نوريثك لاقو . همظعت ءيش ةرايز : ةغللا يف جحلا لصأ : ثيللا
 عمجلاو « جاح وهف  ءاحلا مضب - جحي جح لوقي : ةغللا لهأ لاق . ريرج نبا هراتخاو « ءيثلا
 صتخا مث : ءاماعلا لاقو . لزنو لزانك يرهوجلا هاكح  ءاحلا مذب  ججُّحو « جيجحو « جاجح
 ايهاكح ةغللا لهأل نالوق اهيفف ( ةرمعلا امأو ) كسنلل ةبعكلا دصقب لاعتسالا يف جحلا

 اهلصأ « هريغ انمهريغو ٠ يرهوجلاو « سراف نبا هركذي ملو ( امهرهشأ ) نورخآو ٠ يرهزألا
 صتخا امنإ : ليقو : يرهزألا لاق . هريغو « جاجزلا هلاق ء دصقلا اهلصأ ( يناثلاو ) ( ةرايزلا )
 . ( ه /7 عومجما ) . ملعأ هللاو . رماع عضوم ىلإ دصق هنأل « ةبعكلا دصقب راتعالا
 هنإف « عنام ريغ نم ِهَتَم يبنلا هرخأو ٠ ةرجهلا نم سمخ ةنس جحلا ةضيرف تلزن : ظفاحلا لاق

 ًاريمأ ركب ابأ ثعبو ٠ نامث ةنس ةكم حتفو « جحي لو « ةرمعلا ءاضقل عبس ةنس ةكم ىلإ جرخ
 رومألا هذه « ضبق مث ء موي نيناُث اهدعب شاعو ءرشع ةنس وه جحو « عست ةنس جحلا ىلع .

 : يعفارلا لاقف « ريثك فالتخا هيفف « سمخ ةنس يف جحلا ضرف الإ ءرّيْملا لهأ نيب اهيلع عمج
 نع بذهملا حرش يف يوونلا لقنو . سمخ ةنس : ليقو ءريّسلا باتك يف هب مزجو ء تس ةنس
 ةنس : ليقو « نامث ةنس ضرف : ليقو « ةعفرلا نبا هححصو تس ةنس ضرف هنأ : باحصألا
 ةرجهلا لبق ضرف : ليقو . ةيناطلسلا ماكحألا يف يدرواملا هاكحو ٠ ةضورلا يف هاكح . عست
 ١/ ريبحلا صيخلت ) رظنا . كلذ ريغ ليقو ء رشع ةنس ضرف : ليقو « ةياهنلا يف هاكح
030 ). 1 

 . هانتبثأ ام باوصلاو , لمعلا اهتفرعم «ركفلا راد ٠ ةخسن يف ()
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 لوألا سنجلا

 ىلعو « هطورشو . بوجولا ةفرعم ىلع : نيئيش ىلع لقشي سنجلا اذهو

 هللو » : هناحبس هلوقل هيف فالخ الف هبوجو امأف ؟ بجي ىتمو « بجي نم

 . . "7 © ًاليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جِح سانلا ىلع

 طورشو « ةحص طورش : نامسق طورشلا نإف « بوجولا طورش امأو

 ذإ « مالسإلا هطورش نم نأ مهنبب فالخ الف ةحصلا طورش امأف . بوجو

 . . © ةفينح وبأ هنم عنمو « ) كلذ زاوج ىلإ يعفاشلاو كلام

 زاجأ نم نأ كلذو  لوصألل كلذ يف رثألا ةضراعم فالخلا ببسو

 هيفو « لسمو « يراخبلا هجرخو « روهشملا سابع نبا ثيدحب هيف ذخأ ؛ كلذ

 جح اذهلأ : تلاقف « ًايبص مالسلاو ةالصلا هيلع هيلإ تعفر ةأرمأ نأ »

 '. (9 «رجأ كلو « معن : لاق ؟ هللا لوسراي

 )١( وال ةيآ نارمع لآ ةروس .

 عومجملا )و ءكلام بهذمل ( 5 /؛ يقوسدلا ةيشاح عم ريبكلا حرشلا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو :(0)
 ' . كلام بهذمل ( ؟؛8 /؟ ينغملا )و « يعفاشلا بهذمل ( 7 /7 يوونلل

 ريهامجو « دوادو , دمحأو , كلام بهذمو « انبهذم وهف ٠ يبصلا جح ةحص امأو ه : يوونلا لاق (؟)
 هنع روهشلا يف ةفينح وبأ لاقو « هيف عامجإلا ىلإ رذنملا نبا راشأو « فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا
 ازاجأ يفاساكلاو . يدنقرمسلا نكلو ( 56 /7 عومجملا ) هباحصأ ضعب هححصو « هجح حصي ال
 . ( ٠١86 /؟ عئانضلا عئادب ) و ( ه5 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا' . عوطت هنأو ء هجح

 ناك يبص دضعب تذخأف ء اهتفحم يف يهو ةأرماب رم ِهتلَي هنأ : سابع نبا ثيدح : ظفاحلا لاق (5)

 « دوادوبأو « لسمو « اطوملا يف كلام هاور «رجأ كلو معن ه: لاقف ؟ جح اذهلأ :تلاقف « اهعم

 ثيدح نم يذمرتلا هاورو « مهدنع ظافلأ هلو « هنع بيرك ثيدح نم نابح نباو « يئاسنلاو
 نع مرحت مألا نأب اوجتحا باحصألا نأ : يعفارلا ركذ ( هيبنت ) لاق مث , هبرغتساو ءرباج

 ىهتنا . هنع تمرحأ يه اهنأو. ء همأ تناك اهنأ رهاظلا .: اولاقو « اذه سابع نبا ربخل يبصلا

 - اهنوك امأو , اهل اّيبص تعفرف : املوق يف يناربطلاو + نابح نبا ةياور نم نم رهاظ وهف همأ اهنوك امأف



 748م

 « لقاع ريغ نم حصت ال ةدابعلا نأ وه لصألا نأب كسمت كلذ عنم نمو

 يغبنيو « عيضرلا لفطلا نم اهعوقو ةحص يف كلام باحصأ فلتخا كلذكو

 هيلع لاق اك وهو . هنم ةالصلا عوقو حصي نمم هعوقو ةحص يف فلتخي ال ن ذأ

 ظ . 00 «رشعلا ىلإ عبسلا نم » مالسلاو ةالصلا
 رافكلا ا دأب لوقلا ىلع مالسإلا اهيف طرتشيف : بوجولا طووش امأو :

 هلوقل كلذ يف ةعاطتسالا طارتشا يف فالخ الو « مالسإلا عئارشب نوبطاخم

 « فالتخا كلذ ليصفت يف ناك نإو 4 ًاليبَس هيلإ عاطتسا نم # : ىلاعت
 . ةباينو «٠ ةرشابم : نيعون ىلع روصتت ةلمجاب يهو

 . ندبلاب ةعاطتسالا اهطورش نم نأ مدنع فالخ الف : ةرشابملا امأف

 لاقف  لاملاو ندبلاب ةعاطتسالا ليصفت يف اوفلتخاو 9 . نمألا عم لاملاو

 : باطخلا نب رمعو « سابع نبا لوق وهو « دمحأو « ةفينح وبأو « يعفاشلا
 , يشلا عاطتسا نم : كلام لاقو (" ةلحارلاو « دازلا كلذ طرش نم نأ
 . كلذ ىلع ةلالد ثيدسحلا يف سيل غابصلا نبا لاق دنقو « اميرص هرأ لف « هنع تمرحأ -

 . ( ؛05 ١/ صيخلتلا )

 اهيلع ممويرضاو « نينس عبس ءانبأ مهو « ةالصلاب مدالوأ اورم » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق دصقي )١(

 ريظنا ٠ مالو « دواد وبأو , دسخأ ءاور .  عجاضلل يف مهني اعقرفو « نينس رع ءانبأ هو
 . . ( 160 ١/ ريغصلا عماجلا )

 قيرطلا يف نوكي الأ وهو قيرطلا ةيلخت : اهو , نيطرش يف ةياورلا تفلتخاو : ةمادق نبا لاق . )١(
 جحلا بجي الف «؛ بوجولا طئارش نم اهنأ يورف .. ريسملا ناكمإو ٠ هوحنو ءودع نم عنام
 رذعتي اذه نألو , عيطتسم ريغ اذهو « عيطتسلا ىلع جحلا ضرف افنإ ىلاعت هللا نأل < اهنودب
 يورو « يعفاشلاو « ةفينح يأ بهذم اذهو . ةلحارلاو « دازلاك اطرش ناكف ٠ جحلا لعف هعم

 مث ةسمخلا طورشلا هذه تلك ولف ٠ يعسلا موزلل ناطرتشي افإو بوجولا طئارش نم سيل اههنأ
 ؟ هتمش يف يقب , اهدوجو لبق رسعأ نإو « هتوم دعب هنع ّيُح نيطرشلا نيذه دوجو لبق تام
 ءادألا امههدقف عم رذعتي هنأ : ةلحارلاو « دازلا نيبو « اههنيب قرفلاو ... يقرخلا مالك رهاظ اذهو
 . ( 316 ١ 718/؟ ينغملا ) رظنا . اقرتفاف عيملا هعم رذعتي ةلحارلاو « دازلا دقفو « ءاضقلا نود

 ةفحت ) رظناو ٠ يمفاشلا بهذمل ( 48/7 عومجما ) رظناو ( 18/7 ينغملا ) دمحأ بهذمل رظنا (؟)

 . ةفينح يأ بهذمل ( هما ٠/ ءاهقفلا
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 باسكالا هنكي نم نك اذإ 2 ا طرش نم هدنع دازلا سيل كلذكو

 . 2 لاؤسلاب ولو « هقيرط يف

 مومعل ةعاطتسالا ريسفت يف دراولا رثألا ةضراعم فالخلا اذه يف ببسلاو

 :لئسهنإ» مالسلاو ةالصلا هيلع هنع رثأ درو هنأ كلذو . اهظفل

 ىلا « ةلحارلاو 8 دازلا » : لاقف ؟ ةعاطتسالا ام

 نم ىلع كلام هلمحو , فلكم لك ىلع كلذ يعفاشلاو « ةفينح وبأ لمحف

 . قحسإو ء دمحأو « يعفاشلاو « ريبج نب ديعسو دهاجمو « نسحلا : ةلحارلاو دازلا طرتشا نميي 0
 نإ : كاحضلا لاقو ٠ ةحصلا يه : ةمركع لاقو . ملعلا لهأ دنع هيلع لمعلاو : يذمرتلا لاق

 . ( 3٠١ /؟ ينغملا ) رظنا . هكسن يضقي ىتح هبقعو « هلكأب هسفن رجاؤيلف « ًاباش ناك

 نمو « كلام دنع ةعاطتساب ةقاطلا مدع دنع ةلحارلاو « دازلا دوجو سيلو : ربلا دبع نبا لاق )١(
 هنع جحي نأ همزلي لو « هضرف كلام دنع هنع طقس « هتلحار ىلع كسسي ملو « هندبب هنع زجع

 كلام دنع سأب الو هأزجأ . هعم ءيش ال نمم سانلا ففكتي نم جح ولو . هلام نم هريغ

 ١5(.. /؟ ريغصلا حرشلا )و ( 505 ١/ يفاكلا ) رظنا . كلذب

 « ةلحارو « داز » : لاقف . ليبسلا ريسفت نع هَل لئس هنأ ثيدح : صيخلتلا يف ظفاحلا لاق (؟)

 ينلا نع سنأ نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس قيرط نم يقهيبلاو « ماحلاو « ينطقرادلا
 ليق : لاق 4 ًاليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو ج ىلاعت هلوق يف ْهَّنِلَع

 نسحلا نع ةداتق نع باوصلا : يقهيبلا لاق . ةلحارلاو « دازلا : لاق ؟ ليبسلا ام هللا لوسراي

 ءامهو الإ لوصوملا ىرأ الو « نسحلا ىلإ حيحص هدنسو « ينطقرادلا هجرخ يذلا ينعي « ًالسرم
 « دامح نع يوارلا نأ الإ . ًاضيأ سنأ نع ةداتق نع ةماس نب دامح ثيدح نم ماحلا هاور دقو
 هاورو « ثيدحلا ركنم وه : متاخ ويأ لاق دقو « ينارحلا دقاو نب هللا دبع ةداتق وبأ وه

 « اضيأ فيعض هدنسو « سابع نبا ثيدح نم ينطقرادلاو « ةجام نباو « يذمرتلاو « يعفاشلا

 نب يلع ثيدح نمو رباج ثيدح نم ينطقرادلا هاورو «٠ سابع نبأ لوق نم رذنملا نبأ هاورو

 نع بيعش نب ورمع ثيدح نمو « ةشئاع ثيدح نمو « دوعسم نبا ثيدح نمو « بلاط يبأ
 وبأ لاقو « ةفيعض اهلك هقرط نإ « قحلا دبع لاق دقو « ةفيعض اهلك اهقرطو « هدج نع هيبأ
 نسحلا ةياور تاياورلا نم حيحصلاو « ًادنس كلذ يف ثيدحلا تبثي ال : رذنملا نب ركب

 .( 705١/5١ ) . ةلسرملا
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 يعفاشلا دقتعا افإو هقيرط يف باستكالا ىلع ةوق هل الو « ىغملا عيطتسي ال

 كلذ ريسفتب ةنسلا تدروف « ًالمم باتكلا درو اذإ هبهذم نم نأل « يأرلا اذه

 ةعاطتساب هبوجو امأو[. ريسفتلا كلذ نع لودعلا يغبني سيل نأ لمجملا
 , ةباينلا همزلت ال هنآ ةفينح يبأو كلام دنعف « ةرشابملا نع زجعلا عم ةباينلا
 مزيلف « مزلت اهنأ يعفاشلا () دنعو . 29 ةرشابملا نع زجعلا عم تعيطتسا اذإ

 هندبب وه ردقي مل اذإ « هريغ هنع هب جحي نأ ردقب لام هدنع يذلا هبهذم ىلع
 وأ « خأ نم هندبو ء هلامب هنع جحي نم دجو نإو « هلامب هريغ هنع جحي نأ

 يذلا وهو « 'بوضعملاب اهنوفرعي يتلا يهو "' هنع كلذ طقس بيرق
 هتثرو مزلي جحي لو « توملا هيتأي يذلا هدنع كلذكو ةلحارلا ىلع تبثي ال

 . © هنع هب جحي امم هلام نم اوجرخي نأ هدنع

 يبأ بهذمل ةبسنلاب امأو ( 508 ١/ يفاكلا ) رظنا . فلؤملا لاق اكف « كلام بهذمل ةبسنلاب امأ (1)

 هلو « هوحنو « ضرملاك رذعل هسفنب جحلا هيلع بجي م نم مث » : يناساكلا لاق دقف « ةفينح

 زاوج طئارش تدجو اذإ « مالسإلا ةجح نع هئزجيو « هنع ًالجر ّجِحي نأ همزلي ء لام
 . دمأو ٠ يعفاشلا بهذك ةلكسلا هذه يف هبهذف ( ٠١55 /؟ عئانصلا عئادب ) . جاجحإلا

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( نعو ) « ركفلا راد » ةخسن يف (0)
 : يوونلا لاق ( 5١8 /؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( 11/7 عومجملا عم بذهملا ) رظنأ (؟)

 « ةفينح وبأو ٠ يروثلاو ء يرصبلا نسحلاو . بلاط يبأ نب يلع مهنم « ءاماعلا روهمج لاق هبو
 ًاريجأو ء الام دجو اذإ . بوضعملا ىلع بوجو وهو : دوادو رذنملا نباو « قحسإو « دمحأو

 .لثملا ةرجأب

 هلاوز ىجري ال ًازجع ًازجاع نوكي نأ : هيف طرتشيو « فيعضلا وه : بوضعلا (غ)
 ىلع تبثي نأ عيطتسي ال « ًاريبك ناك وأ . هلاوز ىجري ال ء ضرم وأ ء ةنامز وأ ء ربكل
 ىجري ام امأ ( 18 /7 عومجملا ) رظنا . ندبلا ليزه أباش ناك وأ . ةديدش ةقشمب الإ ةلحارلا

 . ( 558/5 ينغملا ) رظنا . ةفينح يبأو . دمحأ بهذم وهو . الف « هريغو « ضرم نم هلاوز

 صو ءاوس « هتكرت نم جاجحإلا بجي ٠ تاف « جحلا نم نكمت نم نأ انبهذم : يوونلا لاق (©)

 اذإ الإ هنع جحي ال كلامو « ةفينح وبأ لاقو . ةريره وبأو ٠ سابع نبا لاق هبو . ال مأ « هب
 . ( 26/7 عومجملا ) رظنا . ًاعوطت نوكيو . هب ىصوأ

 « ىصو نإف « توملاب طققسي : كلامو « ةفينح وبأ لاقو . دمحأو « سواطو « نسحلا لاق هبو
 . ةالصلاك توملاب طقستف « ةيندب ةدابع هنأل يعخنلاو ٠ يبعشلا لاق هبو . ثلثلا نم يهف
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 ىضتقي سايقلا نأ كلذو ءرثألل سايقلا ةضراعم اذه يف فالخلا ببسو

 ؛ قافتاب دحأ نع دحأ يلصي ال هنإف , دحأ نع دحأ اهيف بوني ال تادابعلا نأ
 روهشملا سابع نبا ثيدحف « اذهل ضراعملا رثألا امأو « دحأ نع دحأ يزي الو

 : ِعْنْيَع هللا لوسرل تلاق معثخ نم ةأرما نأ » هيفو « ناخيشلا هجرخ

 . ًاريبك ًاخيش يبأ تكردأ « هدابع ىلع جحلا يف هللا ةضيرف هللا لوسراي

 كلذو . 2 « معن : لاق ؟ هنع جحأفأ « ةلحارلا ىلع تبثي نأ عيطتسي ال
 . يحلا يف اذهف ..... عادولا ةجح يف

 تءاج » : لاق يراخبلا هجرخ ًاضيأ سابع نبا ثيدحف تيما يف امأو
 ترذن يمأ نإ : هللا لوسراي : تلاقف « ِةَنَم ينلا ىلإ ةنيهج نم ةأرما

 , نْيَد اهيلع ناك ول تيأرأ اهنغ يجح : لاق ؟ اهنع جحأفأ ٠ تتاف « جحلا
 عقي هنأ نيلاسلا نيب فالخ الو ()7 « ءاضقلاب قحأ هللا نيَد ؟ هتيضاق تنكأ

 . ًاضرف هعوق يف فالخلا امنإو « ًاعوطت ريغلا نع

 اقيم وأ « ًايح ناك ءاوس هريغ نع جحي يذلا يف بابلا اذه نم اوفلتخاو
 ؟ ال مأ هسفن نع جح دق نوكي نأ هطرش نم له

 ضرفلا ىدأ دق ناك نإو « هطرش نم سيل كلذ نأ ىلإ مهضعب بهذف

 نع هدنع جحلا نأل « تيملا نع جحي نيف كلام لاق هبو « لضفأ كلذف ٠ هسفن نع

 يفو « كسقسي : يقهيبلل ةياور يفو ء يوتسي : يراخبلل ةياور يفو « هيلع قفتم ثيدحلا )١(

 « لضفلا هيخأ نع سابع نبا نع هلعجي نم ةاورلا نمو « عمج ةادغ هتلأس اهنأ يئاسنلل ةياور
 ١/ صيخلتلا ) رظنا . سابع نبا نع هببأ نع بيرك نب دمع قيرط نم ةجام نبا هاورو
 ْ ْ .(؟؟ع0

 ءاج لاق » اهيفو كلذ وحنب يراخبلاو . دمحأل ةياور يفو « يئاسنلاو « يراخبلا هاور ثيدحلا (؟)

 نكلو ( 3٠ / راطوألا لين عمر ابخألا ىقتنم ) « جحت نأ ترذن يتخأ نإ : لاقف .« لجر

 . « ءافولاب قحأ هللاف « هللا اوضقا » ظفلب



 ا/اب

 ةضيرف ىضق دق نوكي نأ هطرش نم نأ ىلإ ن نورخآ بهذو « 2 عقي ال يحلا

 ضرف ضقي مل نم هريغ نع جح نإ هنأ « هريغو يعفاشلا لاق هبو « هسفن

 , © هسفن ضرف ىلإ بلقتا , هسفن

 كيبل : لوقي ًالجر عمس قلع يبنلا نأ » س ابع نبا ثيدح ءالؤه ةدمععو

 : لاق , يل بيرق : لاق وأ « يل خأ : لاقف ؟ ةمربش نمو : لاق « ةمربش نع

 نع جنح مث « كسفن نمن جحف : لاق ءال : لاق ؟ كسسفن نع تججحفأ

 , 9 « ةمريش

 )١( يفاكلا ) رظنا ١/  ) 5٠١ةهاركلا عم هنكلو « كلام بهذم يف .

 نبا لاق هبو « مالسإلا ةجح ميدقت بوجو انبهذم نإف « مالسإلا ةجح هيلع نهف : يوونلا لاق (؟)

 هئزجي : يعازوألاو ٠ ةمركعو 4 سابع نبا لاقو . ديبع وبأو « قحسإو « دمحأو , ءاطعو ءرمع
 نع عقو « هريغ نع مرحأ اذإف( 1 ٠١ // عومجملا عم بذهملا ) رظنا . امهنع ةدحاو ةجح
 ٠ نعو « قحسإو « دمحأو « يعازوألاو «٠ سابع نباو ٠ يعفاشلا بهذم وهو ءريغلا نع ال « هسفن
 . ( 5١ /97 قباسلا ردصملا ) ريغلا نع الو « هسفن نع دقعني ال هنأ ةياور دمحأ

 ناهلس نب ةدبع ثيدح نم ةجام نباو « دوادوبأ هاور « ةمربش نع كيبل » ثيدح : ظفاحلا لاق (؟)
 هذه » : ةياور يفو . ريبج نب اديعس نع تباث نب ةرزع نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس نع
 « حيحص هدانسإ : لاقو يقهيبلاو ٠ نابح نباو « ىنطقرادلا هاور « ةمربش نع جح مث . كنع
 هب جتحم هسفن ةدبعو « كلذك ديعس نعردنغ هاور « ًافوقوم يورو « هنم حصأ بابلا اذه يف سيلو
 نيا. لاقو « يراصنألا هللا دبع نب دمجو ءرشب نب دمج : -هعفر ىلع هعبات دقو « نيحيحصلا يف
 اماو « هعفر ناطقلا نباو « قحلا دبع حجر اذكو « ةدبع : ديعس يف سانلا تبثأ : نيعم
 : رذنما نبا لاقو  أطخ هعفر : لبنح نب دمحأ لاقو . فوقوم هنأ حيحصلا : لاقف يواحطلا
 نع ءاطع نع جيرج نبأ نع ةنييع نب نايفس نع روصنم نب ديعس هاورو « هعفر تبثي ال
 نسحلا هفلاخو « ةشئاع نع ءاطع نع ءاورو ٠ ليل يأ نبا ثلاخو . لاق م وهو . ِوْنيَو ينلا
 : حصأ هنإ : ينطقرادلا لاقو 4 سابع نب نع ءاطع نع رانيد. نب ورمع نع هاورف « ناوكذ نبأ
 ف ضال دقو ١ هلا و ع أل ١ . عوفرملا يوقي هنكل « لاق 5 وهو : تلق
 ؛ هلاح يف رظنلا ىلإ جانحي نم اهدانسإ يفو . رياج نع ريبزلا نع ىرخأ قيرط نم همجعم
 نم هعامسب حرمي مل ةداتق نأب : هحيحصت ىلع مهضعب فقوتو ٠ ثيدحلا ةحص اذه نم عتجيف

 هلعأو « ةرزع طاقسإي ديعس نع ةداتق نع يور :ربلا دبع نبا لاقو « كلذ يف رظنيف « ةرزع
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 . سابع نبا ىلع ًافوقوم يور دق هنأب ثيدحلا اذه تللع ىلوألا ةفئاطلاو

 « كلام كلذ هركف « جحلا يف هسفن رجاؤي لجرلا يف بابلا اذه نم اوفلتخاو

 هتدمعو ©7 ةفينح وبأ كلذ زجي لو ""زاج كلذ عقو نإ : الاقو ٠ يعفاشلاو
 ىلوألا ةفئاطلا ةدمعو « هيلع ةراجإلا زوجت الف « لجو زع هللا ىلإ ةبرق هنأ
 . ةبرق يهو « دجاسملا ءانبو , فحاصملا بتك يف ةراجإلا زاوج ىلع مهعامجإ

 ىلع هباحصأ هيمسي يذلا : اههدحأ : ناعون كلام دنع جحلا يف ةراجإلاو
 صقت نايف ةلحارلاو « دازلا نم هغلبي ام ىلع هسفن رجاؤي يذلا وهو « غالبلا
 . هدر « ءيش كلذ نع لضف نإو « هغلبي ام هافو « غالبلا نع هذخأ ام

 لضف نإو « هدنع نم هافو « ءيش صقن نإو « ةراجإلا ةنس ىلع : يناثلاو

 . 9 هلف . ءىش

كلذ يف مهوو « ءيش ال ةرزع : نيعم نب ىحي لاق : لاقف ةرزعب يزوجلا نبا -
 يف كلذ لاق افإ « 

 « نيعم نب ىحي هقثو ىحي نبا لاقيو « نمحرلا ديع نبا وهف ء اذه امأو « سيق نب ةرزع

 . ملسم هل ىورو « امهريغو « ينيدملا نب يلعو

 - ةمربش نع يلي ًالجر سابع نبا عمس : لاق ةبالق يبأ نب بويأ نع نايفس انثدح : لاقو

 مامإلا بحاص دعبتساو : تلق . سابع نبا نم عمسي مل ةبالق وبأ : سلغملا نبا لاق  ثيدحلا

 . ةدحاو ةفاسم ىلع سابع نبا نمز يفو « ِهَقلَم ينلا نمز يف تعقو نوكت نأب ةصقلا ددغت
 .( 3857/١ صيخلتلا )

 بهذمل ةبسنلاب امأ . كلام بهذمل ةبسنلاب اذه . كلام بهذمل(١٠5 ١/ يفاكلا ) رظنا )١(

 ةراجإلا لب « ءاوس لامعألا ىلع اهزاوج ةزئاج جحلا ىلع ةراجإلاو »: مألا يف لاق دقف ٠ يمفاشلا

 دمحأ نع ةياور يهو ( ٠١5/1 ) رظنا « هيف رب ال ام ىلع اهنم ريخ ربلا ىلع ىلاعت هللا ءاش نإ
 . زاوجلاب يأ

 مهيلعف « ةلحارو دازو « لام مهو « مهسفنأب ءالؤه ىلع جحلا بجي مل اذإ شل : يدنقرمسلا لاق (؟)

 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا « مالسإلا ةجح نع ًائزجم كلذ نوكيو « مهلا مهنع جحي نم اورمأي نأ

 نع ةياور يهو . اورجأتسي نأ مهيلعف لقي ملو . جحي نم اورمأي نأ مهيلع : لاقف (3

 ( 37١ /؟ ينغملا ) رظنا . زاوجلا مدعب يأ . دمحأ

 .(١١1/؟ يققوسدلا ةيشاح عم ريبكلا حرشلا ) رظنا (؟)



 فما

 لهأ ضعب هيلع هبجوأو ٠ قتعي ىتح جحلا همزلي ال دبعلا نأ ىلع روهمملاو
 . "2 رهاظلا

 . عقت نمو « ةضيرفلا هذه بجت نم ىلع ةفرعم هذهف

 ؟ يخارتلا ىلع وأ ء روفلا ىلع يه له اوفلتخا مهنإف « بجت ىتم امأو

 نم نيرخأتملا دنع رهاظلاو « هباحصأو « كلام ىلع نالوأتم نالوقلاو

 نم نويدادغبلا لاق روفلا ىلع اهنإ لوقلابو « يخارتلا ىلع اهنأ هباحصأ
 ىلع هنأ مهدنع راتخلاو « هباحصأو ةفينح يبأ لوق كلذ يف فلتخاو هباحصأ

 ٠ . ()روفلا

 جحلا نأ ةعسوتلا ىلع لاق نم ةدمعو «9 ةعسوتلا ىلع وه : يعفاشلا لاقو

 ينلا هرخأ امل روفلا ىلع ناك ولف . «" نينسب ٌهّلَع ينلا جح لبق ضرف

 . هنيبل «رذعل هرخأ ولو « هل
 هكرات مثأت لصألا ناك ؛ تقوب ًاصتخم ناك امل هنأ يناثلا قيرفلا ةجحو

 . هنيب يناثلا قيرفلا دنع قرفلاو « ةالصلا تقو هلضأ ٠ تقولا بهذي ىتح

 رركتي ةالصلاو ٠ تقولا راركتب هبوجو رركتي ال هنأ ةالصلاب رمألا نيبو
 . تقولا راركتب اهوجو

 عيطتسملا فلكملا ىلع ةئراطلا جحلا تاقوأ نم تقو لوأ هبش نف ةلملابو

 رحلا صيصخت دري مل هنأل ةلئسمللا هذه يف رهاظلا لهأ عم ةجحلا لعلو ( ١٠١ /7 يلحلا ) رظنا )١(
 . ملعأ هللاو . اهريغو « ةالصلاك مالسإلا ناكرأب فلكم ملسم دبعلاو . دبعلا نود كلذب

 )١( يقاكلا ) رظنا ١/  ) 5١١ربلا دبع نبا هححصو « نونحس لوق وه يخارتلا ىلع لوقلاو. .

 ش . ( 0/8/١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 نبا نع يدرواملا هلقنو نسحلا نب دمجو « يروثلاو ٠ يعازوألا لاق هبو ( 78/7 عومجملا ) رظنا ()

 1 . سواطو « ءاطعو ءرباجو سنأو ٠ سابع

 . جحلا ةيضرف ةنَس يف فالخلا يف يوونلا لوق مدقت (0)



٠ 

 نم تقولا رخآب ههبش نمو « يخارتلا ىلع وه : لاق ةالصلا نم تقولا لوأب
 تقو لوخدب يضقني هنأ تقولا رخآب ههبش هجوو «روفلا ىلع : لاق ةالصلا

 هيف نوكي سيل تقو لوخدب ةالصلا تقو يضقني اك « هلعف هيف زوجي ال
 رخآ ماع ىلإ هريخأتب فلكملا قحلي يذلا ررغلاب ءالؤه جتحيو « أيدؤم يلصللا

 هنأ نوريو . ماع نم ةدم يف توملا عوقو ناكمإ نم نظلا ىلع بلغي امب

 دحأ تومي ال هنأ بلاغلا نأل . هرخآ ىلإ تقولا لوأ نم ةالصلا ريخأت فالخب

 عم نوكي ةالصلا يف ريخأتلا نإ : اولاق امبرو « ًاردان الإ نامزلا كلذ رادقم يف

 تقو لوخد عم نوكي انهه ريخأتلاو , هيف يدؤي يذلا تقولا ةبحاصم
 رمألا نأ كلذو « قلطملا رمألا اذه يف ههبشي سيل وهف « ةدابعلا هيف حصت ال

 لوخد ىلإ هيف يخارتلا يدوي سيل يخارتلا ىلع هنإ : لوقي نم دنع قلطملا
 لخد اذإ « جحلا يف يخارتلا يدؤي اك هيف رومأملا عوقو هيف حصي ال تقو
 باب نم ةلئسملا هذه يف فالتخالا سيلف « لباق ىلإ فلكملا هرخأف ءهتقو

 . نظي دق اك يخارتلا ىلع وأ ءروفلا ىلع له رمألا قلطم يف مهفالتخا

 نوكي نأ ةأرملا ىلع جحلا بوجو طرش نم له.بابلا اذه نم اوفلتخاو
 ؟ جحلل رفسلا ىلإ اهعم جورخلا ىلع اهعواطي اهنم مرحم وذ وأ « جوز اهعم

 جحلا ىلإ ةأرملا جرختو . كلذ بوجولا طرش نم سيل : يعفاشلاو كلام لاقف

 يذ دوجو : ةعامجو « دمحأو « ةفينح وبأ لاقو . © ةنومأم ةقفر تدجو اذإ

 00 بوجولا يف طرش امل هتعواطمو « مرحملا

 / عومجلا عم بذهلا ) رظناو . كلام بهذمل ( 5 /؟ قوسدلا ةيشاح عم ريبكلا حرشلا ) رظنا )00(

 . دمحأ نع ةياور يهو . يعفاشلا بهذمل ( ٠

 رنا. بعذللا هو . دحأ نع ياو يهو . ةفينح يبأ بهذمل ( 5881/١ ءاهقفلا .ةفحت ) رظنا (1)

 نعو « يأرلا باحصأو « رذنملا نباو ٠ قحسإو ٠ يعختلاو ٠ نسحلا لوق وهو ( 757 /؟ ينغملا )
 . ( قباسلا ردصملا ) بوجولا نود يعسلا موزل طئارش نم مرحلا نأ : ةثلاث ةياور. دمحأ



 ١و

 ةأرملا رفس نع يهنلل هيلإ رفسلاو « جحلاب رمألا ةضراعم فالخلا ببسو
 ثيدح نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبث هنأ كلذو « مرحم يذ عم الإ أثالث
 ةالصلا هيلع لاق هنأ رمعا نباو « سابع نباو ةريره يلأو «٠ يردخلا ديعس يبأ

 يذ عم الإ رفاست نأ رخآلا مويلاو « هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال » : مالسلاو

 وذ اهعم نكي مل نإو « جحلل رفاست : لاق رمألا مومع بلغ نف 7« مرح

 ةعاطتسالا ريسفت باب نم هنأ ىأر وأ ٠ ثيدحلا اذهب مومعلا صصخ نمو مرحم
 ْ . مرحم يذ عم الإ جحلل رفاست ال : لاق

  ىلعو « بجي ءىش يأبو ءاجحلا وه يذلا كسنلا اذه بوجو يف انلق دقف
 كسلا مح يف لوقلا بابلا اذه نم ىقب دقو . ؟ بجي قمو « بجي نم
 ءدمحأو ىعفاشلا لاق هبو ٠ بجاو هنإ : اولاق ًاموق نإف « ةرمعلا وه يذلا

 نم سابع نبا لون وهو « يعازوألاو , يروشلاو ٠ ديبع وبأو «روث وبأو

 ش . (9 نيعباتلا نم ةعامجو ءرمع نباو « ةباحصلا

 لاق هبو . عوطت يه : ةفينح وبأ لاقو ٠ ةنس يه ةعامجو « كلام لاقو
 )0 دوادو ,روث وبأ

٠ 
 .٠

 مسمو « يراخبلا هاور ةريره يبأ ثيدحو « مسمو يراخبلا هاور يردخلا ديعس يبأ ثيدح )١(

 عومجما ) رظنا . رمع نبا نع كلذكو كلذك مسمو يراخبلا هاور سابع نبا ثيدحو ء كلذك
 .( 7 //ا/

 لاق بوجولابو . دمحأ نع ىلوألا ةياورلا يهو ( 77+ /؟ ينغملا ) رظناو ( ١/7 عومجملا ) رظنا (؟)

 « ريبج نب ديعسو « بيسملا نباو « تباث نب ديزو رباجو ءرمع نباو « سابع نباو ءرمع
 « يمرضحلا ىبوم يبأ نب ةدرب وبأو ٠ قورسمو « يبعشلاو « نيريس نباو ٠ يرصبلا نسحلاو
 * سوأطو . دهاجمو « دوادو ٠ دايبع وبأو قاحسإو « دمجأو « يروثلاو ء دادش نب هللا دبعو

 ( ةقباسلا رداصللا ) رظنا . اهيوجوب لوقي الف ء روث وبأ امأ ( ةقباسلا رداصملا ) رظنا « ءاطعو

 . نيترم هركذ فلؤملاو
 ةبسنلاب امأ ( 5150 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( ؟ /؟ يقوسدلا ةيشاح عم ريبكلا حرشلا ) رظنا )١(
 . ( 5/ا/ عومجملا) و ( ١5 /7 ىلحملا ) رظنا . اهبوجوب لوقي هنإف « دواد. بهذمل



 /؟

 راثآبو 224 هلل ةرمعلاو جحلا اوقتأو » : ىلاعت هلوقب جتحا اهبجوأ نف

 هجولا نسح يبارعأ لخد » لاق هيبأ نع رمع نبا نع يور ام اهنم ةيورم .
 نأ : لاقف ؟ هللا لوسراي مالسإلا ام لاقف ٠ نع هللا لوسر ىلع بايثلا ضيبأ

 « ةاكزلا يتؤتو « ةالصلا ميقتو « هللا لوسر ًادمح نأو « هللا الإ هلإ الأ دهشت

 دبع ركذو 7« ةبانجلا نم لستغتو « رمعتو ٠ جحتو « ناضمر رهش موصتو

 ىلع هللو > تلزن امل هنأ ثّدحي ناك هنأ ةداتق نع رمعم انربخأ : لاق قازرلا

 نيتنثاب » : هَ هللا لوسر لاق 4 اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا

 نب ديز نع يورو ©« ةضيرفلا ىضق دقف ءامهاضق نف « ةرمعو ء ةجح

 « ناتضيرف ةرمعلاو جحلا » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تباث

 مهضعبو . ةبجاو ةرمعلا سابع نبا نع يورو 9« تأدب اهيأب كرضي ال

 . «© للم ينلا ىلإ هعفري

 )١( ةيأ ةرقبلا ةروس ا١4 .

 هباتك يف يقزوجلا ركب وبأ ءاوزو حيحص تباش دانسإ اذه : لاقو . ينطقرادلا هاور ثيدحلا )١(

 متتو ه هتلكتو ( 506 /؛ راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . نيحيحصلا ىلع جرحا

 ْ . « ناضمر موصتو « ءوضولا

 . لسرم وهو « قزارلا دبع هاور (؟)
 : .ةدايزب تباث نب ديز ثيدح نم ينطقرادلا « ناتضيرف ةرمعلاو جحلا » ثيدح : ظفاحلا لاق (؛)

 نيريس نبأ نع وه مث « فيعض وهو « يكل اسم نب ليعامسإ هدانسإ يفو« تأدب اهأب كرضي ال

 « ًاضيأ نيريس نبا قيرط نم ديز ىلع ًافوقوم يقهيبلا هاورو « عطقنم وهو ء ديز نع

 ءاطع نع ةعيحل نبا ثيدح نم يقهيبلاو « يدع نبا هاورو « مكاحلا .هححصو « حصأ هدانسإو

 صيخلتلا ) رظنا « ءاطع نع ظوفحم ريغ وه : يدع نيا لاقو « فيعض ةعيمل نباو « رباج نع

 .( ””هر/؟

 اذه: ظفاحلا لاق 6 هلل ةرمعلاو جحلا اوقأو ١ هللا باتك يف اهتنيرقل اهنإ ظفلب ًاقيلعت يراخبلا هجرخأ (0)

 تعم رانيد نب ورم نع ةنييع نب نايفس نع امهالكر وصنم نب ديعسو « يعفاشلا هلصو قيلعتلا

 © هلل ةرمعلاو جحلا ومتأو ٠> هللا باتك يف اهتنيرقل اهنإ هللاو : لوقي سابع نبا تعمم : لوقي اسواط
 يف ريضلاو فيعض هدانسإو « ناتضيرف ةرمعلاو جحلا : سابع نبا نع ءاطع قيزرط نم ماحللو

 /؟ حتفلا ) رظنا . جحلا دارملا نأل , هتنيرقل لوقي نأ هلصأ ناكو « ةضيرفلل اهتنيرقل هلوق

.) 5 



 فلي

 « ةبجاو تسيل اهنأ نوري نيذلا مهو « يناثلا قيرفلا ةجح امأو

 ضئارف ديدعت يف ةدراولا ةتباثلا ةروهشملا ثيداحألاف

 مالسإلا قب »رمع نبا ثيدح لثشم ةرمعلا اهعم

 نإف « مالسإلا نع لئاسلا ثيدح لثمو « ًادرفم

 سيل مامتإلاب رمألا نإ : اولاق ابرو 27« تيبلا
 نأ اهيف عرش اذإ : ينعأ « ضئارفلاو « ننسلا صخي

 اهنم :راثآب ةنس اهنإ : لاق نم : ينعأ ًاضيأ ءالؤه

 » : لاق هللا دبع نب رباج نع ردكنملا نب دمع نع

 ركذي نأ ريغ نم مالسإلا

 جحلا ركذ 228 سخ ىلع
 جحي نأو » هقرط ضعب يف
 اذه نأل ٠ بوجولا يضتقي

 جتحاو . عطقت الو . مث

 ةاطرأ نب جاجحلا ثيدح

 نع ِهَتَع ينلا لجر لأس
 نب رمع وبأ لاق « كل ريخ رعت نألو ء ال : لاق ؟ يه ةبجاوأ « ةرمعلا

 )١( ثيدحلا جيرخت مدقت .

 )١( ليربج ثيدح يف ثيدحلا جيرخت مدقت . ٠
 ةرمعلا نع لئس هَل ينلا نأ : رباج ثيدح : ظفاحلا لاق (0)

 نب جاجحلا ةياور نم يقهيبلاو « يذمرتلاو . دمحأ « ىلوأ وهف

 « رمعت نأو « ال : لاق ؟ ةبجاؤأ

 2 هنع ردكتملا نب دمحم نع ةاطرأ

 يورو هريغو « حيرج نبا هاور اذلك « فوقوم رباج نع ظوفحلا : يقهيبلا لاق . فيعض جاجحلاو

 نم ةعامج لقنو ٠ فيعض امهالكو « ةعيمل نبا ثيدح ينعي « ًاعوفرم كلذ فالخب رباج نع
 هبن دقو « هجولا اذه نم هححص يذمرتلا نأ ديناسألا نم ةدرجملا ماكحألا يف اوفنص نيذلا ةّألا

 يخوركلا ةياور يف الإ « هنع تاياورلا عيمج يف نسح : هلوق ىلع دزي مل هنأ ىلع مامإلا بحاص

 ىلع رثكألا نإف . جاجحلا لجأ نم ريثك رظن هحيحصت يفو « حيحص نسح اهيف نإف ءطقف
 يف يذمرتلا مالكب رتغي ال نأ يغبني : يوونلا لاقو ء سلدم هنأ ىلع قافتالاو « هفيعضت

 يف سيل : لاق هنأ يعفاشلا نع يذمرتلا لقن دقو « هفيعضت ىلع ظافحلا قفتا دقف « هحيحصت

 يقهيبلا ىورو « لطاب بوذكم هنإ : لاقف « مزح نبا طرفأو ٠ عوطت ابنأ تباث ءيش ةرمعلا

 : لاق رباج نع ريبزلا يبأ نع هللا ديبع نع بويأ نب ىحي نعريفع نب ديعس ثيدح نم
 هللا ديبعو « كل ريخ وهف « رعت نأو . ال » : لاق ؟ جحلاك ةضيرف ةرمعلا هللا لوسراي : تلق

 نع امهريغو « يقربلا نب محرلا دب نب دمحو « نايفس نب بوقعي لاق اذك ةريغملا نبا وه « اذه

 هللا ديبع نع ىحي نعريفع نب ديعس نع رفاسم نب رفعج نع هاورف يدنغابلا برغأو . ريفع نب ديعس

 نع : لاقف ءرفاسم نب رفعج نع دواد يبأ نبا هاور دقف « كلذ يف هوو « يرمعلا رمع نبا

 ٠ هتياور يف المهم عقوو «ريفع نب ديعس ثيدح نم يناربطلا هاورو « ةريغملا نب هللا ديبع

 - « ةريغملا نب هللا ديبع وه لب « لاق ا" سيلو « رفعج يبأ نبا وه , اذه هللا ديبع : هدعب لاقو



6 

 امب عوطت اهنإ : لاق نم جتحا امبرو « هب درفنا اهف ةجح وه سيلو :ربلا دبع
 « بجاو جحلا » م هللا لوسر لاق : لاق يفنحلا حلاص يبأ نع يور

 ضراعت اذه يف فالخلا ببسف . عطقنم ثيدح وهو () « عوطت ةرمعلاو
 مأ « بوجولا يضتقي نأ نيب ماتلاب رمألا ددرتو « بابلا اذه يف راثآلا

 . هيضتقي ال

 يناثلا سنجلا يف لوألا لوقلا

 اهيف ةطرتشملا كورتلاو . اهنم عون يف ةدابعلا هذه لاعفأ فيرعت وهو
 « دارفإ : فانصأ ةثالث جحلاو « ةرعو . جح : نافنص انلق ام ةدابعلا هذهو

 « ةدودحم ةنكمأ يف ةدودحم لاعفأ ىلع لمشت اهلك يهو « نارقو « عنو

 كلت يف طرتشت كورت ىلعو « ضرف ريغ اهنمو « ضرف اهنمو « ةدودحم تاقوأو
 دنع امإو « اهب لالحإلا دنع امإ ةدودحم ماكحأ هذه نم لكلو « لامفألا
 ىلإو « لاعفألا يف لوقلا ىلإ ًالوأ مسقني سنجلا اذهف « اهنم ةعناملا ئراوطلا

 « ماكحألا يف لوقلا نمضتي يذلا وهف « ثلاثلا سنجلا امأو . كورتلا يف لوقلا

 ثيدح رباج نع روهشملاو ٠ بويأ نب ىحي نع هب درفتو ءريبزلا يبأ نع هب درفت دقو -
 هاور اذك هلوق نم رباج نع حيحصلاو « نافيعض امهو : ةعيمل نبا ثيدح هضزراعو « جاجحلا

 ' ةمصع يبأ قيرط نم يدع نبا هاورو . ملعأ هللاو . مدقت ؟ رباج نع ردكتملا نبا نع جيرج نبا
 1 . هوُبْذَك ةصع وبأو ًاضيأ ردكنلا نبا نع

 | هدانسإو « يقهيبلاو ٠ مزح نباو « ينطقرادلا هاور ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع بابلا يفو
 هاور كلذك « يفنحلا ناهام حلاص وبأ وه لب « نامسلا ناوكذ وه سيل حلاص وبأو « فيعض
 نأ : يفنحلا حلاص يبأ نع قاحسإ نب ةيواعم نع يروثلا نع ماس نب ديعس نع يعفاشلا
 « ةحلط ثيدح نم ةجام نبا هاورو . عوطت ةرمعلاو « داهج :جحلا : لابق ْهَتِكَي هللا لوسر

 مهضعب لدتساو . ءيش كلذ نم حصي الو « سابع نبا ثيدح نم يقهيبلاو ٠ فيعض هدانسإو

 ىلإ ىثم نم » : اعوفرم ةمامأ يبأ نع مساقلا نع ثراحلا نب ىحي قيرط نم يربطلا هاور ام
 /؟ صيخلتلا ) . « ةرمعك هرجأف عّوُطت ةالص ىلإ ىثم نمو « ةجحك هرجأف « ةبوتكم ةالص
 . . اهدعب امو ( ه /ا يلحلا )و ( 5

 )١( ليلق لبق هيف ظفاحلا مالكلا مدقت .
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 كسنلا نم عاونألا ةعبرألا هذه هيف كرتشت ام اهنم هذهو « لاعفألاب ًادبنلف

 اهنم دحاو دحاوب ضتخي ام اهنمو « ةرمعلاو « ثالثلا جحلا فانصأ ينعأ

 نإ : لوقنف اهنم ادحاو ضخي ام ىلإ ريصن مث , كرتشملاب اهيف لوقلا نم أدبنلف
 . مارحإلا يمسي يذلا لعفلا اههلاعفأ لوأ ةرمعلاو « جحلا

 مارحإلا طورش يف لوقلا

 امأ . نامزلاو ٠ ناكملا : لوألا هطورش مارحإلاو
 نأ ىلع نوعمم ةلجلاب ءاماعلا نإ : لوقنف ء اذه. أدبنلف « جحلا تيقاوم
 ةنيدملا لهأل امأ « مارحإلا نوكي اهنم يتلا تيقاوملا
 نهلا لهألو . نرق دجن لمألو 0 ةفحجلاف ماشلا

 . © هريغو ء رمع نبا ثيدح نم ِهّتِلَي هللا لوسر

 لهأل امأو . ةفيلخلا وذف

 ةنيدملا لهأ له » تيم هللا لور لاق ظفلب دمجأو.. لسمو « يراخبلا هور رمع نبا ثيدح )١(

 ركذو : رمع نبا لاق « نرق نم دبجن لهأ لهيو ةفحجلا نم ماشلا لهأ لهيو « ةفيلحلا يذ نم
 ساقو 2« ةياور يف دجأ دازؤ » ملي نم نيلا لهأ لهمو »لاق هتيم هللا لوسر نأ عمسأ ملو « يل
 ( ةفيلحلاوذ )و ( 7٠١0/5 راطوالا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا « نرقب قرع تاذ سانلا

 نيليم ريغ ليم اتئام ةكم نيبو هنيب فورعم ناكم : حتفلا يف لاق أرغصم ءافلاو « ةلمهملا ءاحلاب

 ةتس ةنيدملا نيبو « اهنيب : يوونلا لاق . لنحارم رشع اههنيب : هريغ لاقو . مزح نبا لاق

 « غابصلا نبا وهو « دحاو ليم امهنيب : لاق نم مثوو « لايمأ
 ذه مويلا يمست يهو . يلع رئب امل لاقي رئب اهيفو « بارخ

 ' . تس وأ « لحارم سخ ةكم نيبو اهنيب ةبرخ ةيرق يهو : حتفلا يف لاق . ةلمهملا نوكسو .
 يف لاقو . رظن لحارم ثالث بذهملا حرش يف يوونلا لوق يفو

 ةرجشلا دجسمب فرعي دجسم اهو

 . مجلا مضب ( ةفحجلا )و . مسالا

 نينامثو نينثا ىلع يه : سوماقلا

 حتقب حاحصلا بحاص هطبضو ."نون اهدعب ءارلا نوكسو ٠ فاقلا حتفب ( لزانملا نرق )و
 : نوكسلاب هنإ : ليقو ٠ هتئطخت ىلع قافتالا يوونلا ىحو « سوماقلا بحاص هطلغو . ءارلا
 هنيب روكذملا لبجلاو : حتفلا يف لاق «يسباقلا نع ضايع هاكح . قيرطلا : حتفلابو لبجلا
 اهدعب ميلا نوكسو « ماللاو « ةليناتحتلا حتفب ( لماي )و ناتلحرم قرشملا ةهج نم ةكم نيبو
 ىف لاقو « ةكم نم نيتلحرم ىلع نيلا لهأ تاقيم : سوماقلا يف لاق « مم مث « ةحوتفم .مال



 الذك

 نم يتقي راصملا ءامقف دوهج اقف « قالا لهأ تاقيد يف اوفلتخاو

 بحأ ناك قيقعلا نم اولهأ نإ : ا ) قرع تاذ

 0 ا ا يل ا

 . 9 ةشئاعو سابع نباو « رباج ثيدح نم كلذ يورو « قيقعلاو

 // عومجملا ) رظناو ( 5٠١ /؛ راطوألا لين ) رظنا . ًاليم نيثالث اهنيب دازو ء« كلذك حتفلا -

). 

 )١( عومجملا عم بذهملا ) رظنا 7/ 770 ( .

 . ( 377/7 عومجملا عم بذهملا ) رظنا (؟)

 وبأو « نيريس نباو سواط : كلذب لاق نمبو « مألا يف يعفاشلا لوق هيف دهتجم هنأب لوقلا (")
 صوصنم هنأ : فلسلا نم لاق نمبو « مهنع هريغو « يقهيبلا هاكحو ء ديز نب رباج ءاثعشلا

 لاق . ةفينح يبأ باحصأو . دمحأ نع غابصلا نبا هاكحو « هريغو حابر يبأ نب ءاطع هيلع

 يف لاق هنكل « هحيحص يف ملسم ه هاور فيعضف « قرع تاذ يف رباج ثيدح امأ : يوونلا

 لَو ينلا ىلإ عفر هبسحأ تعمس : لاقف لهملا نع لأسي ًارباج عمس هنأ ه ريبزلا يبأ نع هتياور
 ينلا ىلإ هعفرب مزجي مل هنكل ٠ حيحص دانسإ اذهف « « قرع تاذ نم قارعلا لهأ لهمو : لاق
 يزوخلا ديزي نب مهاربإ ةياور نم ةجام نبا هاورو « اذه درجمب هعفر تبثي الف . هلي
 يف دمحأ مامإلا ءاورو « هتياورب جنحي ال فيعض يزوخلا نكل كش ريغب رباج نع هدانسإب

 وهو « ةاطرأ نبا جاجحلا ةياور نم هنكل « اضيأ كاش الب ع ينلا نع رباج نع هددسم

 « يئاسنلاو « دواد وبأ هاور « قرع تاذ قارعلا لهأل تّقو ه تم ينلا نأ ةشئاع نعو

 نب حلفأ ىلع ركنأ لبنح نب دمحأ نأ يدع نبا لقن نكل حيحص دانسإب مهريغو « ينطقرادلاو

 . ةقث هنأ هب هدارفناو « هذه هتياور ديمح

 « دواد وبأ هاور « قيقعلا قرشملا لهأل تي هللا لوسر تقو » : لاق سابع نبا نعو

 وهو :دايز نب ديزي ةياور نم هنإف . لاق ؟ سيلو ء نسح ثيدح : لاقو . يذمرتلاو
 . نيثدحملا قافتاب فيعض

 تاذ قارعلا لهأل تقو ِةّتِلَم ينلا نأ » هنع هللا يضر يباحصلا يمهسلا ورمع نب ثراحلا نعو

 هاور « قرع تاذ قرشملا لهأل تقو هنأ ه ِهَتيَي ينلا نع ءاطع نعو . دواد وبأ هاور « قرع
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 الإ مرحي مف « مارحإلا هدصقو « هذه ءىطخي نم نأ ىلع ءاماعلا روهمجو
 مرحأف تاقيملا ىلإ عجر نإ : لاق نم مهنم ءالؤهو « امد هيلع نأ اهدعب

 هنع طقسي ال : لاق نم مهنمو () يعفاشلا مهنمو « مدلا هنع طقس ء هنم

 لاقو 7 مد هيلع سيل : موق لاقو "7 كلام لاق هبو « عجر نإو « مدلا
 لهيف « تاقيملا ىلإ عجري هنأو ء هجح دسف « تاقيملا ىلإ عجري مل نإ نورخآ

 . ماكحألا يف ركذي أذهو . (9 ةرمعب هنم

 نم همارحإ تاقيف « نمنود هلزنم ناك نم نأ ىلع + ماماعلا روهمجو

 . (0) هلزنم

 هلزنم ناك اذإ « هلزنم نم وأ ٠ نهنم جاحلا مارحإ لضفألا له اوفلتخاو

 ء ةصخر اهنم مارحإلاو , هلزنم نم هل لضفألا : موق لاقف ؟ نهنم ًاجراخ
 « كلام لاقو .  ةعامجو « يروثلاو « ةفينح وبأو « يعفاشلا لاق هبو

 ا دا دك نم ءاطصو السيم ع يتلا نع نمح داضمإبب يقهيبلاو « يمفاشلا 5

 » : لاق رمع نبا نع يور ام ههجوو هيلع صوصنم ريغ وه : مألا يف يعفاشلا لاق دقو

 0 الا اولاقف « هنع هللا" يضر رمح اوتأ نارصملا حتف

 « قرع تاذ مهل دحف : لاق « كقيرط نم اهوذح اورظناف : لاق « انيلع قش « انرق يقأن ن نأ نير

 . ( 17817597 عومجملا عم بذهملا ) رظنا . هحيحص يف يراخبلا هاور

 رظنا . روث وبأو « دمجو ٠ فسوي وبأو « يروثلا لاق هبو ( 183/7 عومجما عم بذهملا ) رظنا )١(

 . ( ١828 /ا/ قباسلا ردصلا )

 ؛مدلا طقسا ًايبلم داع نإ : ةفينح وبأ لاقو « دمحأو « رفزو « كرابملا نباو ٠ كلام لوق وه )١(

 . ( قباسلا ردصللا ) . الف الإو
 . ( قباسلا ردصملا ) ءاطع يلوق دحأ وهو : لاقو ٠ يعخنلاو « نسحلا نع رذنملا نبأ هاكح (؟)

 هريغو . رذنملا نبا ىكحو . ةرمعب مرحيف « تاقيملا ىلإ دوعي مث ء هتجح يضقي :ريبزلا نبا لاق (5)

 . ( قباسلا ردصملا ) . ملعأ هللاو . هل جح ال هنأ ريبج نب ديعس نع

 . روهجلاو ء روث وبأو دمحأو « ةفينح وبأو « كلامو « سواط لاق هبو . يعفاشلا بهذم وه (5)

 . ( 185 /7 عومجملا ) رظنا . ةكم نم مرحي : دهاجم لاقو

 تاقيملا نم مارحإلا نأ : يوونلا ححصو ( 16١ /7 عومجما ) رظنا . لضفألا يف يعفاشلل نالوق (1)
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 . لضفأ تيقاوملا نم همارحإ : دمحأو « قحسإو
 ؛ لَو هللا لوسر اهنس يتلا ةنسلا اهنأو « ةمدقتملا ثيداحألا ءالؤه ةدمعو

 لبق نم تمرخأ دق ةباحصلا نأ ىرخألا ةفئاطلا ةدمعو « لضفأ يهف

 فرعأ مهو : اولاق - مهريغو دوعسم نباو « رمع نباو « سابع نبا - تاقيملا
 ١ 00 . ةنسلاب

 نأ الإ تاقيملا نم الإ مارحإلا زوجي ال نأ يضتقت رهاظلا لهأ لوصأو
 . © هفالخ ىلع عامجإ حصي

 ريغ رخآ تاقيم نم مرحأو « هتاقيم نم مارحإلا كرت نيف اوفلتخاو
 نم اومرحيو ةفيلحلا يذ نم مارحإلا ةنيدملا لهأ كرتي نأ لثم « هتاقيم
 لاقو © هباحصأ ضعبو كلام هب لاق نمو « مد هيلع : موق لاقف « ةفحجلا

 ظ . © ءيش هيلع سيل : ةفينح وبأ
 ؟ ال مأ « مدلا هكرت يف بجي يذلا كسنلا نموه له فالخلا ببسو

 وأ جحلا دارأ نمم تيقاوملا هذهب رم نم مارحإلا )0 مزلي هنأ فالخ الو

 « قحسإو « دمجأو ء كلامو , يرصبلا نسحلاو ءاطع لاق هبو ( 185 /7 قباسلا ردصملا ) لضفأ

 وهو ءهلهأ ةريود نورخآ حجرو « مهلك مهنع رذنملا نبا هاكح باطخلا نب رمع نع يورو
 دبعو . دوسألاو ةمقلع نع رذنملا نبا هاكحو « ةفينخ وبأ لاق هبو « يلعو ءرمع نع روهشملا..

 وهو « ايليإ نم لهأ رمع نبا نأ تبثو . رذنملا نبا لاق - يعيبسلا ينعي - قحسإ يبأو ٠ نمحرلا
 . ( 185 /7 عومجملا ) رظنا . سدقملا تيب

 تاقيملا ىلإ عجري نأ الإ ةرمع الو ء جح هل سيلف « تاقيملا زواجت نم : نولوقي رهاظلا لهأ )١(
 . ( 5 // ىلحا ) رظنا . هنم مارحإلا يونيف « هيلع رم يذلا
 . ( 5, 5/9 قوسدلا ةيشاح عم ريبكلا حرشلا ) رظنا )١(

 وهو ( 2178/7 عومجملا عم بذهملا ) رظنا . يعفاشلا بهذم وهو ( 099 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 .( ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذ

 رم نم مارحإلا مزلي ال هنأ ) « ةيمالسإلا بتكلا راد »و « ةفرعملا راد هو «ركفلا راد » ةخسن يف (؟)

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( تيقاوملا هذه



 فك

 همزلي « اهب رم نم لك : موق لاقف « اهب رمو « امههدري مل نم امأو « ةرمعلا

 () كلام لاق هبو « مههبشو 3 نيباطحلا لثم هدادرت رثكي نم الإ « مارحإلا

 سيل نمل هلك اذهو «9 ةرمعلا وأ جحلا ديزمل الإ ا مارحإلا مزلي ال : موق لاقو

 نوجرخي ةرمعلاب وأ « اهنم جحلاب نومرحي مهنإف ةكم لهأ امأو . ةكم لهأ نم

 . دبالو « لحلا ىلإ

 جرخ اذإ : ليقو « لالهلا اوأر اذإ : ليقف ةكم لهأ جحلاب مرحي ىتم امأو

 . ةدابعلا هذه عاونأل طرتشملا ناكملا تاقيم وه اذهف « ىنم ىلإ سانلا

 نامزلا تاقيم يف لوقلا

 وهو « ثالثلا جحلا عاونأ يف ًاضيأ ذودحم وهف « نامزلا تاقيم امأو
 ةثالثلا : كلام لاقو « قافتاب ةجحلا يذ نم عستو « ةدعقلا وذو « لاوش
 (ةجحلا يذ نم عستو « نارهشلا : يعفاشلا لاقو  جحلل لحم اهلك رهشألا
 , © طقف رشع : ةفينح وبأ لاقو

 يبأ لوق وهو ( 714/7 ينغملا ) رظنا . دمحأ لوق وهو ( 1؟7ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (1)
 .( ١/ ) رظنا . مألا يف ميدقلا يف يعفاشلا لوق وهو ( 0+ ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ةفينح

 /6 راطوألا لين ) رظنا . بجي ال هنأ سابعلا يبأ يلوق دحأو ٠ يعفاشلا يّلوق نم ريخألا وهو (؟)
 رظنا . مارحإ ريغب اهلخد هنأ رع نبا نع يور دقو « كلذ ىلع لدي ام دمحأ نعو ( 5

 ش ٠ ش . ( 566 /؟ ينغلا )

 نأ دارملا سيلو » ريدردلا حراشلا لاق « ةجحلا رخآل جحلل هنقوو » : هرصتخم يف ليلخلا لاق ()

 تقو نمزلا اذه ضعب نأ دارملا لب هظفل همهوي 5 مارحإلا زاوجل تقو هركذ يذلا نمزلا عيمج

 « للحتلا زاوجل تقو هضعبو ءرحنلا موي رجف عولطل لاوش نم وهو « هب مارحإلا ءادتبا زاوجل

 « هنباو ءرمع لوق وهو ( 7١ /١؟ ريبكلا حرشلا ) رظنا . ةجحلا ىلإ رحنلا موي رجف نم وهو

 . سابع نباو

 ' يذ نم عستو ةدعقلا وذو « لاوش جحلا رهشأ : ينزملا رصتخم يف يعفاشلا لاف : يوونلا لاق (5)

 رظنا . جحلا هتاف دقف ءرحنلا موي نم رجفلا ىلإ كردي مل نن ء«ةفرع موي وهو ء ةجحلا
 1١١8(. 7 عومجملا )

 وذو « لاوش ةفينح يبأ دنع جحلا رهشأف . اهدوجول ىنعم الف ( طقف ) هلوقب دصقي اذام يردأ ال ()



 مء+و

 ٌرُهَشَأ جَحلا » : ىلاعتو هناحبس هلوق مومع كلام لوق ليلدو
 ىلع هقالطنا هلصأ ةجحلا يذ مايأ عيمج ىلع قلطي نأ بجوف 224 تاموُلُعم
 مامت لبق مارحإلا ءاضقنا يناثلا قيرفلا .ليلدو . ةدعقلا يذو « لاوش مايأ عيمج

 . ةبجاولا هلاعفأ ءاضقتاي ثلاثلا رهشلا

 جحلاب مرحأ نإو ءرهشلا رخآ ىلإ ةضافإلا فاوط رخأت فالخلا ةدئافو
 : هريغ لاقو (" هدنع همارحإ حص نكلو , كلام ههرك « جحلا رهشأ لبق

 . (9 ةرمع مارحإ همارحإ دقعني : يعفاشلا لاقو () همارحإ حصي ال

 هلوق مومع دعا نمو « تقولا لبق عقي ال : لاق ةالصلا تقوب ههبش نف

 هنأل , همارحإ دقعنا « مرحأ ىتم لاق 4 هلل َةَرْمُملاو جحلا اوُمِتأو > : ىلاعت

 تاقيم اوهبشو « ةرمعلاب ىنعملا اذه يف جحلا اوهبش امبرو « مامتإلاب رومأم
 . ةرمعلا تاقيمب نامزلا

 اهتريظن تقو يف ةدابع مزتلا نم نأ ىلع ينبم وهف « يعفاشلا بهذم امأف
 هيف لصألا اذهو « ناضمر مايأ يف ًارذن موصي نأ لثم « ريظنلا ىلإ تبلقتا
 . بهذلا يف فالتخا

 /؟ ينغملا )و ( 594 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . دمحأ لوق وهو ٠ ةجحلا يذ نم رشعو « ةدعقلا -
 ءدهاجمو . ءاطعو « ريبزلا نباو ء رمع نباو « سابع نباو . دوعسم نبأ لوق وهو ( 0
 . يروثلاو « يعخنلاو « يبعشلاو ٠ نسحلاو

 )١( ةيآ ةرقبلا ١9 .

 « ةفينح يبأو ٠ يروثلاو ٠ يعخنلاو . دمحأ لوق وهو ( ١؟/ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؟)
 . ( 5787 ينغلا ) رظنا . قحسإو . كلامو

 . ( 106 /7 عومجملا ) رظنأ ..دواد لوق وه (؟)

 ء دوعسم نبأو ءرمع نع يدرواملا هلقنو ءروث 3 وبأو ء دهاجمو . سواطو « ءاطع لاق هبو (:)
 مرحي ال : سابع نبا لاقو . ةرمعب للحتي : يعازوألا لاقو . دمحأو . سابع نباو ء رباجو
 . ( 106/7 عومجملا ) رظنا . هرهشأ يف الإ جحلاب



 8.١م

 اهنأل ء ةنسلا تاقوأ لك يف اهزاوج ىلع اوقفتا ءاماعلا نإف « ةرمعلا امأو

 ةالصلا هيلع هلوق ىنعم وهو « جحلا مايأ يف عنصت ال ةيلهاجلا يف تناك

 .٠ )0( )» ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف ةرمعلا تلخد «َ مالسلاو

 . (9 هركت اهنإف قيرشتلا

 ةرمع بحتسي كلام ناكف « ًارارم ةدحاولا ةنسلا يف اهريركت يف اوفلتخاو

 لاقو 29 ةدحاولا ةنسلا يف ًاثالثو « هدنع نيترمع عوقو هركُيو « ةنس لك يف

 . (9 كلذ يف ةيهارك ال : ةفينح وبأو « يعفاشلا

 كلذ دعب يغبنيو . ةيناكملاو « ةينامزلا مارحإلا طورش يف لوقلا وه اذهف

 , هكورت يف (" لوقن نأ يغبني كلذ لبقو . مارحإلا يف لوقلا ىلإ ريصن نأ
 جحلا لاعفأ يهو هلالحإ نيح ىلإ مرحلاب ةصاخلا لاعفألا يف كلذ دعب لوقت م

 ًادبنلو « لامفألاو كورتلاب لالخإلا ماكحأ يف لوقت مث  هكورتو « اهلك
 . كورتلاب

 لاق « عادولا ةجح يف م هللا لوسر نرقو : لاق » هتلكتو كلام نب ةقارس نع دمحأ هاور )١(

 هوحن جرخأ دقو « فيعض وهو « يدوألا ديزي نب دواد هدانسإ يف ةقارس ثيدح ه : يناكوشلا

 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنأ . « سابع نبا نع يئاسنلاو « دواد وبأو ٠ سمو « دمحأ

 ردصملا ) . جحلاك وأ « جحلا نم أءزج ةرمعلا ريصمل « نارقلا ةيلضفأ ىلع لدي ثيدحلاو ( ه/

 . ( قباسلا

 /؟ عئانصلا عئادب ) مايألا هذه يف هركت : لاق يناساكلا نكلو ( ه7 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا )١(

 .( ا

 . ( 587/7 ينغملا ) رظنا . نيريس نباو « نسحلا اههركو « ( 3117 ١/ يفاكلا ) رظنا (؟)

 يورو « دمحأ بهذم وهو ( 47” /؟ راتخلا ردلاةيشاح راتحملا در ) رظناو ( 1١5 /؟ مألا ) رظنا ()

 زظنا « ةمركعو ٠ سواطو « ءاطعو « ةشئاعو ٠ سنأو ٠ سابع نباو ء رمع نباو « يلع نع كلذ

 ْ .(000 /؟ ينغملا )

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( لوقي ) «ركفلا راد ٠ ةخسن يف (ة)
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 2 كورتلا يف لوقلا

 ١ الحلل ةحابملا رومألا نم ٌمارحإلا ُعَنْسَي ام وهو
 نب هللا دبع نع عفان نع كلام ثيدح نم تبث ام بابلا اذه يف لصألاو

 لاقف ؟ بايثلا نم مرحلا سبلي ام ِوّتَِي هللا لوسر لأس ًالجر نأ رمع

 .« تاليوارسلا الو مئثاعلا الو ء ّصّمقلا اوسبلت ال : هني هللا لوسر
 اههعطقيلو ٠ نيفخ سبليلف نيلعن دجي ال دحأ الإ فافخلا الو « سناربلا الو

 , نارفعزلا هسم ًاكيش بايثلا نم اوسبلت الو « نيبعكلا نم لفسأ
 .٠ 0 )» سرولا الو

 )١( مرحلا ريغ يأ .

 )1( سرو الو نارفعز ) كلذكو « دارفإلاب ( صيمقلا ) هيف نأ الإ رمع نبا نع ةتسلا ةّمألا هجرخأ (
 لاق « نيزافقلا سبلت الو «.مرحلا ةأرلا بقتنت الو » ةجام نباو « ًاماسم الإ  اوداز . ريكنتلاب
 . نم « ةأرملا بقتنت الو » : ظفاحلا يلع وبأ لاق : يروباسينلا ماحلا لاق مامإلا يف لاق يمليزلا

 ءرهاظلا فالخ هنإف ليلد ىلإ جاتحي اذهو : خيشلا لاق « ثيدحلا يف جردأو « رمع نبا لوق
 هنإف . حداق ريغ اذهو « ًافوقوم هاور مهضعب نايف هفقوو « هعفر يف فالتخالا ىلإ رظن هنأكو
 يهو « هسكع ىلع ةلاد « كلذل ةفلاخم ةنيرق انهف كلذ عمو « هيوري امب يوارلا يتفي نأ نكم
 كارتشالا نع ًادرجم رمع نبا نع عفان ةياور نم باقنلا نع يهنلا دارفإ درو هنأ اهدحأ : ناهجو

 لاق هلي يبنلا نع رمع نبا نع عفان نع دواد وبأ هجرخأ هريغ عم : ٠ بقتنت ال ةمرحملا «

 ردص يف اه أدبم نيزافقلاو باقنلا نع يهنلا ءاج هنأ : يناثلا . ىهتنا « نيزافقلا سبلت الو
 مالسلا هيلع يبنلا نأ روكذملا دانسإلاب انعبأ دواد بأ هجرخأ . جادإلا ع اأ اذهو « ثيددل

 بايثلا نم نارفعزلاو « سرولا ساسمو « باقنلاو نيزافقلا نع نهمارحإ يف ءاسنلا يبن «
 وأ « ًايلح وأ « ليوارس وأ « ازخ وأ « افصعم بابل ناولأ نم تبحأ ام كلذ دعب ىبلتو

 هدنسو . ىهتنا . ملعأ هللاو قحسإ نبا الخ ام نيحيحصلا لاجر هلاجرو : يرذنملا لاق « ًاصيق :
 سرولاو ( 7 /؟ ةيارلا بصن ) . هرخآ ىلإ قحسإ نبا نع يبأ انث لبنح نب دمحأ انثدح :

 نبا لاق « هب ْعِبْصُي ةحئارلا بيط « رفصأ تبن : ةلمهم اهدعب ءارلا نوكسو ءواولا حتفب

 بيطلا نم سرولا سيل : يبرعلا ٠ ةحالم يف ههبشُي امو « بيطلا بانتجا ىلع هب هبن هنكلو

 لين ) . بيطتلا هب دصقي اهف هيلع عمج وهو « مرحلا ىلع بيطلا عاونأ ميرحت هنم ذخؤيف « مثلا
 ؟ /ه راطوالا ( . :



 يلا

 يف © اوفلتخاو « ثيدحلا اذه يف ةدراولا ماكحألا ضعب ىلع ءاماعلا قفتاف

 اذه يف ركذ امم ًائيش الو « ًاصيق يق مرحلا سبلي ال هنأ هيلع اوقفتا اف « اهضعب

 صوصخم اذه نأو « بايثلا طيخم نم هانعم يف ناك ام الو , ثيدحلا

 « صيمقلا سبلب ةأرمال سأب ال هنأو « طيخلا سبل ميرحت ينعأ ٠ لاجرلاب
 . رّمّخلاو , فافخلاو « ليوارسلاو « عردلاو

 وبأو « كلام لاقف ؟ اهسابل هل له ليوارسلا ريغ دجي مل نهف اوفلتخاو
 . 9 ىدتفا  اهسبل نِإو « ليوارسلا سابل هل زوجي ال : ةفينح

 اذإ هيلع ءيش ال : دوادو ءروث وبأو ء دمحأو « يروثلاو ٠ يعفاشلا لاقو

 - . © ًارازإ دجي مل
 كلذ يف ناك ولو : لاق مدقتملا رع نبا ثيدحل رهاظ كلام بهذم ةدمعو

 ةفئاطلا ةدمعو . نيفخلا سبل يف ىنثتسا ام « ِةَِيَم هللا لوسر اهانثتسال ةصخر

 هللا لوسر تعمس : لاق سابع نباو « رباج نع رانيد نب ورمع ثيدح ةيناثلا

 . (9 « نيلعنلا دجي مل نمل فخلاو ء رازإلا دجي مل نمل ليوارسلا » : لوقي لِي

 . نيلعنلا دجي مل نمل نيعوطقم نيفخلا سابل ةزاجإ ىلع ءاماعلا روهمجو
 ًاذخأ نيعودطقم ريغ نيفخلا سيلي نأ نيلعتلا دمي م ناز ًئاج : دمحأ لاقو
 سابع ن نبا ثيدح قلطم

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( اوفلخأو ) «ركفلا راد » ةخسن يف .

 . ( 46 /؟ نيدباع نبا ةيشاح عم راتخلا ردلا )و ( 6 ١/ يفاكلا ) رظنا (0)

 . يروشلاو ةمركعو « ءاطع لاق اذهو ( ٠٠١ /* ينغملا ) رظناو ( 75١ عومجملا ) رظنأ (؟)
 . ( قباسلا ردصملا )

 . ( 500 /؟ ينغملا ) رظنا . رباج نع ملسم هاورو « سابع نبا نع هيلع قفتم ثيدحلا (5)
 ىوريو « دمحأ نع روهشملا يف امهعطق همزلي مل « نيلعنلا مدعل نيفخلا سبل اذإو : ةمادق نبا لاق (5)

 . حادقلا لاس نب ديعسو « ةمركعو « ع ءاطع لاق هبو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع كلذ
 انهو « ىدنتا عطق ريغ نم امهسبل نايف « نيبعكلا نم لفسأ انوكي ىتح امهعطقي هنأ دمح دمحأ نعو
 يأرلا احصأو ءرذنملا نباو « قحسإو « يمفاشلاو « ىروثلاو « كلامو « ريبزلا' نب ةورع لوق
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 . داسفلا بحي ال هللاو . داسف اههعطق يف : ءاطع لاقو

 هيلع : كلام لاقف « نيلعنلا دوجو عم نيعوطقم امههسبل نيف اوفلتخاو
 نع نالوقلاو ٠ هيلع ةيدف ال : ةفينح وبأ لاقو روث وبأ لاق هبو « ةيدفلا
 . ماكحألا يف اذه ركذنسو (9 يعفاشلا

 نارفعزلاو « سرولاب غوبصملا بوثلا سبلي ال مرحلا نأ ىلع ءاماعلا عمجأو
 أئيش بايثلا نم اوسبلت ال »رمع نبا ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 هب سيل كلام لاقف ء رفصعملا يف اوفلتخاو « سرولا الو « نارفعزلا هسم
 هيفو « بيط وه : يروشلاو « ةفينح وبأ لاقو ٠ بيبطب سيل هنإف « سأب
 (9 ةيدفلا

 قح اههعطقيلو ٠ نيفخلا سبليلف « نيلعن دجي م نف » لاق هنأ هيلي ينلا نع رمع نبا ىور املا -
 رباجو ء سابع نبا ثيدح ىلع ةدايزل نضتم وهو « هيلع قفتم « نيبعكلا نم لفسأ انوكي
 ةنس فلاخي داكي ال هنإف اذه يف دمحأ نم بجعلا : يباطخلا لاق « ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو

 /؟ ينغملا ) رظنا . رباجو « سابع نبا ثيدحب دمحأ جنتحاو « هغلبت مل ةنس تلقو « هغلبت
 90١(.

 ا( ينغملا ) رظنا . دمحأ لاق هبو )١(

 . ةمادق نبال ( ٠١5 /؟ ينغملا ) رظنا )0

 « كلامو ءرمع نباو ءرباج لوق وهو . اذه يف ًافالخ ملعلا لهأ نيب ملعن ال : ةمادق نبا لاق (؟)
 ... ءاماعلا نيب اذه يف فالخ ال : ربلا دبع نبا لاق . يأرلا 'باحصأو « روث وبأو « يعفاشلاو

 ء هسبل مرحمال سيلف « دوعب رخب وأ « درو ءام يف سغ وأ سرو وأ « نارفعزب غبص ام لكف
 ءةيدفلا هيلعف هلمعتسا وأ ء هسبل ىتمو .. هيلع دمحأ صن هيلع مونلا الو « هيلع سولجلا الو

 هيلعف « ضفني ًاسباي وأ « هندب يلي ًابطر ناك نإ : ةفينح وبأ لاقو ٠ يعفاشلا لاق كلذبو
 رفصعلا نأ كلذ ةلمجو : ةمادق نبا لاقف . رفصعملا امأ . بيطتمب سيل هنأل . الف الإو « ةيدفلا

 هللا ديعو ءرمع نباو رباج لوق اذهو « هب غبص امب الو « همثو « هلاعتساب سأب الو بيطب سيل

 يبنلا جاوزأو « ءامسأ ٠ ةشئاع نعو « يعفاشلا بهذم وهو « بلاظ يبأ نب ليقعو « رفعج نبأ

 هيف بجوي لو هندب يف ضفتني ناك اذإ ٠ كلام ههركو « تارفصعملا يف نمرحي نك نهنأ ه هَ
 غبص هنأل « رفعزملاو « سّروملاب هوهبشو نسحلا نب دمحو « ةفينح وبأو ٠ يروثلا هنم عنمو . ةيدف

 . ( 503 /7 عومجملا ) رظناو ( 5١8 /؟ ىنغملا ) رظنا . كلذ هبشاف « ةحئارلا بيط
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 مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأ » يلع نع كلام هجرخ ام ةفينح يبأ ةجحو

 . © « رفصعملا سبل نعو . .يسقلا سبل نع ىهن

 رتستو اهسأر يطغت نأ امل نأو « اههجو يف ةأرملا مارحإ نأ ىلع اوعمجأو
 , ًافيفخ ًالدس اهسأر قوف نم اههجو ىلع اهوث لدست نأ اهل نأو « اهرعش
 انك » : تلاق اهنأ ةثاع نع يور ام وحنك « اهيلإ لاجرلا رظن نع هب ٌرتسست
 انهوجو ىلع انلدس « ّبْكَر انب رم اذإف « نومرحم نحنو « لَ هللا لوسر عم
 . 9 « هانعفر « بكرلا زواج اذإو « انسوءر لبق نم بوثلا

 نعو « بهذلاب متختلا نع ْهَتِلَم ينلا ينا+ » : لاق ظفلب هنع هللا يضر يلع نع يورملا ثيدحلا )١(
 الإ ةسجلا هاور « رفصعملا سابل نعو « دوجسلاو « عوكرلا يف ةءارقلا نعو « يسقلا سابل
 ش ْش ١ .يئانلا
 عفان نع كلام هاور ام ةيفنحلا هب جتحا يذلا نكلو . ( ١6١ /؟ لوصألل عماجلا جاتلا ) رظنا
 نب ةحاط ىلع ىأر باطخلا نب رمع نأ رمع نب هللا دبع ثدحي باطخلا نب رمع ىلوم عمس هنأ
 ؟ ةحلطاي غوبصللا بوثلا اذه ام : باطخلا نب رمع لاقف « مرحم وهو . اغوبصم بوث ديبع
 . مب سانلا يدتقي ةمئأ طهرلا اهيأ نإ : رمع لاقف ءردم وه اهإ نينمؤلا ريمأاي : ةحلط لاقف
 ةغبصملا بايثلا سبلي ناك هللا ديبع نب ةحلط نإ : لاقل « بوثلا اذه ىأر ًالهاج الجر نأ ولف
 ةيارلا بصن ) رظنا . ىهتنا ٠ ةغبصملا بايثلا هذه نم ًائيش طهرلا اهيأ اوسيلت الف « مارحإلا يف

 . ( ١78 /؟ عئانصلا عئادب )و ( */ ٠١

 /ه راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . ةيزخ نباو ٠ ةجام نباو « دواد وبأو ٠ دمحأ هاور (1)
 مث ءرخآ هجو نم درو .نكلو « دايز يبأ نب ديزي نم : بلقلا يف لاقو : يناكوشلا لاق ( :
 هححصو « هوجن اهتدج يهو ءركب يلأ تنب ءاممأ نع رذنملا تنب ةمطاف قيرط نم جرخأ
 يمفاشلا نأ يباطخلا ركذو « ثيدحلا اذه رهاظب لمعلا ةعامج راتخا دق : يرذنملا لاق , ماحلا
 ةصالخلا يفو ملسم هل جرخأ دق روكذللا دايز يبأ نب ديزيو « هتحص ىلع ىنعي « هيف لوقلا قلع
 ركذ دقو « ةشئاع نع دهاجم ةياور نم هنأب ًاضيأ ثيدحلا لعأ دقو ٠ قودص هنأ يبهذلا نع
 ةشئاع نع دهاجم : يزارلا متاح وبأ لاقو « اهنم عمسي مل هنأ نيعم نباو ناطقلا ديعس نب ىحي
 . ةشئاع نع دهاجم ةياور نم ثيداحأب اهيحيحص يف لسمو ٠ يراخبلا جتحا دقو ٠ لسرم
 « انوذاح اذإف » , هريغو صيخلتلا يفو « يازلاب « انب اوزاج اذإف » دواد يبأ ظفل : يناكوشلا لاق
 . . ىلع لدست نأ املا فإ: لاقف « دمحأ هب كسمت ( اهسأر نم ) هلوقو « اهتفحلم : اهبابلجو « لاذلاب
 70.( /هراطوألا لين ) رظنا . لاجرلا رورمل اههجو
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 اهنأ رذنملا تنب ةمطاف نع كلام هاور ام الإ نههوجو ةيطغت تأي لو
 ركب يبأ تنب ءامسأ عم تامرحم نحنو ءانهوجو ٌرّمْخْنانك : تلاق

 00 قيدصلا

 ىورف « هسأر رمخي ال هنأ ىلع مهعامجإ دعب ههجو مرحلا ريمخت يف اوفلتخاو
 (9 هيلإو "9 « مرحلا هرمخي ال سأرلا نم نقذلا قوف ام نأ » رمع نبا نع كلام

 لاقو . 9 ىدتفا « هناكم نم هعزني لو « كلذ لعف نإ هنأ هنع يورو كلام بهذ

 ىلإ ههجو مرحلا رمخي .روث وبأو « دواد وبأو « دمأو يروشلاو يعفاشلا

 نباو «رباجو تباث نب ديزو « ناثع نع ةباحصلا نم ىورو ( نيبجاحلا

 . صاقو يبأ نب دعسو « سابع

 ةأرملا تسبل نإ : كلام لاقف « ةأرمال نيزافقلا سبل يف اوفلتخاو
 (7 ةشئاع نع يورم وهو ٠ يروثلا هيف صخرو « تدتفا نيزافقلا

 ىهن هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع دواد وبأ هجرخ ام كلامل ةجحلاو

 )١( أطوملا ) رظنا ١/588 ( .

 . ( 3997/١ أطوملا ) رظنا (؟)

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( هيلإ ) « ركفلا راد » ةخسن يف ()
 يبأ بهذم وهو ( 750 /* ينغملا ) رظنا . دمحأ نع ةيناثلا ةياورلا يهو ( 7357 ١/ يفاكلا ) رظنا (5)

 ١ . ( 50 /؟ ينغملا )و ( ؟45 // عومجملا ) رظنا . ةفينح

 : يوونلا لاق ( 580 /؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ نع ةيناثلا ةياورلا يهو ( 555 /7 عومجملا ) رظنا (5)

 « تباث نب ديزو « فوع نب نمحرلا دبعو « نافع نب نامع نع كلذ يورو « روهملا لاق هبو

 ( 555 /7 عومجملا ) رظنا . يروشلاو « سواطو ءرباجو صاقو يبأ نب دعسو «ريبزلا نباو
 .( 50 /؟ ينغملا )و

 )١( يفاكلا ) رظنا ١/  ) 757سواطو ءاطع لاق هبو ءرمع نيا لوق اذهو , دمحأ بهذم وهو «

 دهاجمو ٠ كلامو.« يعخنلاو ٠ نيزافقلا هتانب سبلي صاقو يبأ نب دعس ناكو « قحسإو «

 يروثلا لاق هبو . ءاطعو « ةشئاعو يلع نع هيف صخرو « تامرحم نهو ٠ ةفينح وبأو «
 . ( 585 /7 عومجملا )و ( 5١50 /؟ ينغملا ) رظنا . هعنم يوونلا ححصو نيبهذملاك يعفاشللو ْ



 ١1م

 «رمع نبا نع ًافوقوم هيوري ةاورلا ضعبو © )« نيزافقلاو « باقنلا نع

 اذهف . مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا ىلإ هعفر ينعأ « ثيدحلا ةاور ضعب هححصو
 مهفالتخأ هلك اذه يف فالخلا لصأو « سابللا يف مهقافتاو « مهفالتخا روهشم
 « هب قوطنملا ظفللا لاقحاو « هب قوطنلا ىلع هنع توكسلا ضعب سايق يف

 . هتوبث ال وأ « هتوبثو

 . اوعمجأ ءاماعلا نأ كلذو « بيطلا وهف « تاكورتملا نم يناثلا ءيشلا امأو

 . همارحإ لاح يف ةرمعلاو ء جحلاب مرحما ىلع مرحي هلك بيطلا نأ ىلع
 هيلع هرثأ نم ىقبي امل مرحي نأ لبق مارحإلا دنع مرحملل هزاوج يف اوفلتخاو
 . رمع نع هاورو « كلام ههرك نميو « نورخآ هزاجأو موق ههركف ؛ « مارحإلا دعب

 هزاجأ نمبو « نيعباتلا نم ةعامجو ءرمع نباو « نامع لوق وهو باطخلا نبا
 ش . "9 دوادو « دمحأو « يروثلاو « يعفاشلاو ةفينح وبأ

 يف تبث ىلعي نب ناوفص ثيدح رثألا ةهج نم هللا همحر كلامل ةجحلاو |

 « بيطب ةخئَدُم ةبجب هتيم ينلا ىلإ ءاج ًالجر نأ » هيفو « نيحيحصلا

 عفان ثيدح نم يراخبلا « نيزافقلا سبلت الو , ةمرحملا ةأرملا بقنت ال »: ثيدح : ظفاحلا لاق )١(
 نبا لوق نم « ةأرملا بقتنت ال »نأ : ظفاسحلا يلع يبأ نع ماسحلا نع يقهيبلا لاقتو « رمع نبا نع
 ًاضيأ رذنملا نبا ىح دقو « ليلد ىلإ جاتحي اذه : مامإلا بحاص لاقو « ربخلا يف جردأ ءرمع
 نبا نع عفان نع أولا يف كلام هاور دقو . هثيدح نم وأ ءرمع نبأ لوق نم وه له فالخلا
 . ( 3/1/9 صيخلتلا ) رظنا . ةقلعمو « ةلوصوم يراخبلا يف قرط هلو « ًافوقوم رمع

 قرف الو , ةصاخ هندب يف بيطتي نأ مارحإلا دارأ نمل بحتسي هنأ كلذ ةلمجو : ةمادق نبا لاق (؟)
 ءامو ءروخبلاو « دوعلاك هرثأ وأ ( بيطلا نم ديج عون ) ةيلاغلاو ٠ كسملاك هنيع ىقبي ام نيب
 « ةبيبح مأو ٠ ةشئاعو ٠ صاقو يلأ نب دغسو ءرييزلا نباو « سابع نبا لوق اذه . درولا
 نباو ٠ يبعشلاو ٠ مساقلاو « ةورعو « يردخلا ديعس يبأو « ةيفنحلا نبا دم نع يورو « ةيواعمو
 رع نياو ؛ ناثعو ءرمع نع كلذ يورو . كلام لوق وهو « كلذ هركي ءاطع ناكو «٠ جيرج
 .( 95 /؛ راطوألا لين ) رظناو ( 775 /؟ ينغملا ) رظنا ٠ مهنع هللا يضر
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 خضت امدعب ةبج يف ةرمعب مرحأ لجر يف ىرت فيك هللا لوسزاي : لاقف

 نع لئاسلا نيأ : لاق قافأ املف هلو هللا لوسر ىلع يحولا لزنأف ؟ بيطب
 امأ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « هب يتأف « لجرلا سلاف ؟ افنآ ةرمعلا
 عنصا مث « اهعزناف « ةبجلا امأو « تارم ثالث كنع هلسغاف كب يذلا بيطلا

 وه ههقفو « ثيدحلا ترصتخا «١ كتجح يف عنصت ا كترمعع يف تئش ام

 . تركذ يذلا

 بيطأ تنك » : تلاق اهنأ ةشئاع نع كلام هاورام ىناثلا قيرطلا ةدمعو

 فوطي نأ لبق هلحلو « مرحي نأ لسبق همارحإل هَ هللا لوسبر سأر

 3 (7« تيبلاي

 نبا راكنإ اهغلب دقو : تلاق اهنأ ةقئاع نع يور امب لوألا قيرفلا لتعاو
 هللا لوسر تبيط نمحرلا دبع ابأ هللا محري » همارحإ لبق مرحلا بيطت رمع
 « هئاسن ىلع فاط اذإو : اولاق ) « ًافرحع حبصأ مث « هئاسن ىلع فاطف ء دي

 ناك الو : اولاق « هسفن همّرج:ال بيطلا حير رثأ هيلع ىقبي امنإف « لستغا

 لثم « مرحم وهو « هؤادتبا مرحمال زوجي الام لك نأ ىلع دقعنا دق عامجإلا

 نأ بجوف ؛ ْمِرَحُم وهو هباحصتسا هل زوجي ال ديضلا لتقو « بايثلا سبل

 . .٠ كلذك بيطلا نوكي

 . محلا اذه يف راثآلا ضراعت فالخلا ببسف

 نأ ىلع نوبلسملا عمجأ هنأ كلذو « ءاسنلا ةعماجم وهف « ثلاثلا كورتملا امأو
 ةلَو َثفَر آلَق > : ىلاعت هلوقل مرحي نيح نم مارح جاحلا ىلع ءاسنلا ءطو

 )١( هيلع قفتم ثيدخلا ٠ مالشلا لبس )و ( قباسلا ردصملا ) رظنا ١/155 ( .

 / مالا لبس ) رظناو ( قباسلا ردصلاا ) . يئاسنلا هاور كلذكو « هيلع قفتم ثيدحلا ()
19). 

 . (51- /6 راطوألا لين ) رظنا . يراخبلا هاور (5)
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 . 214 جحا يِف لادجآلَو قوُسُف

 لمقلا لتقو « رعشلا ةلازإو « ثفتلا ءاقلإ وهف « عبارلا عونمملا امأو

 ةيهارك يف اوفلتخاو .. ةبانجلا نم هسأر لسغ هل زوجي هنأ ىلع اوقفتا نكلو

 : كلام لاقو © هسأر لسغب سأب ال : روهملا لاقف « ةبانجلا ريغ نم هلسغ
 مرحب وهو « هسأر لسغي ال ناك رمع نب هللا دبع نأ هتدمعو ) كلذ ةيهاركب

 | . (9 مالتحألا نم الإ

 سابع نبا نأ » زيبج نب هللا دبع نع كلام هاور ام روهمجلا ةدمعو

 « هسأر مرحلا لسغي : هللا دبع لاقف « ءاوبألاب افلتخا ةمرخم نب روسملاو

 نب هللا دبع ينلسرأف : لاق « هسأر مرحلا لسغي ال : ةمرخم نب روسملا لاقو
 رتتسم وهو : نينرقلا نيب لستغي هتدجوف : لاق يراصنألا بويأ يبأ ىلإ سابع

 يناسرأ « ديبج نب هللا دبع : تاقف ؟ اذه نم : لاقف ٠ هيلع تساسف « بولي

 اق م. هسأر يل ادب ىح طالق , بوث لع هدي برأ وأ عوف ء مرحم

 اب لبقأف ؛ هيديب هسأر كرح مث « هسأر ىلع بصف « هيلع بصي ناسنإل

 (© « لعفي ِوََِم هللا لوسر تيأر اذكه : لاق مث « ربدأو

 )١( 19ا ةيآ ةرقبلا .

 ءروث وبأو ٠ يعفاشلاو « ريبج نب ديعسو ٠ رباجو « يلع هيف صخرو « هنباو . رمع كلذ لعف )١(
 . ( ١19 /؟ ينغملأ ) رظنا . دمحأ لوق وهو « يأرلا باحصأو

 . ( ١ه(ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؟)

 . ( 3؟4 ١/ ) رظنا . أطوملا يف كلام هاور (8)

 ١/ أطوملا )و ( ٠6 /5 رابخألا ىقتنم ) رظنا . كلام هاورو « يذمرتلا الإ ةعاملا هاور ثيدحلا (5)
 .(0ع



 1٠م

 الإ ءاملا هديزي ام »: لونقيو « مرحم وهو ء هسأر لسغي رمع ناكو

 لسغ ىلع بويأ يبأ ثيدح كلام لمحو . أبطوملا يف كلام هاور 27« ًاثعش
 فتنو « لمقلا لتق نم عونمم مرحملا نأ ىلع مهعامجإ هل ةجحلاو « ةبانجلا
 هذه لعفي نأ امإ وه « هسأر لساغلاو « خسولا وهو « ثفتلا ءاقلإو « رعشلا
 , كلام لاقو ") يمطخلاب هسأر هلسغ عنم ىلع اوقفتاو . اهضعب وأ « اهلك
 . 9 هيلع ءيش ال : هريغو «روث وبأ لاقو . ىدتفا كلذ لغف نإ : ةفينح وبأو

 هلخد نم ىلع نأ ىريو « كلذ هركي كلام ناكف « ماما يف اوفلتخاو

 سأب ال : دوادو « يروثلاو ٠ يعفاشلاو ٠ ةفينح وبأ لاقو ( ةيدفلا
 0 م كلذي

 نسحألاو . 7 نيقيرط نم مرحم وهو . مالا لوخد س ابع نبأ نع يورو
 . ثفتلا ءاقلإ نع يهنم مرحلا نأل » هلوخد هركي نأ

 . (756 ١/ أطوملا ) رظنا (0)

 نم رثكأ ءاخلا رسكو « فورعم لسغ : ءايلا ددشم : يمطخلا » رينملا حابصملا بحاص لاق (؟)

 . ( مطخ ةدام) . حتفلا

 ةلازإ نم هيف امل ء امهوحنو « يمطخلاو ءردسلاب هسأر لسغ هل هركيو : ةمادق نبا لاق ()

 باحصأو « يعفاشلاو , كلامو « هللا دبع نب رباج ههركو ءرعشلا علقل ضرعتلاو « ثعشلا
 دمحأ نعو ءرذدملا نباو « روث وبأو ٠ يعفاشلا لاق اذهبو هيلع ةيدف الف « لعف نإف « يأرلا
 ذلتسُت يمطخلا نأل « ةقدص هيلع : هابحاص لاقو « ةفينح وبأو ٠ كلام لاق هبو ةيدفلا هيلع

 ( 7994 /؟ ينغملا ) . سرولاك ةيدفلا هب تبجوف « ماوملا لتقتو ء ثعشلا ليزتو « هتحئار

 . ( 3507/17 عومجملا ) رظناو ( ١١458 / عئانصلا عئادب ) رظناو

 زوجيو « فيظنتلل ماملا لخدي الو : يزج نبا لاق ( 4١ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (4)

 . ديربتلل

 لاق هبو ( 7٠50 /7 عومجملا ) رظناو ( ؛١5 /؟ نيدباع نبا ةيشاح عم راتخنا ردلا ) رظنا (5)

 ْ . روهملا

 :ًابعي ال هللا نإ : لاقو « مرحم وهو , ةفحجلا مام لخد هنأ : سابع نبا ثيدح : ظفاحلا لاق (1)

 ةقثلا ينربخأو : يمفاشلا لاق « ىحي يأ نب مهاربإ هيفو ٠ يقهيبلاو ٠ يعفاشلا هاور : ًائيش كخاسوأب



 ملا

 وقل هيلع عني أضيأ كاذو « هاملمالا وهف : سك روطلا امأو

 اوقو 7 4 ًامّرُح متمْداَس ّربلا ٌدْيَص مُكْيلَع َمّرُحَو ) : ىلاعتو هناحبس
 . "4 مرح مُتنأو ديّصلا اوُلتْفَت آل » : ىلاعت

 اوقلتخاو 9هنم وه داض ام لكأ الو « هديص هل زوجي ال هنأ ىلع اوعمجأو
 هل زوجي هنإ : لوق : لاوقأ ةثالث ىلع ؟ هلكأ مرحملل زوجي له لالح هداص اذإ
 باطخلا نب رمت لوق وهو 9(2 ةفينح وبأ لاق هبو . قالطإلا ىلع هلكأ

 ابع نبا لوق وهو « لاح لك ىلع هيلع مرحم وه : موق لاقو . ريبزلاو
 لجأ نم دمي ملام : كلام لاقو . يروثلا لاق هبو ءرمع نباو « يلعو
 وهف ٠ « مرحلا لجأ نم ديص امو « لالح وهف ؛ نيمرحم موق لجأ نم وأ « مرحلا
 . « مرحلا ىلع مارح

 . ( 188/6 صيخلتلا ) . مهاربإ دنسب هوحم ركذف هريغ امإو « نآفس ام 55

 ك5 ةيآ ةدئاملا ةروس )١(

 متو سلا ان نأ نذل اي بوصل ( ات لو يدل تا خلا عنج )0
 . 56 ةيا ةدئاملا« مرح

 . ( 529 /ا/ يوونلل عومجملا ) عامجإلا رظنا )5

 . ةفينح يبأ بهذمل ( 1078 /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا (5)
 هيف مرحلا نم ناك وأ « هرمأ ريغب وأ « هرمأب لالح هل هداص وأ « مرحنا هداص ام : يوونلا لاق (5)

 لالح هداص نايف « مرخا اذه ىلع مارح هسحلف اهريغوأ , ةراعإب ةناعإ وأ « ةلالدوأ « ةراشإ
 مرحفلل لالخ وهف.« هبهو وأ « هعاب و أ ء مرحمال هنم ىدهأ مث , مرحملا دصقي ملو « هسفنل
 ديص ام هيلع مرحي ال : ةفينح وبأ لاقو « دوادو « دمحأو ٠ « كلام لاق هبو انبهذم اذه « ًاضيأ
 « باطخلا نب رمع ناك : لاقو « بهاذم ةثالث ةلأسملا يف رذنملا نبا ىكحو « هنم ةناعإ ريغب هل
 يورو : لاق « لالحلا هداص ام لك مرحملل : نولوقي ريبج نب ديعسو « دهاجمو « ةريره وبأو
 « يعفاشلاو كلامو « ءاطع لاقو : لاق . يأرلا باحصأ لاق هبو ماوعلا نب ريبزلا نع كلذ
 نب نامع نع هانعمب يورو :”لاق « هلجأ نم ديص ام الإ هلكأي : : روث وبأو « قحسإو « دمحأو
 , ءازجلا هيلع : كلام لاقف « هل ديص ام لكأ نيف يعفاشلاو « كلام فلتخا مث : لاق . نافع
 يبأ نب ىلع ناكف «٠ اقلطم مرحي هنأ ثلاث بهذم هيفو : لاق « هيلع ءازج ال : يعفاشلا لاقو
 - ءديز نب رباجو « سواط كلذ هركو . ديصلا لكأ مرحملل نايري ال رمع نباو ء بلاط



 م1

 نم كلام هجرخ ام اهدحأف « كلذ يف راثآلا ضراعت مهفالتخا ببسو
 ةكم قرط ضعبب اوناك اذإ ىتح ِهَتِكَي هللا لوسر عم ناك هنأ » ةداتق يبأ ثيدح

 ىوتساف ًايشحو ًارامح ىأرف « مرحم ريغ وهو « نيمرحم هل باحصأ عم فلخت

 اوبأف « هحر مهأسف هيلع اوبأف « هطوس هولواني نأ هباحصأ لأسف « هسرف ىلع
 هللا لوسر باحصأ ضعب هنم لكأف « هلتقف «راملا ىلع دش مث « هذخأف ٠ هيلع

 : لاقف ؛ كلذ نع هولأس ٍهََي هللا لوسر اوكردأ اماف , مهضعب ىبأو « هك

 00 هللا اهوكمعطأ ةمعط يه امنإ »

 وهف مرحم تنأو « حبذ ام : الاق « عبار ًالوق ءاطعو ٠ سابع نبا نع انيورو : لاق ٠ يروثلاو

 © امُرُخ ٌمَتْمد امربلا َدْيَص يلع َمّرُحو >: ىلامت هلوقب ا قلطم همرح نم جتحاو . كسيلع مارح
 « مرحمل دصي ملام : لاق نم لوق لعلو ( 198 /7 عومجما ) . ديصملا ديصلاب دارملاو : اولاق

 . يناكوشلا هحجر ام وهو . باوصلا وه « مرحملل هلكأ زوجيف

 « ملسمل ظفل يفو ةريثك ظافلأ امهدنع هلو : صيخلتلا يف ظفاحلا لاق . هيلع قفتم ثيدحلا )١(

 هتلوانف : مسمل ةياؤر يفو ءاولكف : لاق ء ال : اولاق ؟ متنعأ له ؟ مترشأ له : يئاسنلاو

 يف يواحطلل ةياور يفو « اهلكأف « اهذخأف « هلجر انعم : اولاق هل ةياور يفو « اهلكأف ء دضعلا

 نومرحم مهو « هباخصأو وه ِوّتِلَع جرخو « ةقدصلا ىلع ةداتق ابأ ثعب عقيم هنأ : راثآلا حرش

 يقهيبلاو « ينطقرادلل ةياور يفو  ثيدحلا لح وهو « ةداتق وبأ ءاجو « نافسع اولزن ىنح

 نكأ م ينأ هل تركذو « لي هللا لوسرل هنأش تركذف : لاق يشحولا راما داطصا نيح هنأ

 ينأ هتربخأ نيح لكأي مو « اولكأف هباحصأ ِتلَع يننلا رمأف . كل هتدطصا اغنإ ينأو« تمرحأ

 مل : هلوقو , كل هتدطصا افإ : هلوق : يروباسينلا ركب وبأ لاق : ينطقرادلا لاق « هل هتدطصا

 ٠ ةبيرغ ةدايزلا هذه : يقهيبلا لاقو «رمعم ريغ ثيدحلا اذه يف هركذ ًادحأ ملعأ ال هنم لكأي

 ةداتق يبأل ىرج هنأ لتحي : بذهملا حرش يف يوونلا لاقو « هنم لكأ هنأ نيحيحصلا يف يذلاو

 ابأ نأ يف دحأ كشي ال : لاقف « مزح نبا دمج وبأ هلبق هافن عملا اذهو . ناتصق ةرفسلا كلت يف

 « هلكأ نم ِهَْلَع ينلا مهعني ملف ٠ نومرحم مهو . هباحصألو , هسفنل الإ راملا دصي ىل ةداتق

 ناكو « هباحصأل ء ال « هسفنل راما ةداتق يبأ دايطصا ناك : لاقف ءربلا دبع نبا هفلاخو

 عتجا ذإ « امرح نكي مل كللذلف «ودعلا ةفاخع رحبلا قيرط ىلع ةداتق ابأ هجو ل هللا لوسر

 . أادحاو نكي مل مهجرخم نأل « هباحصأ عم

 « ثيدحلا اذه نم نوبجعتي ثيدحلا باحصأ عمسأ تنك : مرثألا لاق : ظفاحلا لاق

 هتيأر ىتح ههجو ام نوردي الو ؟ مارحإ الب تاقيملا ةزواجم ةداتق يبأل زاج فيك : نولوقيو
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 نأ » : يئاسنلا هركذ «.هللا ديبع نب ةحلط ثيدح هانعم يف ًاضيأ ءاجو

 « نومرحم نحنو « هللا ديبع نب ةحلط عم انك : لاق يبقلا نحرلا دبع
 « هلكأ ىلع قفاوف « ةحلط ظقيتساف « انضعب لكأف « دقار وهو ىبظ هل يدهأف
 . © « ٍعَلَم هللا لوسر عم هانلكأ : لاقو

 ىدهأ هنأ » كلام ًاضيأ هجرخ سابع نبا ثيدح يناثلا ثيدحلاو
 « هيلع هدرف « نادوب وأ « ءاوبألاب وهو « ًايشحو ًارامح ئلَع هللا لوسرل

 . 9 « مّرُح انأ الإ كيلع هدرن مل انإ » : لاقو

 وأ لتقلا طرشب لكألا نع يهنلا قلعتي له وهو «رخآ ببس فالتخاللو
 ؟ دارفنالا نع يهنلا اهنم دحاو لكب قلعتي

 لتقلا عم لكألاب قلعتي افإ يهنلا نإ : لاق ةداتق يبأ.ثيدحب ذخأ نف

 ىلع اههنم دحاو لكب قلعتي يهنلا : لاق سابع نبا ثيدحب ذخأ نمو
 يبأ ثيدحب امإ : لاق حيجرتلا بهذم ثيداحألا هذه يف بهذ نف « هدارفتا

 لوقلاب لاق ثيداحألا نيب عمج نمو « سابع نبا ثيدحب امإو « ةداتق

 ِهْنْلَع ينلا نع رباج نع يور امب كلذ اودكأو « ىلوأ عمجلاو : اولاق « ثلاثلا

 ناك اماف ء انمرحأف ٍقَِي هللا لوسر عم انجرخ : لاق ديعس يبأ نع ضايع ثيدح يف ًارسفم -
 ثيدح ركذف « هامم دق ءيش يف هعب ِعَتِلَي ينلا ناك ةداتق يبأب نحن اذإ . اذكو « اذك ناكم

 . فلؤلل هركذ يذلا ظفللاب ( ١/ 50١ ) أطوملا رظناو ( 777 /؟ ) يشحولا راما

 ء ملسمو ء دمحأ هاور لاقو ىقتنملا يف هاورو ٠ مرحملل ديصلا ميرحت باب يف سم هاور ثيدحلا )١(
 ( هلكأ نم قو ) ( قفاو ) لدبو ( يبظ ) لدب « ريط انل ىدهأف » ظفلب نكلو يئاسنلاو

 هل اعد : هانعم نوكي نأ لقحيو « سم حرش يف اذك هبوص يأ : يناكوشلا لاق . ءافلا ديدشتب

 .. ( ؟8 /0 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . قيفوتلاب
 رظنا . « ... ىدهأ هنأ ةماثج نب بعصلا نع سابع نب هللا دبع نع لسمو « يراخبلا هجرخأ (1)

 سيق نب ديزي همسأ : ةماثج نب بعصلاو ( 3/8/١ صيخلتلا ) رظناو ( 07 ١/ كلام أطوم )
 . ( ةباحصلا ءاممأ ديرجت ) . سابع نبا هنع ىور . ناّدو لزني ناك يئيللا ينانكلا
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 . 0« مل دصي وأ « هوديصت مل ام مرح متنأو « ل لالح ربلا ديص » لاق هنأ

 غ كلام لاقف « مرحلا يف ديصي وأ « ةتيملا لكأي له رطضلا يف اوفلتخاو

 محلو « ةتيملا لكأ ء رطضا اذإ : ةعامجو «رفزو « يروشثلاو « ةفينح وبأو

 « ءازجلا هيلعو « لكأيو ء ديصي : فسوي وبأ لاقو ")7 ديصلا نود ريزنخلا
 . اهنيعل ةمرحم كلت نأل « سيقأ : فسوي يبأ لوقو « ةعيرذلل نسحأ لوألاو

 ءهنيعل مرح امم فخأ ةلعل مرح امو ٠ ضارغألا نم ضرغل مرحم ديصلاو

 . ظلغأ هنيعل مرحم وه امو

 مل وأ « هوداطصت مل ام مارحإلا يف كل لالح ديصلا محل ٠ ثيدح : صيخلتلا يف ظفاحلا لاق )١(

 نم يقهيبلاو ينطقرادلاو « مكاحلاو , نابح نباو « ةميزخ نباو « ننسلا باحصأ هاور « كل دصي
 رباج نع بلطلا هالوم نع بطنح نب هللا دبع نب بلطلا ىلوم ورم يبأ نب ورمع ثيدح
 ةياور يفو « كل داصي وأ « هوديصت مل ام لالح مل ربلا ديص ه هتيم هللا لوسر لاق : لاق

 فلتخم ورمجو « كل دصي وأ ؛ هوديصت مل ام ؛ مرح متنأو «لالح مل ربلا ديص محل ه : ماحللا
 ءرباج نع عامس هل فرعي ال : يذمرتلا لاق هالومو ٠ نيحيحصلا لاجر نم ناك نإو « هيف
 نم ينثدح : هلوق الإ ةباحصلا نم دحأ نم ًاعامس هل فرعأ ال : دم لاق : رخآ عضوم يف لاقو

 نم ًاعامس هل فرعن ال : لوقي نمحرلا دبع نب هللا دبع تعمسو . ِهَّتَِم هللا لوسر ةبطخ دهش

 نع راصنألا نم لجر نع ورمع نع يدرواردلا نع يعفاشلا هاور دقو « ةباحصلا نم دحأ

 « لالب نب ناهلس هعمو ىدرواردلا نم ظفحأ يبحي يبأ نب دمحم نب مهاربإ : يعفاشلا لاق « رباج
 مث ٠ بابلا اذه يف ءيش نسحأ ثيدحلا اذهو : يعفاشلا لاق « بلطملا نع هيف الاق اهنأ يتعي

 يبأ نع بلطلا نع ورمع نع يْمّتلا دلاخ نب فسوي ةياور نم ريبكلا يف يناربطلا هاورو : لاق
 هفلاخ دقو « يواحطلا دنعو ءورنع نع ديوس نب ميهاربإ هقفاوو ٠ كورتم فسويو . ىسوم

 نب بوقعيو « لاس نب هللا دبع نب ىحيو « يدرواردلاو لالب نب ناهلسو « ىحي يبأ نب مهاربإ

 ةاورلا يف بيطخلا هاورو « قثوأو « هنم ظفحأ مثو ٠ نورخآو « ليق ايف كلامو نمحرلا دبع

 فيعض ناثعو « رمع نبا نع عفان نع كلام نع يموزخملا دلاخ نب نامع ةياور نم كلام نع

 /؟) . ناثثعب هفعضو « يدع نبا لماك يف وهو ,« كلام نع هب درفت : بيّطخلا لاقو « ًادج
 : .( االال

 راتخنا ردلا ىلع ( ه1: /؟ نيدباع نبا ةيشاح ) رظناو كلام بهذمل ( 558 ١/ يفاكلا ) رظنا )١(

 ءديصلا حبذي : نسحلاو فسوي وبأ لاقو « دمعو ..ةفينح يبأ لوق يف يأ « نيدباع نبا لاق
 . ةلئسلا هذه يف فسوي يبأ عم فلؤملا ركذ اك قحلاو . ةين الب رشلا يف اك « لوألا ىلع ىوتفلاو '



 مىو

 . مارحإلا تاروظحم نم اهنأ ىلع نوماسملا قفتا ةسمخلا هذهف

 : يعازوألاو ثيللاو يمفاشلاو كلام لاقف « ٍمرْحَلا حاكن يف اوفلتخاو
 . لطاب حاكنلاف حكن نإف ٠ حكنُي الو مرحلا حكني ال

 . تباث نب ديزو «رمع نباو ٠ بلاط يبأ نب يلعو « رمع لوق وهو

 ") حكني نأ وأ « مرحلا حكني نأب سأب ال : يروثلاو ؛ ةفينح وبأ لاقو
 نم كلام هاور ام اهدحأف « كلذ يف راثآلا فالتخا مهفالتخا يف ببسلاو

 « مرحلا حكني ال » : ِعَتِلَو هللا لوسر لاق : لاق هنأ نافع نب ناثع ثيدح

 نأ » سابع نبأ ثيدح اذهل ضراعملا ثيدحلاو «١ بطخي الو , حكني الو

 هنأ الإ « حاحصلا لهأ هجرخ مرح وهو « ةنويم حكن ٌهّتْلَي هللا لوسر

 (9 « لالح وهو ء اهجوزت ل هللا لوسر نأ » ةنويم نع ةريثك راثآ هتضراع

 ريهامج لاق هبو ( 07 /7 عومجملا عم بذهملا ) رظناو « كلام بهذمل ( 7568 ١/ يفاكلا ) رظنا )١(

 « يلعو « ناثعو «٠ باطخلا نب رمع بهذم وهو « مهدعب نف « نيعباتللاو « ةباحصلا نم ءاماعلا

 « يرهزلاو ءراشب نب ناهلسو « بيسملا نب ديعسو سابغ نباو ءرمع نباو ٠ تباث نب ديزو
 نأ زوجي : ةفينح وبأو « يروثلاو « محلا لاقو « مهريغو « دوادو , قحسإو دمحأو . كلامو

 . ( 355 /؟ ةمادق نبال ينغملا ) رظناو ( 777 77 عومجملا ) رظنا . جوزيو « جوزتي

 رظنا . بطخي الو : يذمرتلا يف سيلو , « بطخي الو» ةدايزب يراخبلا الإ ةعامجلا هاور (؟)
 . ( 1١/0 رابخألا ىقتنم )

 تتامو « لالح وهو ء اهب ىنبو « مرحم وهو ةنوهم ليَ ينلا جوزت » يراخبللو « ةعاملا هاور (")

 . (راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) « فرسب

 اهب ىنبو « الالح اهجوزت ٍهَتِلَي ينلا نأ » ةنويم نع مصألا نب ديزي نع يور ام كلذ نف (5)

 « ملسم هاورو « يذمرتلاو « دمحأ هاور «اهيف اهب ىنب يتلا ةلظلا يف اهانفدف ٠ فرسب تتامو « ًالالح

 « دمجأ هاور « اهنيب لوسرلا تنكو » ةدايزب ةنوهم نع عفار يبأ نع هلثمو . ةجام نباو

 « ةنوهم جوزت » هلوق يف سابع نبا ّمهَو : لاق بيسلا نب ديعس نأ دواد وبأ ىورو . يذمرتلاو
 ةياورل فلاخم .هنأب سابع نبا ثيدح نع بيجأ * يناكوشلا لاق ( قباسلا ردصملا ) « مرحم وهو
 نم حص دق هنأب بقعتم هنكلو « ضايع لاق ؟ سابع نبا الإ كلذك هوري لو « ةباحصلا رثكأ
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 وهو ءراسي نب ناهلس نعو « عفار يبأ نع ىتش قرط نم اهنع تيور
 ىلع: دحاولا لمحي نأب نيثيدحلا نيب عملا نكميو معألا نب ديز نعو « اهالوم

 امأو . مرحلا ىلع مرحي ام ت تاروهشم يه هذهف « زاوجلا ىلع يناثلاو « ةيهاركلا
 اذإ « لحي رقعملا نأ كلذو . جحلا لاعفأ انركذ دنع هركذنسف « لحي قم

 يف انلق دق ذإو « دعب يتأيس ام ىلع جاحلا يف اوفلتخاو . قلحو . ىعسو « فاط

 . هلاعفأ يف لقنلف « مرحلا كورت

 ضرأ يف اهجوزت هنأب : ايناث بيجأو . حتتفلا يف كلذب حرص اه هوحن ةريره يبأو « ةشئاع ةياور -
 :اقلاث بيجأو « ديعب وهو « مرحم هنأ مرحلا يف نم ىلع سابع نبا قلطأف ٠ لالح وهو « مرحلا
 ريفسلا وهو « عفار يبأ ةياورب كلذكو ء ةصقلا ةبحاص يهو « اهسفن ةنوهم ةياورب ةضراعملاب
 هتياور سابع نبا نأ حجرلا اذه ضراعي هنكلو « هريغو ء فنصملا لاق اك كلذب ربخأ امهو
 دقع عوقول ةتبثم ًاضيأ عفار يبأو ٠ ةنوهم ةياور نأب باجيو « ةيفانلا نم ىلوأ يهو .« ةتبثم
 يهو لعف ةياكح هنأ سابع نبا ثيدح ةياغ أب اعاد بيجأت لالخ هلي ينو « حادا
 لصي افإ اذه نكلو ٠ كتي وأ « مرحلا عكني ن أ نع يهنلا ينعأ : لوقلا حيرص ضراعت ال
 « هريغ ةياور نم حجرأ أ سابع نيا ةياور نأ ضرف ىلع انه نكم وهو « عملا رذعت دنع هيلإ
 ضرف اذإ « لوصألا يف ررقت ةت !؟ لوقلا كلذ مومع نم هل ًاصصخ ٍوَّيَِي هلعف لعجي نأب كلذو
 صيصخت زاوج يف لوصألا يف روهشلا فالخلا هيفف همدقت ضرف نإف « لوقلا نع لعفلا رخأت
 هيلإ بهذ م ًاخسان رخأتملا ماعلا لعج وأ ٠ قحلا بهذملا وه ؟ مدقتملا صاخلاب رخأتلا ماعلا
 . ضعبلا

 , ءاطع لاقو . روهجلا هيلإ بهذ ا هريغ جوزي وأ « جوزتي نأ مرحي هنأ قحلاف اذه ررقت اذإ
 . ءطولل ةيراجلا يرتشي نأ زوجي 5 جوزتي نأ مرحملل زوجي ةفوكلا لهأو , ةمركعو
 :هريغ جوزي نم نيب قرفلا مدع يهنلا رهاظو « رابتعالا دساف وهو صنلا ةلباقم يف سايق هنأب
 هنإ : ىحي مامإلاو « ةيعفاشلا ضعب لاقو « يضاقلاو « ناطلسلاك ةماعلا وأ « ةصاخلا ةيالولاب
 ( فرسب هلوق ) صصخ# الب صنلا مومعل صيصخت وهو . ةماعلا ةيالولاب مرحلا جوزي نأ زوجي
 لك : ماللا ديدشتو « ءاظلا ضب ( ةلظلا هلوق ) فورعم عضوم : ءارلا رسكو « ةلمهلا حتفب
 نأ مرحلا عنم يف يناكوشلا هركذ ؟ باوصلاو ( 18 < 77 / راطوألا لين ) ٠ سمشلا نم لظأ ام
 . ملعأ هللاو . روهجلا هيلإ بهذ ام وهو هريغ جوزي وأ جوزتي



 هدف

 كسنلا اذه عاونأ يف لوقلا

 نيب عماج وأ « درفم جحب مرح وأ « ةدرفم ةرمعب مرحم امإ نومرحماو

 درجت نأ ًالوأ يغبنيف ٠ نراق امإو.« عثمتم امإ : نابرض ناذهو ةرمعلاو « جحلا
 صخي امو « اهلك يف مرحملا لعفي ام لوقت مث . ثالثلا كسانملا هذه فانصأ

 مارحإلا دعب اهف لعفن كلذكو ٠ صخي ام كلانه ناك نإ « اهنم ًادحاو ًادحاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ جحلا لاعفأ نم

 كسانملا هذه عاونأ حرش يف لوقلا

 عتملا يف لوقلا
 ّنعملا وه يذلا كسنلا نم عونلا اذه نأ ىلع اوقفتا ءاماعلا نإ : لوقنف

 7 < يذلا نم رسيتسا اَمَق جلا ىَلِإ ةرمُعلاب َمَتَمَت نْمَق » : هناحبس هلوقب
 هنكسم ناك اذإ كلذو « تاقيملا نم جحلا رهشأ يف ةرمعلاب لجرلا لهي نأ وه

 ؛ ىعسيو هترمعل فوطيف « تيبلا لصي ىتح يتأي مث « مرحلا نع ًاجراخ
 ماعلا كلذ يف جحلا ءىشني مث « ةكمب لحي مث , اهنيعب رهشألا كلت يف قلحيو

 نع يور ام الإ « هدلب ىلإ فرصني نأ ريغ نم اهنيعب رهشألا كلت يفو « هنيعب

 هيلع يأ : جحي لو « هدلب ىلإ داع نإو « عتتتم وه : لوقي ناك هنأ نسحلا

 امف ْجَحْلا ىلإ ةّرْمٌملاب َعتَمَت نمق » : ىلاعت هلوق يف صوصنلا عتقما يده
 . () ةعتم جحلا رهشأ يف ةرمع : لوقي ناك هنأل 4+ يدهلا نم َرَمْيَتْسا

 )١( ةيآ ةرقبلا 191 :

 نيب رفاسي ال نأ دمحأ دنعو .رذنلا نبأ هراتخاو « نسحلا بهذمل ( 47١ /؟ ينغملا ) رظنا (؟)
 « ءاطع نع كلذ ىورو . دمحأ هيلع صن. ةالصلا هلثم يف رصقت ًاديعب ارفس جحلاو « ةرمعلا

 وبأ لاقو « هيلع مد الف « تاقيملا ىلإ عجر نإ : يعفاشلا لاقو . قحسإو « ينيدملاو « ةريغملاو
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 0( عنمم هنأ هماع

 . عتقم وهف « مارحلا دجسلا يرضاح نم نكي مل نم نأ ىلع ءاماعلا قفتاو

 عقي هنإ : اولاق نيذلاو ؟ عقي ال مأ « عتمتلا هنم عقي له يملا يف اوفلتخاو
 هله نُكَي مل ْنَمِل كْلُذ » : ىلاعت هلوقل مد هيلع سيل هنأ ىلع اوقفتا هنم

 . © 4 مارحلا دجسملا يرضاح

 : كلام لاقف ءوه سيل نمم مارحلا دجسملا رضاح وه نيف اوفلتخاو

 نم كلذ لثم ناك امو « ىوط يذو . ةكم لهأ مه مارحلا دجسملا ورضاح

 لاقو ( ةكم ىلإ مهود نف تيقاوملا لهأ مه : ةفينح وبأ لاقو " ةكم
 . © تيقاوملا لكأ وهو « ناتليل ةكم نيبو « هنيب ناك نم : رصمب يعفاشلا

 وأ  هرصم ىلإ عجر نإ : كلام لاقو ءالف الإو « هتعتم تلطب هرصم ىلإ عجر نإ : ةفينح <
 . ( 8/١ 7/ ينغلا ) رظنا . الف الإو « هتعتم تلطب « هرضم نم دعبأ هريغ ىلإ

 )١( /؟ ينغمل ) سواط بهذمل رظنا (2

 ىلع بجي ال ةعتملا مد نأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال هنأ ىلع ءاماعلا قافتأ رظنا . 193 ةيآ ةرقبلا ()

 لهأ نم هنع ظفحن نم لك اذه ىلع عمجأ : : رذنملا نبا لاق ( 2/5/8 ) مارحلا دجسملا رضاح

 اهيلإ داع مث  اهريغب ًاهقم ًالقنتم اهنع جرخف « ةكمب هدلومو « هؤشنم لجرلا ناك ولو « ملعلا
 نأ نع اهنع لاقتنالاب جرخ هنأل « ةعتلا مد هيلعف « كلذلوان ريغوأ « اه. ةماقإلل ًايوان « ًاعتنم

 دمحأ دنعو . قحسإو « دمحأو « يعفاشلاو ء كلام لاق كلذبو . اهلهأ نم نوكي

 نيكسنلاك يلا نم حصف « ةثالثلا كاسنألا دحأ عتنلا نأل « ةحيحص يهو « يملا ةعتم زوجت

 يف دوجوم اذهو . هماع نم جحي مث . جحلا رهشأ يف رتعي نأ وه عتتلا ةقيقح نألو « نيرخآلا

 ةعتملا نأل « ةعتملا مد مهيلع سيل هانعمو « ةعتم ةكم لهأ ىلع سيل : دمحأ نع لقن دقو . يلا

 . اهدعب امو ( 27 /* ينغملا ) رظنا . ركذ ام ىلع هلمح نيعتيف « هيلع ال « هل

 ش 0 . كلام بهذمل ( 50 7١ يفاكلا ) رظنا (5)
 . ةفينح يبأ بهذمل ( 5 ١/ عئانصلا عئادب ) رظنا (8)

 ةفاسم هنيبو هنيب نمو « مرحلا لمأ : مارحلا دجسما ورضاحو » بذهلملا يف يزاريشلا لاق (0)
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 ةكم لهأ مم : يروثلا لاقو «) مرحلا نكاس ناك نم : رهاظلا لهأ لاقو

 عتتقلا مهنم عقي ال مارحلا دجسملا يرضاح نإ : لوقي ةفينح وبأو . ( طقف
 . 9 كلام كلذ هركو

 لقألاب مارحلا دجسملا يرضاح مسا هيلع لدي ام فالتخا فالتخالا ببسو

 ؟ مارحلا دجسملا يرضاح نم مث  ةكم لهأ نأ كشيال كلذلو « رثكألاو
 ءروهشملا عمتلا عون وه اذهف « مهنم سيل تيقاوملا جراخ نم نأ كشي ال
 ىلإ ةيناث ةرم هنع رفسلا طوقسو « نيكسنلا نيب هللحتب عتمت هنأ عتتلا ىنعمو
 : امهيف ءاماعلا فلتخا عتتتلا نم ناعون انهو « جحلا وه يذلا يناثلا كسنلا

 « ةرمعلا ىلإ جحلاب مارحإلا نم ةينلا ليوحت وهو « ةرمع يف جحلا خسف : امههدحأ
 .نبا بهذو ء راصمألا ءاهقفو ٠ لوألا ردصلا يف كلذ نوهركي ءاماعلا روهمجف

 . 9 دوادو « دمحأ لاق هبو كلذ زاوج ىلإ سابع

 رصقت ال ةفاسم يف الإ ًابيرق نوكي الو « بيرقلا وه ةغللا يف رضاحلا نأل « ةالصلا هيف رصقت ال 0
 يورو . دمحأ هيلع صن دقو ء دمحأ بهذم وهو ( 161/7 عومجملا عم بذهملا ) « ةالصلا هيف

 لوق لثم لوحكم لاقو ٠ سواط نع كلذ يورو « مرحلا لهأ : دهاجم لاقو . ءاطع نع كلذ
 . ( 875 /؟ ينغملا ) رظنا . ةفينح يبأ

 )١( يىلحلا ) رظنا 7/ ) 7١١رهاظلا لهأ بهذمل .
 « يروثلا بهذم لعلو . يرهاظلا دوأاد لوق وهو « يروثلا بهذمل ( 197 /7 ىلنا ) رظنا (0)

 . ملعأ هللاو . ةلئسملا هذه يف باوصلل برقأ دوادو
 : لاق هل هوركم كلذ نأ ركذي ملو « عتتللا مارحلا دجسلا رضاحل زوجي هنأرربلا دبع نبا ركذ (")

 ١/ يفاكلا ) «مايص الو ء هيلع يده الف « عتمتو « مارحلا دجسملا يرضاح نم ناك نمو »

555 ). 

 وأ « اوعتمت نإ نكلو . نارقلا كلذكو « عتتلا مارحلا دجسملا يرضاحل هركيف « ةفينح يبأ دنع امأو
 « هلكأ مهل لحي ال ىتح ٍرْبَج مد كلذ نوكيو مهتءاسإل مد مهمزليو ءزئاج كلذ نإف «٠ « اونرقأ
 دقو . دمحأ زاوجلاب لاق دقو ( 757 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ءارقفلا ىلع هب اوقدصتي نأ مهيلعو

 ش . ليلق لبق هانركذ
 فالخ ريغب ةرمع هلعجيو جحلا مارحإ نم لحي نأ هل سيلف ءيْدَه هعم ناك اذإ : ةمادق نبأ لاق (5)



 ٠م

 يف جحلا خسفب جح ماع هباحصأ رمأ عَئَم هللا لوسر نأ » نوقفتم مهلكو
 تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « ةرمعلا

 نأ هباحصأ نم يدهلا قسي مل نمل هرمأو 7 « ةرمع اهتلعجلو ٠ يدَلا تَقُس ال

 . رهاظلا لهأ كسمت اذهو « ةرمعلا يف هلالهإ خسفي

 اوجتحاو ولي هللا لوسر باحصأل صوصخلا باب نم كلذ اوأر روهجلاو
 يندملا ثراحلا نب لالب نب ثراحلا نع نمحرلا دبع يىلأ نب ةعيبر نع يور امب

 ."7«ةصاخانل:لاق ؟اندعب نمل مأء.ةصاخانل خسفأهللالوسر اي تلق»لاق هيبأ نع

 « ىدهأ مكنم نآك نم : سانلل لاق ةكم َمِدَق امل هَل هللا لوسر نأ » رمع نبا ىور دقو « هماعن

 تيبلاب فطيلف ء ىدهأ نكي مل نمو ء هجح يضقي ىتح هنم مرح ءيش نم لحي ال هنإف
 مصيلف ٠ , ايده دجي مل نمو ء دهيلو ٠ جحلاب لهيل مث' « للحيلو ء رصقيلو « ةورملاو « افصلابو
 . هيلع قفت قفتم « هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو « جحلا يف مايأ ةثالث

 هتين خسفي نأ ىعسو فاط اذإ هل بحتسيف « ًانراق وأ « ًادرفم ناك نمم هعم يده ال نم امأو

 « ةفرعب نكي مل نإ ًاعتتم ريصيل « همارحإ نم لحيو « رصقيف « ةدرفم ةرمحع يونيو « جحلاب
 امبيو , كلذ وني ل نإو « لح دقف « ىعسو « تيبلاب فاط نم نأ ىري سابع نبا ناكو
 جحلا نأل , كلذ هل زوجي ال هنأ ىلع معلا لهأ رثكأو . دوادو « دهاجمو . نسحلا لاق هانركذ

 نع ينزملا لالب نب ثراحلا نع هدانسإب ةجام نبا ىورف « ةرمعلاك هخسف زجي ملف « نيكسنلا دحأ
 ًاضيأ يورو « ةصاخ انل : لاق ؟ قأ نمل وأ « ةصاخ انل جحلا خسف هللا لوسراي » : لاق هنأ هيبأ
 نأ ةكم انلخد نيح ٍعَِكي هللا لوسر انل نذأ ام ناك » لاق رذ يبأ نع يدسألا عفرملا نع

 مج نود لي هللا لوسر نم ةصخر ةصاخ انل تناك كلت نأ ءيش لك نم لو « ةرم العب ش
 اودرفأ نيذلا عادولا ةجح يف هباحصأ رمأ هنأ هِي هللا لوسر نع حص دق هنأ : انلو . « سانلا
 ثيداحأ يف كلذ تبثو . دع ع نك م اهلج« هك الأ قو لا
 نع هتوسو كلذ ةحص يف فلتخي و ٠ لقلاو «رتوتلا نم برقي ثيح اهيلع قنح ثم ةريثك
 « رباجو « س نباو ءرمع نبا جحلا خسف ىور دقو .. ءانلع معلا لهأ نم دحأ لَ ينل

 /؟ ينغملا )رظنا . 1 يل اح « مهريغ هاورو « اهيلع قفتم م مهثيداحأو « ةشئاعو
 .( 559 ردح

 /6 راطوألا لين ) رظنا . رباج ثيدح نم هانعم لثم ىلع قفتم دم وهو ءدهجأ هاور ثيدحلا )01(

 ٠05 ( عومجملا ) رظناو 7/ ١85 ( .

 ) )0لاق ( 378/4 رابخألا ىقتنم نم ) ينزلا ثراحلا نب لالب نعوهو « يذمرتلا الإ ةسمخلا هاور ثيدحلا
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 يورو ٠ مدقتملا لمعلا اه ضراعي ةحص رهاظلا لهأ دنع حصي مل اذهو

 . ©) « جحلا ةعتمو « ءاسنلا ةعتم : اهيلع بقاعأو

 دقو « ًاليدعت الو « ًاحرج ثراحلا يف َرأ لو « لالب نب ثراحلا الإ حيحص هدانسإو : يوونلا

 نسح ثيدح وهف دواد وبأ هفعضي مل ام نأ تارم انركذ دقو ٠ هفعضي ملو « دواد وبأ هاور

 تبثي ال ثيدحلا اذه : لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو « هفعض يضتقي ام هيف دجوي نأ الإ « هدنع

 مهنأل « هيلع اومدقي ىتح هنيبو « مهنيب ةضراعم ال : تلق : يوونلا لاق . هب لوقأ الو « يدنع
 خسفلا تابثإ يف لالب نب ثراحلا مهقفاو دقو « مهريغ كح اوركذي ملو « ةباحصلل خسفلا اوتبثأ
 جتحاو : يوونلا لاق مت . مه خسفلا صاصتخا يهو « مهفلاخت ال ةدايز هنكل « ةباحصلل

 « ةصاخ هني دمع باحصأل جحلا يف ةعتملا تناك » : لاق هنع هللا يضر رذ يبأ ثيدحب انباحصأ

 ىلإ جحلا خسف ةعتملاب دارأ : ةمتألا نم هريغو ٠ يقهيبلا لاق . رذ يبأ ىلع ًافوقوم.ملسم هاور

 كلذ زوجي الف « تلاز دقو جحلا رهشأ يف راتعالا زاوج نايب يهو « ةحلصمل ناك هنأل « ةرمعلا

 نع قاحسإ نب دم ةياورب كلذ يف اهريغو يقهيبلاو « هنئس يف دواد وبأ جتحاو . دحأل مويلا

 اهخسف مث « جح نيف لوقي ناك رذ ابأ نأ دوسألا نب ناهلس نع دوسألا نب نمحرلا دبع
 ءهب جتحي ال اذه هدانسإو « ِهَنيَم هللا لوسر عم اونك نيذلا بكرلل الإ كلذ نكي مل : ةرمعب

 ( نع ) : لاق اذإ سلدلا ) نأ ىلع اوقفتاو ( نع ) لاق دقو « سلدم قحسإ نب دمج نأل
 . هب جتحي الا

 « جحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج دارملا نأ « دبألل لْب » : ةقارسل ِهَقِيَي هلوق نع انباحصأ باجأو
 نم هلمحو « نارقلا وهو « جحلا لامفأ يف املاعفأ لوخد دارملا نأ وأ « ةرمعلا ىلإ جحلا خسف ال

 ىلع بجت انإو « بجت الف « جحلا يف تجردنا ةرمعلا نأ ىلع ةبجاو تسيل ةرمعلا نإ : لوقي
 ش . ةرمعلا نود مالسإلا ةجح فلكملا

 « خسفلاب ِهََم ينلا مهرمأ افإو « ةباحصلاب ًاصاخ ناك خسفلا اذه نأب انباحصأ جتحاو : لاقو

 رهشأ يف ةرمعلا ميرحت نم هيلع ةيلهاجلا تناك ام اوفلاخيو « جحلا رهشأ يف ةرمعلاب اومرحيل
 خلسناو ءرثألا ىفعو «ربدلا أرب اذإ : نولوقيو «٠ ضرألا يف روجفلا رجفأ اهنإ : مهوقو « جحلا
 هاور ثيدحلاو . ةرمع اهولعجي نأ مهرمأو « مهوفلاخيل ةباحصلا رمأف  رقعا نمل ةرمعلا تلح رفص
 عم يراخبلا ) رظناو ( 545 /6 يقهيبلا ) رظناو ( 146 /7 عومجملا ) رظنا . لسمو « يراخبلا
 . ( ”5 /؛ راطوألا لين ) رظناو ( ؟؟6 /؟ يرابلا حتف

 مث ء ةعتملا لحأ ِهَِيَم هللا لوسر نإ » : لاق هنأ رمع نع رازبلا هاور ام امأو : يناكوشلا لاق )١(

 ىوقت ال اف ء هدنس امأ : نتم الو « هل دنس ال ثيدحلا اذه نإ : عقلا نبا لاقف « انيلع اهمرح

 نأ ىلع لدتسا مث . ءاسنلا ةعتم هيف ةعتملاب دارملا نإف هنتم امأو « ثيدحلا لهأ دنع ةجح هب
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 . 20 « كل تسيلو « انل تناك جحلا ةعتم » : لاق هنأ ناثع نع يورو

 يف هخسفي مث ءجحلاب ِمرْخُي نأ اندعب دحأل ناك ام :رذ وبأ لاقو

 . 4 هلل ةرثشلاو ْجَحْا اوُمِتأَو > : ىلاعت هلوق عم هلك هذه . 9 ةرمع
 باتتك نم ليلد لدي ىتح ةباحصلا لعف عابتا لصألا نأ ىلع ةيرهاظلاو

 . صاخ هنأ ىلع ةتباث ةنس وأ هللا

 . صوصخلا ىلع وأ « مومعلا ىلع لوم ةباحصلا لعف له فالتخالا ببسف

 نأ نم رييزلا نبا هيلإ بهذي ناك ام وهف « عتتتلا نم يناثلا عونلا امأو

 جرخ اذإ كلذو ءودع وأ « ضرب رصحملا عتمت وه « ىلاعت هللا هركذ يذلا عتتتلا

 عتتقي مث « لحيو ةورملاو افصلا نيب ىعسيو « فوطيف « تيبلا يتأيف . جحلا

 عتقلا نوكي سيل لوقلا اذه ىلعو ٠ يده.و « جحي مث « لبقملا ماعلا ىلإ هلجب
 . ًاعاججإ روهشملا

 هيلع ناك ٠ ةكم ريغ دلب نم عتمت اذإ يللا نإ : لاقف « ًاضيأ سواط ذشو
 . © يدها

 رهشأ يف اهلمع مث ء جحلا رهشأ ريغ يف ةرمع ًاشنأ نيف ءاماعلا فلتخاو

 .. جحلا رهشأ ريغ يف لح ناك نإو « عتتتم وهف « جحلا رهشأ يف لح ناك نإف

 5 «٠ تعتتتل « تججح ول : رمع لوقبو « ةمرحم ريغ جحلا ةعتم نأ ىلع ةمألا عامجإب كلذ دارملا

 باتك دمبأ . ال: لاقف ؟ جحلا ةعتم نع ىه له ه لئس امل : رع لوقبو « هننس يف مرْثأْلا هركذ

 . اهيلع خسنلا دورو مهوتل عطق هنإف « دبألا ىلإ لب ه هِي هلوقبو « قازرلا دبع هجرخأ« ؟ هللا
 . ( 54 /؛ راطوألا لين ) رظنا

 . ( ىّلَحْلا ) رظنا . مزح نبا هاور )١(

 .٠ ةجام نباو 0 يئاسنلاو 0 سمو دواد وبأ هاورن(؟)

 . ( 1٠659 /7 عومجملا ) رظنا (0)



 ددفت

 نأ الإ « يروشلاو يعفاشلاو « ةفينح وبأ لاق هنم بيرقبو ؟" عتقمب سيلف
 وبأ لاقو 9 يعفاشلا لاق هبو لاوش يف هلك هفاوط عقوي نأ طرتشا يروثلا
 . ًاعتتم ناك « لاوش يف ةعبرأو « ناضمر يف طاوشأ ةثالث فاط نإ : ةفينح
 يف طاوشأ ةعبرأ فاط نوكي نأ ينعأ ًاعتتم نكي مل « كلذ سكع ناك نإو

 رهشأ ريغ يف ةرمعلا يف لخد اذإ : روث وبأ لاقو 29 لاوش يف ةثالثو « ناضمر
 نقم نوكي ال جلا مشل فدا« جنات أ ريغ يف ال فاط ءاوسف « جحلإ

 جحلا رهشأ نم ةرمعلا مارحإ عاقيإب ًاعتتتم نوكي له فالتخالا بيسو

 هعاقيإ لهف « هعم فاوطلا عاقيإب ناك نإ مث ؟ هعم فاوطلا عاقيإب مأ« « طقف

 رهشأ يف مارحإلا عاقيإب الإ ًاعتتم نوكي ال : لوقي روث وبأف ؛ ؟ هرثكأ مأ هلك
 مظعأ وه فاوطلا : لوقي يعفاشلاو . ةرمعلا دقعنت مارحإلاب نأل , جحلا

 يف اهضعب عقوأ نم نأ ىلع روهجلاف « ًاعتتتم هب نوكي نأ بجوف « اهناكرأ

 عمجي نأ : اهدحأ : ةتس كلام دنع عتقلا طورشو « اهلك اهعقوأ نك جحلا رهشأ

  دحاو ماع يف كلذ نوكي نأ : يناثلاو . دحاو رهش يف ةرمعلاو جحلا نيب

 ةرمعلا مدقي نأ : عبارلاو « جحلا رهشأ يف ةرمعلا نم ًائيش لعفي نأ : ثلاثلاو
 . اهنم هلالحإو ةرمعلا نم غارفلا دعب جحلا ءىشني نأ : سماخلاو « جحلا ىلع

 ل( اا ينغملا ) رظنا. ءاطع لوق وهو ( ١/ 3١7 ةنودملا ) رظنا )١(

 هنأ اندنع حصألاف هرهشأ يف اهلاعفأ لعفو « جحلا رهشأ ريغ يف ةرمعلاب مرحأ اذإ : يوونلا لاق (؟)

 . روهملاو « دوادو « قحسإو ء دمحأو ةداتقو « هللا دبع نب رباج لاق هبو . عتقلا مد هيلع سيل ..
 صن اذه : يوونلا لاق ( 17١/7 عومجملا ) رظنا . همزلي : ةَمّرُبش نباو « محلاو ٠ نسحلا لاقو

 : ءالمإلاو ٠ ميدقلا يف هصن يناثلاو ( ديدجلا لوقلا وهو ) . ًاعتتتم نوكي ال يأ مألا يف يعفاشلا
 . /؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ لاق ديدجلا يف يعفاشلا لوق لثمو . اعتتم نوكي يأ : مدلا هيلع بجي

 5 يعفاشلا يلوق دحأو ٠ قحسإ لوق وهو « ضايع يبأو « رباج نع كلذ ىنعم لقنو ( 270 ..
 نباو « مكحلاو ؛ نسحلا لاقو « مرحلا هيف لخدي يذلا رهشلا يف هترمع : سواط لاقو « انركذ

 . ( قباسلا ردصملا:) . هيف فوطي يذلا رهشلا يف هترمع يروثلاو « ةمربش
 . ( 2١5١ /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا (؟)
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 . ةكم ريغ هنطو نوكي نأ : سداسلاو

 . قافتالاو « هيف روهشملا فالتخالاو « عتتلا ةروص يه هذهف

 نراقلا يف لوقلا ظ
 « جحلا رهشأ يف ةرمعلاب لهب وأ « ًاعَم نيكسنلاب لهي نأ وهف « نارقلا امأو

 يف كلام باحصأ فلتخاو . ةرمعلا نم له نأ لبق جحلاب كلذ فدْرُي

 ولو « فاوطلا يف عرشي مل ام هل كلذ ليقف « هيف هل كلذ نوكي يذلا تقولا

 لبقو « فاوطلا دعب هركيو « عكريو « ْفْطَي م ام ليقو « ًادحاو ًاطوش
 ةرمعلا لمع نم ءيش هيلع يقب ام كلذ هل ليقو « همزل « لعف نإف « عوكزلا

 قبي ملو جحلاب ّلَهَأ اذإ هنأ ىلع اوقفتا مهنأ الخ ام « 2 يعس وأ « فاوط نم

 همزلي يذلا نراقلاو . نراقب سيل هنإف ٠ قالحلا الإ ةرمعلا لاعفأ نم هيلع

 نوشجاملا نبا الإ مارحلا دجسملا يرضاح ريغ نم روهملا دنع وه « عتنملا يْدَه
 . () يدهلا هيلع هدنع ةكم لهأ نم نراقلا نإف « كلام باحصأ نم

 ريصيو « فالخ ريغب زئاج ةرمعلا ىلع جحلا لاخدإ . لاوقألا هذمل ( 58 ١/ يقاكلا ) رظنا )١(

 دقو . دمحأ دنع زاج تاوفلا فوخ ريغ نم فاوطلا لبق ةرمعلا ىلع جحلا لخدأ ولو « ًانراق
 ريصي الو « كلذ هل سيلف ٠ فاوطلا دعب امأف « ِهَنِيَم ينلا نع هاورو ءرمع نبا كلذ لعف

 , دمحأ دنع ًانراق

 كلذ يكحو « ًانراق ريصي : كلام لاقو . ءاطع نع يورو ءروث وبأو « يعفاشلا لاق اذهبو
 // عومجملا ) رظناو . فاوطلا لبق حصف « ةرمعلا مارحإ ىلع جحلا لخدأ هنأل  ةفينح يبأ نع

 . يعفاشلا بهذمل ( 66

 يورو ًانراق رصي ملو « حصي م « لعف نإف ء دمحأ دنع زئاج ريغف جحلا ىلع ةرمعلا لاخدإ امأو

 ريصيو « حصي : ةفينح وبأ لاقو . رذنلا نباو ءروث وبأو ٠ قاحسإ لاق هبو « يلع نع كلذ
 رظنا . ةرمعلا ىلع جحلا لاخدإ ىلع ًأسايق رخآلا ىلع هلاخدإ زاجف « نيكستلا دحأ هنأل « ًانراق ٠

 وهو « حصي ال ديدجلاو « ًانراق ريصيو « هتحص ميدقلا يف يعفاشلا دنعو ( 186 /؟ ينغملا )

 . ( 16١ /7 عومجملا ) رظنا . حصالا

 نع هنووريو « امد نرق اذإ « يملا ىلع نوري ال كلام باحصأ رثكأو :ربلا دبع نبا لاق ()
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 ًاعتتتم نوكي الأ وهو « تافصلا هذه نم ىرعت ام وهف « 9 دارفإلا امأو
 .٠ طقف جحلاب له نأ لب « ًانراق الو

 هنأ كلذو ٠ كلذ نم ِةّئِلَم هللا لوسر لعف اهف مهفالتخا مهفالتخا يف ببسلاو

 يورو « عتم هنأ » يورو « ًادرْفُم ناك هنأ 2« مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يور

 /” ف5 ًانراق ناك هنأ » هنع

 : لاق نرقي نأ يكمل بحأ ال : لوقي كلام ناكو . هيلع كلذ ىري نم مهنمو « كلام
 . ( 586 ١/ يفاكلا ) . نرق ًايكم نأ تعمس امو

 . ةزمهلا رسكي هانتبثأ ام باوصلاو ( دارفألا امأو) « ركفلا راد » ةخسن يف )١(

 « دوعسم نباو يلعو « ناثعو « باطخلا نب رمع لاق هبو « لضفأ دارفإلا نأ يعفاشلا بهذم (؟)
 . ةفينح وبأ لاقو . دوادو روث وبأو « يعازوألاو ٠ كلامو « ةشئاعو ءرباجو ءرمع نباو
 نارقلا : يزورملا قحسإ وبأو ءرذنملا نباو « ينزملاو هيوهار نب قحسإو « يروثلا نايفسو
 «ريبزلا نياو « سابع نباو ءرمع نبا نع كلذ يورو ٠ لضفأ عنتتلا : دمحأ لاقو . لضفأ
 « ةمركعو « ملاسو « مماقلاو ء ديز نب رباجو دهاجمو « سواطو « ءاطعو « نسحلاو « ةشئاعو

 لضفأ نارقلاو « عتتلا نأ فسوي وبأ ىحو « لضفأ عتتلا: اولاق مهلك . يعفاشلا يلوق دحأ وهو
 « ةليضفلا يف ءاوس ةثالثلا عاونألا نأ ءاماعلا ضعب نع ضايع يضاقلا ىكحو . دارفإلا نم
 ملعاو : يناكوشلا لاق ( 300/7 ينغملا )و ( 178/7 عومجملا ) رظنا . ضعب ىلع اهضعبل ةيلضفأ ال
 يف ثيداحألا تفلتخا دقو . ًادارفإ وأ « اعتق وأ ًانارق ناك له يَ هجح يف فلتخا دق هنأ
 هنعو « نيخيشلا دنع رمع نبا مهنم : ةباحصلا نم ةعامج ةهج نم ًانارق جح هنأ يورف ٠ كلذ
 رباجو « اطوملا يف كلام دنع اهنعو « دواد يبأ دنع اهنعو « ًاضيأ اهدنع ةشئاعو « سم دنع

 بزاع نب ءاربلاو « يراخبلا دنع باطخلا نب رمعو « دواد يبأ دنع سابع نباو ء يذمرتلا دنع
 يبأ ء سم دنع نيصح نب نارمجو « نيخيشلا دنع هنعو ٠ يئاسنلا دنع يلعو « دواد يبأ دنع
 دنع كلام نب ةقارسو . ةحيحص قرط هلو : مقلا نبا لاق . ينطقرادلا دنع ةداتق
 جاجحلا هدانسإ يفو « ةجام نباو « دمحأ دنع يراصنألا ةحلط يبأو « تاقث هدانسإ لاجرو« دمحأ
 دانسإب رازبلا دنع قوأ يبأ نباو « ًاضيأ دمحأ دنع يلهابلا دايز نب سامرهماو « ةاطرأ نبا
 مأو « ةاطرأ نبا جاجحلا هيفو « دمحأ دنع هللا دبع نب رباجو « رازبلا دنع ديعس يبأو « حيحص
 « يذنمرتلاو ٠ يئاسنلا دنع صاقو يبأ نب دعسو « نيخيشلا دنع ةصفحو « ًاضيأ هدنع ةماس
 . نيخيشلا دنع سنأو « هححصو
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 ء دمحأو , سم دنع ناثعو يلعو ٠ نيخيشلا دنع رمع نياو.. ةشئاع نع يورف ًاعتمت هجح امأو

 ( :1١06 959 /7 عومجملا ) رظناو . صاقو يبأ نب دعسو « يذمرتلاو « دمحأ دنع سابع نباو

 ا يراخبلا دنع اهنعو « لسمو « يراخبلا دنع ةشئاع نع يورف « ًادارفإ هجح امأو

 رظنا . ملسم دنع هنعو ء ةجام نبا دنع رباجو « مسم دنع نابع نباو « سمو « دمحأ دنع

 ش ( 547 /6 راطوألا لين )

 لهأ نف « ثيداحألا هذه فالتخال لاوقألا تبرطضاو « راظنألا تفلتخا دقو : يناكوشلا لاق

 هب رمأ ام ِهَتلَع ينلا ىلإ فاضأ الك نإ : لاقف ٠ يباطخلاك تاياورلا هذه نيب عمج نم ملعلا

 دقف « همارحإ امأو : لاقف دازو ء ضايع لاق اذكو « جحلا درفأ ِهَتَِِم هنأ حجر مث « ًاعاستا

 هب رمأ هنأ هانعف عتقلا ىور نم تاياور امأو « ًادرفم ناك هنأب ةحيحصلا تاياورلا ترفاضت

 ىور نم ةياور امأو . للحتي مل هنأ حصف « تللحأل « ىدحلا يعم نأ الولو » هلوقب حرص هنأل

 : لق : ليقو « يداولا ءاج امل جحلا ىلع ةرمعلا لخدأ هنأل هلاوحأ رخآ نع رابخإ وهف « نارقلا

 نبا ةَنّيِيَو رذنملا نبا اميدق هيلإ قبس دقو « دقعملا وه عججلا اذهو : ظفاحلا لاق ةجح يف ةرمع

 نأ هلصحمو « هركذ لوطي ًافلاب ًاديهمت يربطلا بح لا هدهمو « ًايفاش ًانايب عادولا ةجح يف مزح
 دارأ عتنلا هنع ىور نم لكو « لاحلا لوأ يف هب لهأ ام ىلع لمح « دارفإلا هنع ىور نم لك
 نبا مالسإلا خيش عمجو ءرمألا هيلع رقتسا ام دارأ « نارقلا ىور نم لكو « هباحصأ هب رمأ ام

 هيلع لمحتف « نارقلا لوانتي ةباحصلا دنع عتقلا نإ : هلصاح ام : لاقف « ًانسح ًاعمج ةيهت

 نيعتيف ًانارقو اعتق هيلي جح هنأ ىور دق دارفإلا ىور نم لكو ًاعتمت جح هنأ ىور نم ةياور

 ردصلا ) رظنا . ةرمعلاب قأو ء اهنم غرف مث ء جحلا لامعأ درفأ هنأو « نارقلا ىلع لحم لا

 . ( قباسلا

 يف نيدحلملا نم ةرفكو . لاهجلا نم ةعامج نعط : يباطخلا مامإلا لاق : يوونلا لاقو

 , وأ « ًاعتقم وأ « ًادرفم ناك له ِةَلَم يبنلا ةجح يف اوفلتخا ثيح ةاورلاو « ةدراولا ثيداحألا

 مل ةفرعملا نسحب اونتغاو « قيفوتلل اورّسُي ولو « لامفألا ةفلتخم ةدحاو ةجح يهو ؟ ًانراق
 فالتخا باتك يف اذه نايبي ىلاعت هللا همحر يعفاشلا معنأ دقو : لاق . هوعفدي لو , كلذ اوركني

 عماوج نم رصتخلا زيجولا نكلو « ليوطت هلاق ام لك صاصتقا يفو « هيف مالكلا دّوجو ثيدحلا

 « لعافلا ىلإ هتفاضإ زاوجل « هب رمآلا ىلإ لعفلا ةفاضإ زاوج برعلا ةغل يف ًامولعم نأ : لاق ام

 هَِلَو ينلا مجرو هبرضب رمأ اذإ . ًانالف ريمألا برضو « اهئانبب رمأ اذإ « ًاراد نالف ىنب كلوقك

 باحصأ ناكو « مالكلا يف ريثك هلثمو ,« كلذب رمأ افإو « ناوفص ءادر قراس عطقو « ًازعام

 ردصيو « هكسن رمأ هنع ذخأي مهنم لكو « عتقملاو « درفلاو « نراقلا مهنم : وقلي هللا لوسر
 : لاق « اهيف نذأو « اهب رمأ هنأ ىنعم ىلع هَل هللا لوسر ىلإ اهلك فاضت نأ زاجف « ههلعت نع
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 : تلاق اهنأ ةشئاع نع يور ام ىلع .كلذ يف دّعاو « دارفإلا كلام راتخاف

 نم انمو ةرمعب ٌلَهَأ نم انف « عادولا ةجح ماع يي هلل لوسر عب انجرخ ,

 قرط نم ةشئاع نع هاورو « جحلاب ِوَنْكَ هللا لوسر لهأو « ةرنعو « جحب لهأ

 ل < ةرعو هد وق يلع يفخر: در نأ كحق : + جب كيب :: لوي طع هب نأ لقي

 لوبق ركني الو « ةرمتو ء ةجحب كيبل يهو « ةدايزلا هريغو « سنأ عمسو « عمس ام الإ كحي
 ًادئازو « هل ًاتبثم ناك اذإ امأف « هبحاص لوقل ًايفان دئازلا ناك ول ضقانتلا لصحي اًمِإو « ةدايزلا

 هجو ىلع هريغل كلذ لوقي هعمس يوارلا نوكي نأ لقحيو : لاق ء ضقانت هيف سيلف هيلع
 رهاظلا يف ةفلتخلا تاياورلا هذهف « نيقلتلا ليبس ىلع ةرعو « جحب كيبل : هل لوقيف « ملعتلا
 يذ نم مرحأ » لَم ينلا نأ رباج ىور دقو « انركذ اك لهس اهنيب عججلاو ٠ بذاكت اهيف سيل
 رمأف « افصلا ىلع ؤهو ؛ يحولا هيلع لزنف « ءاضقلا رظتني جرخو « أيفوقوم ًامارحإ ةفيلحلا

 اذه . جحي ن نأ يده همم ناك نم رمأو ةرعع هلعجي نأ يده هعم نكي مل نم هَ هللا لوسز

 ْ . يباطخلا مالك

 ٠ مالك نم ءانصخ ام اذه يف لاشي ام ىلوأو : ضايع يضاقلا لاقو : يوونلا لاق مث

 حابأ ِهَقْيَم يبنلا نأ ثيداحألا قاسمب هبشأو « تاياورلل عمجأ وه امم مهتارايتخا نم هانرتخاو

 هريغ ناكل ؛ دحاوب رمأ ول ذإ , اهعيمج اهزاوج ىلع لديل « ةث ةثالثلا عاونألا هذه لعف نم سانلل

 ىلإ هبسنو « هل هحابأو « هب هرمأ اه دحاو لك ريخأو « هيلإ عما فيضأف ؛ ئيزجي ال هنأ نظي

 . هيلع هليوأتل امإو « هب هرمأل امإ ٠ تي ينلا

 تاياورلا ترهاظت هبو « جاب ًادرفم مرحأف ؛ لضفألاب ذخأف ء هضنب عَ همارحإ ( امأو )

 , ًانراق ناك هنأب تاياورلا امأو . هب َرَمُأ اهانعف « ًاعتتتم ناك هنأب تاياورلا امأو ٠ ةحيحصلا

 للحتلاب هباحصأ رمأ نيح هلاح نع رابخإ لب « همارحإ ءادتبا نع ال « ةيناثلا هتلاح نع رابخإف
 عم نمو « هيي وه ناكف « ياه همم ناك نم الإ ةيلهالا ةفلاخ ةرم ىلإ بلقو « هجح نم
 « هباحصأل ةاساوم كلذ لعفو ةرمعلاب جحلا اوفدرأ مهنأ ىنعب « نينراق مهمارحإ رخآ يف يذملا يف

 هنكمي لو « جحلا رهشأ يف مدنع ةركنم تناك اهنوكل « جحلا رهشأ يف اهلعف يف مهل ًاسينأتو

 رخآ يف ًانراق هلي راصف مت ماساوم كرت يف كلذب مهيلإ رذتعاو . يذلا ببسل مهعم للحتلا

 , سابع نبأ ىور ام لضفأ عتتتلا نإ : لاق نم ةجحو ( 184 4178/9 عوسجلا ) . هرمأ

 اهولعجيو اولحي نأ تيبلا يف اوفاط امل هباحصأ رمأ تي ينلا نأ ةشئاعو ىسوم وبأو 9

 صوصنم عتتلا نألو ٠ لضفألا ىلإ الإ مهلقني الو ٠ ةعتملا ىلإ نارقلاو دارفإلا نم مهلقنف « ة
 عتتتلا نألو كاسنألا رئاس نود < حلا ىلإ ةرشلاب عت نمف ) لامت هلوقب هللا ناتك يف هيلع
 عم ةلوهسلاو « بيلا هجو ىلع اهلامفأ لاكو « املاك عم جحلا رهشأ يف ةرمعلاو جحلا هل عتجي
 . ( 507 /1 ينغملا ) رظنا . ىلوأ كلذ ناكف « كسن ةدايز
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 رباج نع عَقِب ينلا نع دارفإلا يورو :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق . ةريثك
 ءرمعو «ركب يأ لوق وهو « حاحص ةرتاوتم ىتش قرط نم هللا دبع نبا

 امب اوجتحا ًاعتقم ناك للم ينلا نأ اوأر نيذلاو « رباجو « ةشئاعو « ناثعو
 عتمت » : لاق رمع نبا نع لاس نع باهش نبا نع ليقع نع ثيللا هاور
 يذلا قاسو « ىدْمَأو . جحلا ىلإ ةرمعلاب عادولا ةجح ماع يف وتم هللا لوسر

 نباو « سابع نباو « رمع نب هللا دبع بهذم وهو « ةَّقْيلُْلا يذ نم هعم

 هيلع هنأ ىأر نم دقعاو . دارفإلاو « عتملا يف ةشئاع نع فلتخاو « ريبزلا
 رمع نع سابع نبا ثيدح اهنم : ةريثك ثيداحأ ًانراق ناك مالسلاو ةالصلا

 ةليللا يناتأ » قيقعلا يداوب لوقي تع هللا لوسر تعمس : لاق باطخلا نبا

 « ةجح يف ةرمع : ١ لقو « كرابملا يداولا اذه يف لهأ : لاقف « يبر نم تآ

 « ًايلعو ناثع تدهش » : لاق محلا نب ناورم ثيدحو « يراخبلا هجرخ

 : اهب لهأ لع كلذ ىأر اماف : اههنيب عمجي نأو « ةعتملا نع ىهني ناثعو
 لوقل يي هللا لوسر ةنس عدأل تنك ام : لاقو « ةجحو « ةرمغب كيبل

 تعمس : لاق ًاضيأ يراخبلا هجرخ سنأ ثيدحو « يراخبلا هجرخ « دحأ
 نع:باهش نب كلام ثيدحو « ةجحو « ةرمع كيبل » : لوقي ٌمََ هللا لوسر

 انللهأف « عادولا ةجح ماع هللا لوسر عم انجرخ » : تلاق ةشئاع نع ةورع

 ' عم جحلاب لهيلف « ّيْدَه هعم ناك نم ه َِتِيَي هللا لوسر لاق مث « ةرمعب

 ناك هنأ مولعمو : اولاقف اوجتحاو « ًاعينج اههنم لحي ىتح لحي ال مث « ةرمعلا

 « يْذَه هعم نوكيو « يْدَه هعم نم نارقلاب رمأي نأ دعبيو « يدَه ودي هعم '

 نع ةصفح نع رمع نبأ نع عفان نع ًاضيأ كلام ثيدحو . ًانراق نوكي الو
 رحنأ ىتح لحأ الف « يسأر ْتْدّبَلو . يبدَه ْتْدْلَق يّْنِإ » : لاق هنأ هلع ينلا
 بحأ عتتتلاو « ًانراق ناك َِي هللا لوسر نأ كشأ ال : دمحأ لاقو « يبْئَه

 )١( هانتبثأ ام : باوصلاو ( ليقو ) « ركفلا راد » ةخسن يف .



 هذه

 . يرمأ نم تلبقتسا ول » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب هرايتخا يف جتحاو « لإ

 0 ةرم اهتلعجلو « َيْدَلا تقّس هس ام تريدتسا ام

 عتقلا نأب لاق نم باجأ دقو . بيرق يناكوشلا نع هانلقت ايف ثيداحألا هذه جيرخت مدقت )١(

 : ىلي اب لضفأ
 مهثيداحأب جاجتحالا حصي الو « عتتلا ريغب ًامرحم ِةَليَم ينلا نوكي نأ عنمت انإ : ( لوألا )

 كلذ ىور جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت هتيلط ينلا نأ اوور دق مهثيداحأ ةاور نأ : ( لوألا ) :رومأل

 مهتياور نأ : ( يناثلا ) . اه جاجتحالا طقسف ٠ حاحص قرط نم ةشئاعو « رباجو « رمع نبا
 عملا نكمي ال ةدحاو ةيضقلاو « نرق هنأ ةرمو عتمت هنأ ةرمو « درفأ هنأ ةرم اوورف « تفلتخا

 رمع نبا هركنأ دقو « سنأ ثيدح اهحصأ نآرقلا ثيداحأو « اهلك اهحارطا بجيف « اهنيب
 « ءاسنلا ىلع ِجّلوَتَي سنأ ناك » ةياور يفو هيلع قفتم « سنأ لهذ . ًاسنأ هللا محري » : لاقف

 « ليل يبأ نبا نع - فيعض وهو - دواد ينأ نب صفح هاور يلع ثيدحو « اًريغص ناك هنأ ينعي

 ٠ . ينطقرادلا هلاق . مهولأ ريثك وهو
 دعسو « ناثعو « يلعو « رمع كلذ ىور ًاعتتتم ةم ناك ٍوَقِلَع ينلا نأ تاياورلا رثكأ ن ذأ : ( ثلاغلا )

 ةصفحو « ةشئاعو ءرباجو « ىسوم وبأو ةيواعمو ءرمع نباو « سابع نبا نباو ء صاقو يبأ نبا

 . هعم ناك يذلا يذلا لحلا نم هعنمامنإو « ةحيحص ثيداحأب

 « نارقلاو دارفإلا نع ةعتملا ىلإ لاقتنالاب هباحصأ رمأ دق ِهَثَِم يبنلا نأ باوجلا يف : ( يناثلا هجولا )

 . لضفألا ىلإ لاقتنالاب الإ هرمأي الو
 لاصولا نع هيهنك هريغ نود هلعفب نوجتحي مو « م ينلا لوق هانركذ ام نأ : ( ثلاشلا )
 ش . « يلوب الإ حاكن ال » هلوق عم دوهش الو « يلو ريغب هحاكنو « هلعف عم

 : انلق . ملسم هاور ةصاخ هَقيَِي دمع باحصأل جحلا ةعتم تناك :رذ وبأ لاق دقف : ليق نإف
 باتتكلا انمأ . ملعأو هنم ريخ وه نم لوقو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا فلاخي يباحص لوق اذه
 يف عتتلا ةحابإ ىلع نوداسملا عمجأو ٠ ماع اذهو< جلا ىلإ ِةّرْمَملب َمّنَمَت نبق ١ ىاعت هلوقف
 . هلضف يف اوفلتخا امنإو ء راصعألا عيمج

 لأس كلام نب ةقارس نأ رباج نع ءاطع نع جاجح انأبنأ شه انثدح ديعس ىورف : ةنسلا امأو
 وبأ ىور دقف : ليق نإف « دبألل يه لب » : لاقف ؟ دبألل يه وأ ةصاخ انل ةعتملا : ِهَِيَم ينلا

 هدنع دهشف ٠ ء ربع ىتأ هَ هللا لوسر باحصأ نم ًالجر نأ بيسملا نب ديعس نعودانسإب دواد

 .باتكلا ةفلاخم يف هلاح اذه : انلق . جحلا لبق ةرمعلا نع يمني ٌهّتَِم هللا لوسر عمس هنأ

 : ليق نإف ٠ ًالاقم هدانسإ يف نإف « ًالاح ىندأ وه لب ءرذ يبأ ثيدح لاحك عامجإلاو « ةنسلاو

 « اهنع مهين ةباحصلا ءاملع مهيلع ركنأ دقف ءانلق ةيواعمو « ناثعو ءرمع اهنع ىهن دقف
 ٠ لقن دقو ( ١98/7 8١ ينغملا ) رظنا . مود مهيلع نيركنملا عم قحلاو اهلعف يف مهوفلاخو

 ثيدح تبثأ نيأ نف : لئاق لاق نإف : لضفأ دارفإلا نإ : لوقي يذلاو : يعفاشلا نع يوونلا



 هذ

 نارقلاو « عتتتلا نأ لضفألا دارفإلا نأ ىأر نم ىنعملا قيرط نم جتحاو

 ناكم يأ نمو ٠ بجي تقو يأ يفو « بجي ىتمو « هبوجو طورش امو « بجي

 اذه عاونأ يف ًاضيأ انلق مث ٠ مرحم وه امب مرحلا هبنتجي اهف كلذ دعب انلق «١ بجي
 . مارحإلا وهو « رّمتعملا وأ ٠ جاحلا لاعفأ لوأ يف لوقت نأ بجي « كسنلا

 مارحإلا يف لوقلا

 مرحلا لاعفأ نم هنأو « ةنس لالهإلل لسغلا نأ ىلع ءاماعلا روهمج قفتاو
 « ةعملا لسغ نم ٌدَكْوَأ كلام دنع لالهإلل لسغلا اذه نإ : راون نبا لاق ىتح

 هنم ئزجي : يروثلاو ٠ ةفينح وبأ لاقو « بجاو وه « رهاظلا لهأ لاقو
 . ©) ءوضولا

 « ِهَيَِم هللا لوسرل ركب وبأ كلذ ركذف « ءاديبلاب ركب يبأ نب دمحم تدلو

 مدقتل ( ليق ) ؟ نرق لاق نم ثيدح نود دارفإلل مهتياور ينعي رمع نباو ءرباجو « ةشئاع
 اهظفح لضفو « ةشئاع ةياورل هرخآو « ثيدحلا ءادتبال هقايس نسحو مَتِلَم ينلل رباج ةبحص
 ينكوشلا حجر دقو ( ١١8 /7 عومجملا ) . ينزملا رصتخع يف هصن اذه . هنم رمع نبأ برقو « هنع

 هللا ىلص هراتخا كسن نم لضفأ ًاكسن نأ نظي ال هنإف » : هلوقب لضفأ عتتلا نإ لاق نم لوق

 ًابييطت كلذ لاق ان َقيَي هنأ نم : ليق ام امأو « نورقلا ريخو « قلخلا لضفأل سو هيلع
 زوجي ال وهو « دابعلل عيرشت ماقم ماقملا نأل « دسافف هتقفاوم تاوف ىلع مهنزحل هباحصأ بولقل
 رمألاو نارقلا نم هيلع رقسا امم لضفأ عتتتلا نم هولعف ام نأ ىلع لدي امب ربخي نأ ِهَْيَي هيلع
 .. ( 588 /؟؛ راطوالا لين ) « ؟ ةوبنلا ماقم هنع ىلاعتي ريرغت الإ اذه لهو ٠ كلذ فالخ ىلع

 لهأ رثكأ لوق يف بحتسم وهو ( 7 ينغملا )و ( 115/7 عومجملا )و ( 507/١ يفاكلا ) رظنا )١(

 نأ عطتسي مل اذإ ٠ يعفاشلا دنعو . يأرلا باحصأو « يروثلاو ٠ يعخنلاو ٠ سواط مهنم : ملغلا
 دنعو « بجاولا لاستغالا نع نوكي مهتلا نأل ٠ كلذ نسي ال دمحأ دنعو . ممتي لستغي

 رظنا . ءوضولا هبانم بونيو « فانحألا دنع لضفأ لسفلاو « ءوضولا هنع ءىزجي ال ةيعفاشلا

 . عورشمب سيل هنأل مهتي الو ( 88١ /؟ راتخلا ردلا )
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 .ةدمعو . بوجولا ىلع مدنع رمألاو «١ لهتل مث « لستغتلف ء اهرم : لاقف

 . هيف عفدم ال رمأب بوجولا تبثي ىتح ةمذلا ةءارب وه لصألا نأ روهجلا

 ءةكم هلوخدلو « مرحي نأ لبق همارحإل لستغي رمع نب هللا دبع ناكو

 لاعفأ نم ثالثلا تالاستغالا هذه ىري كلامو (" ةفرع موي ةيشع هفوقولو

 . © مرح

 ةينلا ءىزجت له اوفلتخاو © ةينب الإ نوكي ال مارحإلا نأ ىلع اوقفتاو
 ريغ نم © ةيسنلا ئزجت : يعفاشلاو كلام لاقف ؟ ةيبلتلا ريغ نم هيف
 .الإ « ةالصلاب مارحإلا يف ةريبكتلاك جحلا يف ةيبلتلا : ةفنيح وبأ لاقو . ةيبلتلا
 ةالصلا حاتتفا يف هدنع ئزجي ا « ةيبلتلا ماقم موقي ظفل لك هدنع ئزحي هنأ

 جتحاو « ًاضرف سيلو « ءاسنلاو « لاجرلل بحتسم مارحإلا دنع لاستغالا نأ مزح نبا ركذ )١(

 . ( 5397 ١/ أظوملا ) ءاممأ ثيدحل رظناو ( 40 /7 ىلحملا ) رظنا . ءامسنأ ثيدحب

 ش 0 . ( 597 ١/ أطوملا ) رظنا (0)

 .. ةضافإللو « ةفرعلو مودقلا فاوطلو « مارحإلل : ةعبرأ ةنونسلا تالاستغالا نأ يزج نباركذ (؟)

 : نطاوم ةعبسل مرحلالستغي : ةيعفاشلا دنعو ( 17١ /ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا

 رظنا . ثالثا تارملا يمرلو « ةفلدزمب فوقولاو « ةفرعب فوقولاو ةكم لوخدو « مارحإلل
 ش 1 . ( 564 /ا عومجلا )

 يكحو « بجاو ريغ هنأو « لاستغا ريغب زئاج مارحإلا نأ ىلع معلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاق

 ليق هللا دبع ابأ تعمس : مرثألا لاقو ء ركذ اذإ « لستغي لسغلا ىسن اذإ : لاق هنأ نسحلا نع

 يهو « ءاممأل ِهَلَم ينلا لوقل . مد هيلعف « مارحإلا دنع لسغلا كرت نم ةنيدملا لهأ ضعب نع هل

 . ( 375 /؟ ينغملا ) . لوقلا اذه نم بجعلا رهظأف ؟ رهاطلا فيكف ( يلستغا ) « ءاسفن

 . قافتالا اذهل ( ٠١6 /7 عومجملا ) رظنا (8)

 يف نوكيأ ءدجسلا ءانف نم ةيبلتلل ًايسان هجوت نإ تيأرأ : مساقلا نبا تلق : ةنودملا يف ءاج (0)

 « هيلع ءيش الو « ىل بيرق نم ركذ نإف هتينبب اًمرحم هارأ : مماقلا نبا لاق اًمرحم ههجوت

 (؟ةه/ك). امد قيره نأ ت تيأر « هجح نم غرف ىتح هكرت وأ ء هنم كلذ لواطت نإو

 . ماكحألا نيناوق ) . ابهنودب دقعني ال : لاقف ,ةيبلتلا بيبح نبا طرتشاو : يزج نبا لاقو

 .. دجأ بهذم وهو . يعفاشلا بهذمل ( ١5 /7 عومجملا عم بذهملا ) رظناو ٠ ( 58ص ةيعرشلا

 . امد بجوت الو ٠ جحلل ًاطرش تسيل اهنأ يأ ( 18١ 7 ينغملا ) رظنا
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 . " ميظعتلا ىلع لدي ام لك وهو ءريبكتلا ماقم موقي ظفل لك

 . كيبل مهللا كيبل » ِةَنِلَم هللا لوسر ةيبلت ظفل نأ ىلع ءاماعلا قفتاو

 ()«كل كيرش ال كلملاو كل ةمعنلاو دما نإ « كيبل كل كيرش ال كيبل

 '. ًادنس حصأ وهو « مثلَ ينلا نع رمع نبا نع عفان نع كلام ةياور نم يهو

 يه : رهاظلا لهأ لاقف ؟ ال مأ ظفللا اذهب ةبجاو يه له يف اوفلتخاو

 افإو . ظفللا اذه بابحتسا يف روهمجلا دنع فالخ الو . ظفللا اذهب ةبجاو

 توصلا عفر رهاظلا لهأ بجوأو . هليدبت يف وأ ٠ هيلع ةدايزلا يف اوفلتخا
 ل هللا لوسر نأ » كلام هاور امل روهما دنع بحتسم وهو « (" ةيبلتلاب

 مهتاوصأ اوعفري نأ يعم نمو « يباحصأ رمآ نأ ينرمأف « ليربج يناتأ : لاق

 . (9 « لالهإلابو « ةيبلتلاب

 عسمست نأ وه ء رمح وبأ هاكح اهف ةأرملا ةيبلت نأ ىلع ملعلا لهأ عبمجأو

 )١( /؟ راتخلا ردلا ىلع نيدباع نبا ةيشاح رظنا 38١ .

 لاق ( 5048 /؛ راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا .رمع نبا نع هيلع قفتم ثيدحلا )0

 ممأ وه : سنوي لاقو هعبت نمو « هيوبيس دنع ىنثم ظفل وه : حتفلا يف لاق : يناكوشلا

 . رهظلا عم ءاي. تبلق اهنأب ٌدّرو « ّيلعو « يدلك ريضلاب امملاصتال ءاي تبلقتا امنإ هفلأو « درفم
 دعب ًابابلإ يأ , ديكأتلا ىلع ينثف , كل أبل هلصأو ء ردصملا ىلع بوصنم وه : ءاَرَقلا نعو
 « ةباجإ دعب ةباجإ : هانعمو « ةغلابملاو « ريثكتلل يه لب « ةيقيقح تسيل .ةينثتلا هذهو بابلإ
 . كلذ ريغ هانعم ليقو « ةمزال ةباجإ وأ

 يف نذأ نيح عهاربإ ةوعد ةباجإ ةيبلتلا ىنعم : معلا لهأ نم ةعامج لاق :ربلا دبع نبا لاق

 يف مديناسأب متاح يبأ نباو ءريرج نباو ءِدْيَمُح نب ُدْبَع هجرخأ دق اذهو . جحلاب سانلا
 : ظفاحلا لاق « دحاو ريغ يف ةداتقو « ةمركعو « ءاطعو دهاجمو « سابع نبأ نع مهريسافت

 راطوألا لين ) عفرلا كح هل نوكيف « حرسم هيف داهتجالل سيل اذهو . ةيوق مهيلإ ديناسألاو
 .(؟هو /ع

 « ضرف يهو دبالو اهب اهتوص ةأرملاو ٠ لجرلا عفريو : مزح نبا لاق ( ٠١4 /7 ىلحلا ) رظنا (5)
 ش . ةرم ولو

 . ( 376 ١/ أطوملا ) رظنا « ةجام نباو ٠ يئاسنلاو « يذمرتلاو « دواد وبأو « كلام هجرخأ ()



 دفن

 لب « ةعاملا دجاسم يف هتوص مرحملا عفري ال : كلام لاقو . لوقلاب 7 اهسفن

 . عفري هنإف « ىنم دجسمو « مارحلا دجسلا يف الإ ء هيلي نم عبسي نأ هيفكي
 . ()اهيف هتوص

 ىلع لالطإلا دنعو « قافرلا ءاقتلا دنع توصلا عفر روهملا بحتساو

 نوغلبي ال ٍمَتِلَم هللا لوسر باحصأ ناك : مزاح وبأ لاقو ٠ ضرألا نم فرش

 « جحلا ناكرأ نم ةيبلتلا ىري ال كلام ناكو . مهُفوُلُح ٌمَبَت تح ©9 ءاحؤّرلا

 . هناكرأ نم اهاري هريغ ناكو « ًامد اهكرات ىلع ىريو

 ةلومع اهنأ بجاول ًانايب تتأ اذإ , هِي هلاعفأ ن أ ةبجاو اهآر نم ةجحو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « كلذ ريغ ىلع ليلدلا لدي ىتح بوجولا ىلع

 زي مل نمو « طقف اهيف هظفل بجوأ نم جتحي اذهو (9 «مككسانم ينع اوذخ »

 لأ » لاق رباج ثيدح نم يور ام ىلع كلذ يف دعاف , هظفل بوجو
 هثيدح يف لاقو « رمع نبا ثيدح يف يتلا ةيبلتلا ركذف « هِي هللا لوسر

 .ينلاو « مالكلا نم هوحنو « جراعملا اذ كيبل كلذ ىلع نوديزي سانلاو »

 ُ « ةيبلتلا يف ديزي ناك هنأ رمع نبا نع يور امو ©« ًائيش لوقي الو « عمسي

 ىلإ
 هريغو سنأ نعو « باطخلا نب رمع نعو

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( اههسفن ) « ركفلا راد » ةخسن يف .
 . ( 386 ١/ أطوملا ) رظنا (0)

 ٠ (رينملا حابصملا ) . ًأضيأ ءارمح ظفل ىلع ةنيدملاو ء ةكم نيب عضوم (5)

 ( 545 /؟ صيخلتلا ) رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا (4)'

 . ( 500 /؛رابخألا ىقتنم ) رباج نع. هانعمب سمو « دواد وبأو « دمحأ هاور ثيدحلا (0)

 00 ١/ صيخلتلا ) رظنا . . رمح نع ةدايزلا ركذ هل ةياور يفو « رمع نبا نع مسم هاور (3)



 هدنث

 ناكف اهيلصي ةالص رثأب ةيبلتلاب مرحلا ءادتبا نوكي نأ ءاماعلا بحتساو
 نع ةورع نب ماشه نع هلسرم نم "7 ىور امل ةلفان رثأب كلذ بحتسي كلام .

 اذإف « نيتعكر ةفيلحلا يذ دجسم يف يلصي ناك ْةُيَي هللا لوسر نأ » هيبأ

 . ق5 لأ 2 هتلحار هب توتسا

 راطقأ نم هتجحب ِةَِكَي هللا لوسر هنم مرخأ يذلا عضوملا يفراثآلا تفلتخاو

 لاقو . هيف ىلص نأ دعب ةفيلحلا يذ دجسم نم : موق لاقف « ةفيلحلا يذ

 توتسا نيح لهأ افنإ : موق لاقو « ءاديبلا ىلع لطأ نيح مرحأ امنإ : نورخآ

 . 29 هتلحار هب

 نع ال ثّدح ّلُك : لاقف « كلذ يف مهفالتخا نع سابع نبا لكسو
 نأ كلذو . © هعمس لالهإ لوأ نع َلَب « مالسلاو ةالصلا هيلع هلالهإ لوأ

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( يور ) «ركفلا راد » ةخسن يف .

 )( أطوملا ) رظنا ١/  ) 75ًالوصوم يراخبلا هجرخأو .

 هيلع اقفتاو « هوحن رباج ثيدح نم سم « مرحأ مث « نيتعكر ةفيلحلا يذب ىلص هَ هنأ : ثيدح (؟)
  3ةفيلحلا يذ دجسم يتأي ناك هنأ : رمع نبا ثيدح نم ٠ اذإف « بكري مث , نيتعكر يلصيف

 يراخبلا ظفل . لعفي هِي هللا لوسر تيأر اذكه : لوقي مث « مرحأ ةمئاق هتلحار هب توتسا

 ًاجاح تيلي هللا لوسر جرخ : لاق سابع نبا ثيدح نم ماجلاو « دواد وبأو « دمحأ هاورو ٠ اماف

 هيتعكر نم غرف نيح جحلاب ّلَهَأَف « هلحم يف بجوأ « هيتعكر ةفيلحلا يذب هدجسم يف ىلص .

 ظفللا اذهب رمع نبا ثيدح نم هيلع قفتم « « هتلحار هب تثعبنا ىتح له ىل هيَ لام هنأ ثيدحو «

 هاور . هتلحار هب توتسا تيح ةفيلحلا يذ نم ِهّتِي هللا لوسر لالهإ نأ : رباج نع بابلا يفو
 صاقو يبأ نب دعس نعو « ماحلا دنع سابع نبا نعو « ًاضيأ هاور هوحن سنأ نعو « يراخبلا :

 » «رازبلاو « دواد وبأ هاور . « هتلحار هب توتسا اذإ ّْلَهَأ عرفلا قيرط ذخأ اذإ تي يبنلا ناك
 جحلا متم ينلا دارأ مل : لاق هللا دبع نع رباج نب يورو ( 758 /5 صيخلتلا ) رظنا . ماحلاو

 سانلا يف َنْذأ ٠ يذمرتلا هجرخأو يوغبلا هجرخأ « مرحأ « ءاديبلا يتأ املف « اوعتجاف ٠ لاقو :
 /ا ةنسلا حرش ) رظنا . حيحص نسح 01 ( .

 | ')8( صيخلتلا ) رظنا . يقهيبلاو « دواد وبأ هاؤر 58/7 ( .
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 لالهإلا نوكيو فالتخا اذه يف نوكي ال اذه ىلعف . نيقباستم نوتأي سانلا

 : ةالصلا رْثإ

 ىلإ جرخ اذإ ىتح « لالهإلا همزلي ال يملا نأ ىلع راصمألا ءاهقف عمجأو

 لاق هنأ جيرج نبا نع كلام هاور ام مهتدمعو . جحلا لمع هل لصتيل « ىنم

 : اهنم ركذف اهلعفي ًادحأ رأ مل ًاعبرأ انه لعفت كتيأر : رمع نب هللا دبعل
 موي ىلإ تنأ لبت لو « لالهلا اوأر اذإ « سانلا لهأ ةكمب تنك اذإ كتتيأرو
 ىتح لهي هني هللا لوسر َرأ م ينإف  لالهإلا امأ : رمع نبا هباجأف « ةيورتلا

 رمع نأ كلام ىورو . " جحلا لمع هل لصتي ىتح ديري « هتلحار هب ثعبنت

 . 9 «لالهلا اوأر ذإ « اوله نأ ةكم لهأ رمأي ناك باطخلا نبا

 امأو ًاًجاح ناك اذإ ء ةكم فوج نم الإ له ال يملا نأ مدنع فالخ الو

 ء هنم مرحي مث « لحلا ىلإ جرخي نأ همزلي هنأ ىلع اوعمجأ مهنإف « ًارقعم ناك اذإ
 وهو « ةفرع ىلإ جرخي ال هنأ ينعأ « جاحلا عمجي اك « مّرَخلاو « لحلا نيب عمجيل
  لاقف « لعفي مل نإ اوفلتخاو ءرتتعملا ةنس اهنأ ىلع اوقفتاف « ةلملابو " لح
 : نورخأ لاقو . مساقلا نباو « ةفينح وبأ لاق هبو « مد هيلعو « هيزجي : موق

 . 9 بهشأو ٠ يروثلا لوق وهو « هيزجي ال

 )١( ةنسلا حرش ) رظنا . يوغبلا هجرخأو « هيلع قفتم ثيدحلا 01/17 ( .
 ؟ نونهّدم متثأو ًاثعش نوتأي سانلا نأش ام . ةكم لهأاي : لاق باطخلا نب رمع نأ » هظفل )١(

 . ( 55/١ اطوملا ) . « لالهلا متيأر اذإ اولهأ

 . ( ٠05/7 ةمادق نبال ينغملا ) رظنا (0)

 نإو « تاقيملا نم مارحإلا هكرتل مد هيلعو ء اه همارحإ دقعنا « مرحلا نم ةرمعلاب مرحأ نإ ()

 جرخي مل نإو « مرحلاو « لحلا نيب عمج دق هنأل « هأزجأ « داع مث , فاوطلا لبق لحلا ىلإ جرخ

 دقو « تاقيملا نم مارحإلاب لخأ هبنكلو « اهناكرأب ىقأ دق هنأل ًاضيأ حص هترمع ضق ىتح
 يبأو «رذنملا نباو دمحأو ءروث يبأ لوق اذهو . جحلاب تاقيما نود نم مرحأ نم هبشأف « هربج
 . يعفاشلا يلوق دحأو « ةفينح

 . ( 38١/17 ينغملا ) رظنا . هترمع حصت ال : يعفاشلل يناثلا لوقلاو
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 نأ كلام ىورف « كلذ يف اوفلتخا مهنإف ( ةيبلتلا مرحلا عطقي ىتم امأو )
 نم سيشلا تغاز اذإ « ةيبلتلا عطقي ناك هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع

 . © اندلبب ملعلا لهأ هيلع لزي مل يذلا رمألا كلذو : كلام لاقو . ةفرع موي

 نوعطقي يلعو « ناثعو « رمعو ء ركب وبأ : ةمئألا تناك : باهش نبأ لاقو

 فلتخاو :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق " ةفرع موي نم سمشلا لاوز دنع ةيبلتلا
 وبأ : ثيدحلا لهأو راصمألا ءاهقف روهمج لاقو . ةشئاعو « ناثع نع كلذ يف

 يبأ نباو « دوادو ء روث وبأو قحسإو « دمحأو « يروثلاو « يعفاشلاو « ةفينح
 ةيبلتلا عطقي ال مرحلا نإ : يبح نب نسحلاو « يربطلاو « ديبع وبأو « يل

 ' ىمر ىتح يلي لزي م ِهَنَي هللا لوسر نأ » تبث امل () ةبقعلا ةرمج يمري ىتح

 امل اهرسأب اهامر اذإ : موق لاقف « اهعطقي ىتم اوفلتخا مهنأ الإ « ةبقعلا ةرمج

 هنأو + 2ك هللا لوسر فيدر ناك سابع نب لضفلا نأ سابع نبا نع يور

 . (9 « ةاصح رخآ يف ةيبلتلا عطقو ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح ىب

 نبا نع كلذ يور ء اهيقلي ةرمج لوأ يف اهعطقي لب : موق لاقو :
 دوعسم (0) .٠

 )١( يفاكلا ) و ( ١؟8ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ١/ 580 (

 )١( ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا صه؟١ ( .
 )( /؛راطوألا لين ) و ( ؛١5 /؟ ينغملا ) رظنا 500 ( .

 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . ةعاجلا هاور ثيدحلا (؛) 6/ ٠٠١ ( تح » هلوق ىلإ نكل
 . ةهزخ نبا ةياور نم يهف « ةاصح رخآ يف ةيبلتلا عطقو » ةدايزلا امأو « ةبقعلا ةرمج ىمر .

 . رمألاو : يناكوشلا لاق . ىرخألا تاياورلا يف َمهْبَأ ال رسفم حيحص ثيدح اذه ؛ ةيزخ نبا لاق :

 ديزملل ةيفانم ريغ حيحص جرخم نم ةجراخ ةلوبقم ةدايزلا هذه نإف « ةيزخ نبا لاق اك «
 /؛ راطوألا لين ) رظنا . لوصألا يف ررقت اك هيلع قفتم اهلوبقو 50 ( .

 )0( راطوألا لين ) رظنا . يمفاشلا باحصأ ضعبو « دمحأ بهذه وهو 6/58١ ( .



 مه

 امه , نيذه نيلوقلا نأ الإ هذه ريغ ليواقأ ةيبلتلا عطق تقو يف يورو
 ةيبلتلا عطقي : كلام لاقف  ةرمعلاب ةيبلتلا عطق تقو يف اوفلتخاو . ناروهشلا
 حتتفا اذإ : يعفاشلا لاقو . ةفينح وبأ لاق هبو (”مرحلا ىلإ ىهتنا اذإ

 نأ يعفاشلا ةدمعو "9 ةورعو ءرمع نبا كلذ يف كلام فلسو 7 فاوطلا

 . لمعلا يف عرشي ىتح عطقنت الف « تيبلاب فاوطلا ىلإ ةباجإ اهانعم ةيبلتلا

 6 ءاماعلا روهججو « ةباحصلا ضعب لعفل سايقلا ةضراعم فالخلا ببسو
 . لاخدإ يف نوفلتخيو « ةرمعلا ىلع " ججلا مرحلا لاخدإ ىلع نوقفتم انلق

 ىلع ةرمع الو « ةرمس ىلع جح لخدي ال ذ :روث وبأ لاقو . جحلا ىلع ةرمعلا
 . ةالص ىلع ةالص لخدت ال 5 ء جح

 لعفلا امأو . جحلا لاعفأ لوأ وهو « مرحم وه امب مرحلا لاعفأ يه

 ..فاوطلا يف لقنلف «٠ ةكم لوخد دنع فاوطلا وهف : ذه دعب يذل

 فاوطلا يف مالكلاو . تيبلاب فاوطلا يف لوقلا

 . هدادعأ يفو « بدنلا وأ بوجولا يف هيكحو « هطورشو « هتفص يف

 ةفصلا يف لوقلا

 نأ بجاو ريغ وأ « ناك ًابجاو فاوط لك ةفص نأ ىلع نوعمج روهملاو
 .هديي هسأي وأ « هّلبَق « هلّبقُي نأ عاطتسا نإف . دوسألا رجحلا نمعىدتبي

 فوطيف هنيمي ىلع يضميو « هراسي ىلع تيبلا لعجي مث « هنكمأ نإ اهلبقيو

 )١( أطوملا ) رظنا ١/5 (.

 « سابع نبا لاق اذهبو . دمحأ بهذم وهو ؛ ديدجلا لوقلا يف اذهو ( 76 /؟ ةضورلا ) رظنا ()

 لاقو « يأرلا باحصأو « قحسإو « يروثلاو يعخنلاو « سواطو « نوهم نب ورمجو « ءاطعو

 نيح اهعطقي : بيسلا نب ديعس لاقو . مرحلا لخد اذإ اهعطقي : نسحلاو « ةورعو ءرمع نبأ
 . ( 50١/7 ةمادق نبال ينغملا ) رظنا . ( اهءامس يأ ) ةكم شرع ىري

 . ( 569 ١/ أطوملا ) رظنا (0)

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( جرحلا ) «ركفلا راد » ةخسن يف ()
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 يف كلذو « ةعبرألا يف يشمي مث . لوألا طاوشألا ةثالثلا يف لمري طاوشأ ةعبس
 ْلَمَر ال. هنأو « عتقملا نود رقعملاو « جاحلل كلذو « ةكم ىلع مودقلا فاوط

 توبثل دوسألا نكرلا رطق ىلع يذلا وهو « ينايلا نكرلا ملتسيو « ءاسنلا ىلع:

 . 0١ عن هلعف نم ةفصلا هذه

 أ َةّنُس وه له مداقلل 3 طاوشألا ةثالثلا يف لَمَّرلا كح يف اوفلتخاو
 , ةفينح وبأو « يمفاشلا لاق هبو ؛ ةنساوه : سان ابع نبا لاقف ؟ ةليضف

 . هباحصأو كلذ يف كلام لوق فلتخاو " اروث وبأو دمحأو « قحسإو

 لك يف دوسألا رجحلاو « يناولا نكرلا ملتسي ناك هِيَ ينلا نأ » : رمع نبا ثيدح :.ظفاحلا لاق )١(

 « « ةفوط لك يف » اهيف سيل ظافلأب هيلع قفتم « رجحلا نايلي نيذللا نينكرلا متسي الو « ةفوط

 ماحللو « ةفوط لك يف رجحلاو , ينايلا نكرلا ملتسي ناك : ظفلب يئاسنلاو « دواد يلأ دنع يهو

 . فاوط لك يف يناولا نكرلاو ء رجحلا متسا : لاق وأ ء حسم تيبلاب فاط اذإ ناك : ظفلب
 ْ . ( ؟١"7/؟صيخلتلا )

 هللا دبع نع رذنملا .نبا هاكحو « ءاماعلا روهمج لاق هبو « اندنع بحتسم لمرلا : يوونلا لاق (؟)

 فسوي يبأو ٠ قحسإو « دمحأو « ةفينح يبأو « يروثلاو كلامو « يعخنلاو « ريبزلا نب ةورعو
 مساقلاو هللا دبع نب ملاسو دهاجمو « ءاطغو « سواط لاقو - لوقأ هبو : لاق روث يبأو ؛ دمعو

 ( 7” /8 عومجملا ) رظنا . نينكرلا نيب لمري ال : ريبج نب ديعسو « يرصبلا نسحلاو « دمح
 لاق هبو « عبسلا نم ىلوألا ثالثلا تافوطلا يف بحتسي روهملا بهذمو ( 7764 ١/ ينغملا )و

 نبا لاقو « اهلك عبسلا يف لمري ناك هنأ ريبزلا نبا نع بيطلا وبأ يضاقلا هاكحو « رمع نبا

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يراخبلا حيحص يفو : فاوطلا نم ءيش يف لمري ال : سابع
 يبنلا هعنص ءيش : لاق مث , هللا مهكلهأ دقو « نيكرشملا هب انيءار انك انفإ لمرلاو « انلام »: لاق

 هباحصأو « هلي هللا لوسر مدقق »لاق سابع نبا كلذك ىور دقو . « هكرتن نأ بحن الف« ِهَقيلط ٠

 اماف ٠ اولاق ام ىلع ِةَكَم هيبن هللا علطأف « أرش اهنم اوقلو « برثي ىمح مهتنهو دقو « ةكم
 اوشميو ةثالثلا طاوشألا اولمري نأ هباحصأ َقلَم يبنلا رمأف  رجحلا يلي امم نوكرشملا دعق « اومدق

 معز نيذلا ءالؤه : نوكرشملا لاق اولمر مهوأر اماف « ْمَدَلَج نوكرشلا ىريل نينكرلا نيب ام

 اولمري نأ مهرمأي نأ همني لو : سابع نبا لاق . انم دلجأ ءالؤه ؟ مهتنهو دق ىبحلا نأ
 رظناو ( 71/8 عومجملا )و ( 77/4/* ينغملا ) رظنأ . هيلع قفتم « مهيلع ءاقبإلا الإ اهلك طاوشألا

 1 ش . ( 0 /هراطوألا لين )



 مل

 ةنسس هلعجي ل نمو « مدلا هكرت يف بجوأ ةنس هلعج نم نأ نيلوقلا نيب قرفلاو

 . 0 ًاكيش هكرت يف بجوي م

 : لاق سابع نبا نع ليفطلا يبأ ثيدحب ةنس لمرلا ّري ل نم جتحاو
 لَمَر .«تيبلاب فاط نيح هني هللا لوسر نأ » كموق عز سابع نبال تلق

 ءاوقدص ام : تلق : لاق ءاوبذكو اوقدص : لاقف ؛ ةَنّس كلذ نأو ٠

 اوبذكو « تيبلاب فاط نيح هلم هللا لوسر لمر اوقدص : لاق ؟ اوبذك امو

 اودعقو ًالزه هباحصأبو . هب نإ : اولاق ةيبيدحلا نمز ًاشيرق نإ . ةنسب سيل

 لاقف . مثلج ينلا كلذ غلبف هباحصأو ِةَنِيَي ينلا ىلإ نورظني ناعقيعق ىلع

 رجحلا نم لمري ه لَ هللا لوسبر ناكف « ةوق كب نأ مهورأ « اولمرا » هباحصأل
 . () « ىثم مهنع ىراوت اذإف « يناولا ىلإ دوسألا

 طاوشألا ةثالثلا يف لمر ِهّنَِي هللا لوسر نأ » رباج ثيدح روهمجلا ةجحو

 كلام ةياور نم تباث ثيدح وهو 9« ًاعبرأ ىشمو « عادولا ةجح يف

 نبا نع رذنملا نبا هاكحو « هيلع ءيش الو « ةليضفلا هتتاف .« لمرلا كرت ول يعفاشلا بهذم )١(
 ءروث يبأو ٠ قحسإو « دمحأو « يعازوألاو « جيرج نباو ينايتخسلا بويأو « ءاطعو ٠ سابع
 دبعو يروثلاو ٠ يرصبلا نسحلا لاقو « لوقأ هبو : رذنملا نبا لاق « هباحصأو ةفينح يأو

 يضاقلا ىحو . هنع عجر مث « مد هيلع لوقي كلام ناكو « مد هيلع : يكلاملا نوشجاملا كلملا
 وأ « لمرلا كرت نم » : لاق هنأ سانلا ضعب نع ىح هنأ نابزرملا نبا نع بيطلا وبأ
 . ردصلا ) رظنا « مد هيلعف « اكسن كرت نم » ثيدحل « مد همزل ؛ مالتسالا وأ « عابطضالا
 هركذ امل كلذك سيلو « لمرلاب نيلئاقلا نم سابع نبا نأ ركذ هنأ فلؤلا ىلع ذخؤي ( قباسلا
 : لاقو : مدلا هكرت يف بجوأ ٠ ةنس هنأب لاق نم نإ : لاق : ًايناثو . هنع ةمادق نباو « 'يوونلا
 هيلع هكرت نم نإ : نولوقي مهنأ ينعي اذهو .. دمأو « ةفينح وبأو « يعفاشلا ةنس هنأب لاق نم
 ِكلذك رظناو . كلذ لمأتف . كلذ يف ءاماعلا بهاذم اندروأ دقو . كلذك رمألا سيلو « مد
 رظنا . ةكم لضأ يف مودسمم ىنعلا نأل « لمر ةكم لهأ ىلع سيلو ( 5374 7 ينغملا )

 . .(يغلا)
 . ( 60 /؟ ةيارلا بصن ) رظنا . مسمو « يراخبلا هجرخأ (؟)

 نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ةجام نباو ٠ يئاسنلاو ٠ يذمرتلاو « سم هجرخأ رباج ثيدح (؟)

 . كلام هاورو ؛رباج



 دلك

 نأ » هنع يورف « سابع نبا نع ليفطلا يبأ ىلع فلتخا دقو : اولاق « هريغو

 فالخب كلذو 7 « دوسألا رجحلا ىلإ دوسألا رجحلا نم َلَمَر ري هللا لوسر

 . ىلوألا ةياورلا

 وهو « مكسانم يْنَع اوذخ » : هلوقل لمرلا بجي ةيرهاظلا لوصأ ىلعو
 . () نظأ ايف نآلا مهضعب لوق وأ « مهلوق

 مثو « اهلهأ ريغ نم ةكم نم جحلاب مرحأ نم ىلع لمر ال هنأ ىلع اوعمجأو

 يف اوفلتخاو ©) مودقلل اوفاط نيح مهلوخد نيح يف اولمر دق مهنأل « نوعتتملا
 ؟ ال مأ « َلَمَر اوجح اذإ « مهيلع له ةكم لهأ

 « يعسلا نيبو « هنيب لصوي امم ةفرع لبق فاوط لك : يعفاشلا لاقف
 مهيلع ىري ال رمع نبا ناكو « كلذ بحتسي كلام ناكو (* هيف لمري هنإف
 . © كلام هنع ىور ام ىلع تيبلاب اوفاط اذإ « المر

 .صتخم وه لهو ؟ ةلع رئغل وأ  ةلعل ناك لمرلا له فالخلا ببسو
 ىلع ًادراو لمر نيح مالسلاو ةالصلا هيلع ناك هنأ كلذو ؟. ال مأ ءرفاسملاب

 .ةكم

 /؟ ةيارلا بصن ) رظنا ةجام نباو « يئاسنلاو « دواد وبأو « سم هاور رمع نبا نع هلثمو
5). | 

 َلَمَرَو ءَرْبَكو « متساف عبطضا هتَي ينلا نأ سابع نبا نع ليفطلا يبأ نع دواد وبأ هجرخأ (1) '

 مهيلع نوعلطي مث ء اوشم «٠ شيرق نع اوبيغتو « يناولا نكرلا اوغلب اذإ اوناك فاوطأ ةثالث
 /؟ ةيارلا بصن ) رظنا . ةنس تناكف : سابع نبا لاق « نالزغلا مهنأك شيرق لوقت « نولمريف
56). 

 . لمرلا بوجوب نولوقي مهو ( ٠١8 /7 ىلحلا ) رظنا (1)
 .( لالا /" ةمادق نبال ينغلا ) رظنا )0

 رظنا . لمري ال دمحأ دنعو ( ؛8/8 عومجما ) رظنا . لمري هنأ بهذملاو « يعفاشلل نالوق (8)

 . ( "77/5 ينغلا )

 . ( 4 ١/ أطوملا ) رظنا (0)
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 لاجرلل يناولاو « دوسألا : نينكرلا مالتسا فاوطلا ةنس نم نأ ىلع اوقفتاو
 هنأ ىلإ روهملا بهذف ؟ ال مأ اهلك ناكرألا متست له اوفلتخاو © ءاسنلا نود

 الإ متسي نكي م ِمَّتِلَي هللا لوسر نأ » رمع نبا ثيدحل طقف نانكرلا ْملَتْسُي امإ

 انك »: لاقرباج نع يور امب اهعيمج مالتسا ىأر نم جتحاو () « طقف نينكرلا
 رجحلا مالتسا ءاسنلل بحتسي يمفاشلا دنعو . كلذ ىلع نيماسملا عامججإل ( 71 /8 عومجملا ) رظنا )١(

 عومجملا ) رظنا . نب لاجرلا ررضو « نهررض نم هيف امل هريغ وأ « ليللا يف فاطملا ولخ دنع
). 

 ء« ةفوط لك يف دوسألا رجحلاو يناولا نكرلا ملتسي ناك هِي ينلا نأ » : رمع نبا ثيدح وه (؟)
 دنع يهو « ةفوط لك يف اهيف سيل ظافلأب هيلع قفتم «رجحلا نايلي نيذللا نينكرلا ملتسي الو
 : ظفلب ماحللو « ةفوط لك يف رجحلاو « يناولا نكرلا ملتسي ناك : .ظفلب يئاسنلاو « دواد يبأ
 رظنا « فاو لك يف ينايلا نكرلاو ء رجحلا ملتسا : لاق وأ ء حسم تيبلاب فاط اذإ ناك »
 . دوسألا رجحلا مالتسا بابحتسا ىلع نوماسملا عمجأ : يوونلا لاق ( 548/5 صيخلتلا )

 لبق هليبقت نع زجع نإف « هيلع ةهبجلا عضوب هيلع دوجسلاو « هليبقت كلذ عم اندنع بحتسيو
 وبأو « هللا دبع نب رباجو . سابع ن نباو ءرمع نبا هدعب ديلا ليبقتب لاق نميو « هدعب ديلا

 « يروثلاو « ينايتخسلا بويأو ةورعو « ءاطعو « ريبج نب ديعسو « يردخلا ديعس وبأو « ةريره
 ءبف ىلع هدي عشب كلامو « دمع نب مقل لاقو لاق رذنملا نبأ مهنع هاكح قحسإو « دمحأو

 ةلمج مهعبتو « هولعف قيم يننلا باحصأ نأل , لوقأ لوألابو : رذنملا نبا لاق ليبقت ريغ نم
 . نبع ينلا نع ًاضيأ هانيورو ٠ هيلع سانلا

 سابع نياو « باطخلا نب رمع نع رذنملا نبا هاكحف « دوسألا رجحلا ىلع دوجسلا امأو
 يبنلا نع هيف انيور دقو : لاق . لوقأ هبو : رذنملا نبا لاق . دمحأو ٠ يعفاشلاو ٠ سواطو
 يف روهجلا نع كلام ذوذشب يلاملا ضايع يضاقلا ضرتعاو ةغدب وه : كلام لاقو « هيي
 ءدمح نب مماقلاو هيلوق دحأ يف كلام الإ , ديلا ليبقت بحتسي هنأ ىلع روهجلا لاقف نيتلأسملا
 . ةعدب : لاقف « هدحو كلام الإ هيلع دجسي : مهعيمج لاقو : لاق « اهلبقي ال : الاقف
 : همالتسا دعب ديلا لبقي لب « هلبقي الو « همالتسا بحتسي يعفاشلا دنعف ينايلا نكرلا امأ

 لاقو « هماتسي ال : ةفينح وبأ لاقو ٠ ةريره يبأو « يردخلا ديعس يبأو . رباج نع اذه يورو
 لبقي هنأ ةياور كلام نعو هيف ىلع اهعضي لب « هدعب ديلا لبقي الو هماتسي : دمحأو كلام
 . هلبقي هنأ دمحأ نع يورو : يردبعلا لاق . هدعب هدي

 لاق هبو « اندنع َناَئاَتْحَي الو « نالّبَقُي الف ءرجحلا نايلي ناذللا امهو « نايماشلا نانكرلا امأ
 ةمأ عامجإ وه : ضايع يضاقلا لاق « دمحأو « ةفينح يبأو ٠ كلام بهذم وهو « ءاداعلا روهمج
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 (7 « اهلك ناكرألا متسن نأ انفط اذإ ىرن

 « فالخلا ضرقتاو « نيعباتلاو « ةباحصلا ضعبل فالخ هيف ناك امنإو : لاق ءاهقفلاو ءراصمألا -

 نباو « يلع ءانبأ نيسحلاو . نسحلا اهمالتساب لوقي ناك نميو « ناماتسي ال اهنأ ىلع اوعمجأو
 عومجملا ) رظنا . ءاشعشلا وبأو ءرييزلا نب ب ةورعو « كلام نب سنأو . هللا دبع نب رباجو ريبزلا

55/4 ). 

 تِلَع ينلا نع ةشئاع ثيدح يف درو اك تيبلا دعاوق ىلع اسيل اهنأ اهمالتسا مدع يف ةكحلاو

 : نيباب امل تلعجو « ضرألاب اهتقزلأف « ةبعكلا تمدهل , كُرِشب دهع وثيدح كموق نأ الول »

 اهتصتقا ًاشيرق نإف ءرجحلا نم عرذأ ةتس اهيف تدزو « ًابيرغ ًابابو « ًايقرش أباب
 اذه ىور دقو ( ٠١١ /7/ ةنسلا حرش ) رظنا . يوغبلاو « لسم هجرخأ « ةبعكلا تنب نيح
 ( 11١/97 ةنسلا حرش ) رظنا يوغبلاو « دواد وبأ هجرخأو « اهنع هللا يضر رمع نبا نع ريسفتلا
 .٠ ةنسلا حرش شماهرظنا . ءانعم ( 400/5 ملسم)و ( 705/5 ) يراخبلا هجرخأو
 عيمج مالتسا هريغو رذنملا نبا ىورو : حتفلا يف ظفاحلا لاق نكلو . رثألا اذه َيّرَخ نم رأ مل )١(

 . نيسحلاو « نسحلاو ٠ سنأو «رباج نع ًاضيأ ناكرألا

 : دوسألا رجحلا ةليضف

 وهو « ةنجلا نم دوسألا رجحلا لزن » : هلم هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع
 نسح ثيدح اذه : لاقو « يذمرتلا هاور « مدآ ينب اياطخ هتدوسف « نبللا نم ًاضايب دشأ

 . حيحص
 نم ناتتوقاي ماقلاو « نكرلا » : عقل هللا لوسر لاق : لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 يذمرتلا هاور « برغملاو « قرشملا نيب ام ءاضأل ٠ كلذ الولو اههرون هللا سمط « ةنجلا تيقاوي
 توقاي نم ماقملاو نكرلا » ةياور يفو . سم طورش ىلع حيحص دانسإب يقهيبلا هاوزو « هريغو

 نم امههسم امو « برغملاو « قرشملا نيب ام اءاضأل  مدآ ينب اياطخ نم اههسم ام الولو « ةنجلا
 ساجنأ نم هسم ام الول » ةياور يفو . حيحص امهدانسإو « يفش الإ مقس الو ء ةهاع يذ

 . حيحص اهدانسإ « هريغ ةنجلا نم ءيش ضرألا ىلع امو « يفش الإ ةهاع وذ هسم ام ةيلهاجلا

 « ا رصبي نانيع هل ةمايقلا موي رجحلا هللا نثعبيل » نم هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نعو

 « سم طرش ىلع حيحص دانسإب يقهيبلا هاور « قحب هماتسا نم ىلع دهشي هب قطني ناسلو
 لاق ِهْتلَي ينلا نع ةشئاع نعو . « قحب هماتسا نمل » مهضعب هاورو « ةعامجلا هاور اذكه : لاق
 ءيشل يغبني ال هنإو « ةنجلا نم جرخ هنإف « عفري نأ لبق دوسألا رجحلا اذه نم اوعتتتسا »

 عومجملا ) رظنا . يناربطلا مساقلا وبأ هاور « ةمايقلا موي لبق اهيلإ عجر الإ ةنجلا نم جرخي
4 ) 

 نف « مدآ اهجحو « مدآ لبق ةكئالملا اهتنب : اهادحإ ًاعبس ليقو ٠ تارم سمخ ةبعكلا تينب دقو
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 . طاوشألا نم رتولا يف الإ نينكرلا متسي نأ بحي ال فلسلا ضعب ناكو

 نإ فاوطلا ننس نم ةصاخ دوسألا رجحلا ليبقت نأ ىلع اوعمجأ كلذكو
 .نب رمع ثيدحل كلذو . هدي ُلّبَق « هيلإ لوخدلا ىلع ردقي مل نإو ءَرَدَق
 رجحلا غلب نيح تيبلاب فوطي وهو لاق هنأ كلام هاور يذلا باطخلا

 مم« َكّنلَبَق ام , َكَلْبَق هللا لوسر تيأر يفأ الولو ءرجح تنأ انإ » : دوسألا
 . ©« ُهَلبَق

 , " فاوطلا ءاضقنا دعب نيتعكر فاوطلا ةنس نم نأ ىلع اوعمجأو

 رضحو « ةيلهاجلا يف شيرق اهتنب : ةثلاثلا مالسلا هيلع مهاربإ اهانب : ةيناغلا ءايبنألا نم هدعب
 ةسماخلا ليقو « نيرشعلاو ةسماخلا نس يف وهو « ةوبنلا لبق ءانبلا اذه ِةّتَِي ينلا .

 نب كلللا دبع ةفالخ يف فسوي نب جاجحلا اهانب : ةسماخلا ريبزلا نبأ اهانب : ةعبارلا . نيثالثلاو

 . شيرق ءانب لبق نيترم تينب : ليقو . نآلا ىتح اهؤانب رقتساو « ناورم
 « اهتمرح بهذي اهمده نأل . مدجت الف « اهاح ىلع ةبعكلا كرتت نأ بحأ : يعفاشلا لاق
 ( 07/7 عومجملا ) رظنا . اهب بعالتلاك ريصيو

 اهيلع وه يتلا ةروصلا ىلع اهانبو « ةبعكلا مده ىلوتسا امدنع جاجحلا نأ لوقلا : ظفاحلا لاق

 كلذ نيب دقو ءرجحلا يلي يذلا قشلا مده امنإو ,.كلذك سيلو « عيملا مده هنأ موي « نآلا

 ىلإ كلملا دبع بتكف : هرخآ يفو « هيضتقي ءاطع قيرط نم مسم قايسو « يهكافلاو « يقرزألا
 بابلا دسو هئانب ىلإ هدرف ء رجحلا نم هيف داز ام امأو « هرقأف « هلوط يف داز ام امأ : جاجحلا

 . ( ١55 /؟ صيخلتلا ) رظنا . هئانب ىلإ هداعأو « هضقنف « هحتف يذلا

 ءرضت ال رجح تنأ امنإ » سم هاور يذلا ثيدحلا صنو . هثيدح نم هيلع قفتم ثيدحلا )١(
 « هلبقف ء مدقت مث » ةدايزلاو « كتلبق ام كلبقي ْهَقِيَي هللا لوسر تيأر ينأ الولو « عفنت الو
 . يلعل ةصق هيفو  ًالوطم ثيدحلا اذه يف رمع نع يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ماحلا اهاور

 ( ١45 /؟ صيخلتلا ) ظفاحلا لوق ىهتنا . ًادج فيعض وهو « يدبعلا نوراه وبأ هدانسإ يفو

 . ( 307/١ ) رظنا « هلبق مث » ةدايزلا هذه. أطوملا يف كلام هاورو

 ركذ اماثم ةنس اهنأ ىلع سيلو « اهتيعورشم ىلع نكلو ( 0 /8 عومجملا ) عامجإلا رظنا (5)
 وبأ لاقو « ةنس اهنأ دوادو « دمحأو كلامو « يعفاشلا لوق نم حصألاو « روهملا نإف ٠ فلؤملا

 : يوونلا لاق ( ١1١65 /* عئانصلا عئادب ) رظناو ( 7/+ عومجملا ) رظنا . ناتبجاو : ةفينح'

 « ةهارك الب زئاج هنأ انبهذف نيتعكر فاوط لكل ىلص مث « اهل لصي ملو « ةفوطأ فاط نم
 « سوأطو « ةشئاعو « روسملا نع رذنملا نبا هاكحو . فاوط لك بقع يلصي نأ لضفألا نكلو



 ع

 نم رثكأ فاط نإ عوبسا لك ءاضقنا دنع فئاطلا اهب يقأي هنأ ىلع مروهمجو

 اهنيب لصفي الأو عيباسألا نيب قرفي الأ فلسلا ضعب زاجأو « دحاو عوبسأ
 تناك اهنأ ةشئاع نع يورم وهو « نيتعكر نيعوبسأ لكل عكري مث « عوكرب

 نأ : روهمجلا ةجحو ٠ تاعكر تس عكرت مث « عيباسألا ةثالث نيب قرفت ال

 : لاقو « نيتعكر ماقملا فلخ ىلصو . اعْبَس تيبلاب فاط ٍةَئِلَي هللا لوسر

 وه افإ دوصقملا » : لاق هنأ عملا زاجأ نم ةجحو 0٠ مككسانم ينع اوذخ »

 ناتنونملا ناتعكرلا الو « مولعم تقو هل سيل فاوطلاو عوبسأ لكل ناتعكر

 نم بحتسا امنإو . نيعوبسأ نم رثكأل نيتعكر نم رثكأ نيب عملا زاجف هدعب
 دعب نيتعكرلا ىلإ فرصنا هِي هللا لوسر نأل « عيباسأ ةثالث نيب قرفي نأ ىري
 نع فرصني م اهيلإ داع مث ءرتو ريغ عيباسأ فاط نمو « هفاوط نم رتو

 . هفاوط نم رتو

 ءرمع نبا كلذ ه و : لاق .« فسوي يبأو « قحسإو « دمحأو « ريبج نب ديعسو « ءاطعو حج

 «رذنملا نبا مهقفاوو نسحلا نب دمجو ءروث وبأو ٠ ةفينح وبأو ٠ كلامو « يرهزلاو ٠ نسحلاو
 نبال ( 586 /؟ ينغملا ) رظناو ( 77 /+ عومجملا ) رظنا . ءاملعلا ريهامجج نع ضايع يضاقلا هلقنو

 . ةمادق

 )١( عومجملا ) رظنا . رباج نع ملسم هاورو ء رمع نبا نع مسمو « يراخبلا هاورز 56/8 ( .



 م

 ٠ هطورش يف لوقلا
 نم ٌرُجحلا نأ ىلع ءاماعلا روهمجو « هعضوم ُدح اهنم نإف ء هطورش امأو

 ةحص يف طرش هنأو « هيف ُرجحلا لاخدإ همزل ٠ تيبلاب فاط نم نأو تيبلا
 . © ةنس وه هباحصأو « ةفينح وبأ لاقو ) ةضافإلا فاوط

 الول » : لاق وتم هللا لوسر نأ ةشئاع نع كلام هاور ام روهملا ةجحو

 () ميهاربإ دعاوق ىلع اهتريصلو « ةبعكلا تمدمل ءرفكلاب كموق ناثّدَح

 رادج ىلع وأ ءرجحلا يف كلس وأ « ةبعكلا ناورذاش ىلع فاط ول هنأ انبهذم : يوونلا لاق )١(
 : رذنملا نبا لاق « مهنع ىردبعلا هاكح اذك « دوادو . دمحأ لاق هبو « هفاوط حصي مل ء رجحلا

 لاقف « هفاوط يف رجحلا كلس نيف اوفلتخاو : لاق « تيبلا نم رجحلا » : لوقي سابع نبأ ناك
 لاقو . كلذ ديعيف ءرجحلا يف هب ىنأ ام حصي ال : روث وبأو « دمحأو يمعفاشلاو كلامو « ءاطع

 ناك نإ : ةفينح وبأ لاقو . مد همزل « للحت دق ناك نإو « هلك هفاوط ديعي : يرصبلا نسحلا
 ءاطع لوقب : رذنملا نبا لاق . مد همزل هدلب ىلإ عجر نإو ء طقف كورتملا ءاضق همزل « ةكمب

 . ( 587 /7 ةمادق نبال ينغملا ) رظناو ( 18 /8 عومجملا ) رظنا . لوقأ

 نإف « ميطحلا ءارو نم طوش لك يف فاوطلا نوكي نأ يغبنيو : يدنقرمسلا نيدلا ءالع لاق (؟)
 :راتختا ردلا بحاص لاقو ( 7١/١ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . لصفي ملو « تيبلا نم ميطحلا

 .زجي مل « ةجرفلا نم فاط ولف « تيبلا نم عرذأ ةتس هنم نأل « يطحلا ءارو ًابوجو فوطيو
 نبا ةيشاح )رظنا . مد هيلع بجوو « هفاوط حص « دعي مولو : هتيشاح يف نيدباع نبا لاق مث

 . بجاولاو « ضرفلا نيب نوقرفي مهنأ معن اكو . ( 51 /؟ نيدباع
 نم ناك امل مطحلا نأل « ديعي نأ هيلعف ء رجحلا لخاد يف فاط ولو : لاقف يناساكلا لصف دقو

 فاوطلا وه ضورفملاو « تيبلا ضعبب فاوطلا كرت دقف « مطحلا لخاد يف فاط اذإف « تيبلا

 « هأزجأ « ةصاخ رّجحلا ىلع داع نإف « بيترتلل ًةاعارم هلك فاوطلا ديعي نأ لضفألاو . هلكب

 « مدلا هيلع بجي هلهأ ىلإ داع ىتح ء دعي مل ولو « هكردتسا دقو « هريغ ال ءوه كورتملا نأل

 اذهب ( ٠٠١8 /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا . هعبر هفاوط نم كرت دقف « تيبلا عير مطحلا نأل

 ربج نكلو ضرف وه افإو « هلحم يف سيل ةفينح يبأ دنع ةنس هفاوط نأب فلؤلا لوق نأ نيبتي
 . مدلاب ربجيو ءزئاج مدنع كلذو . تيبلا رثكأب فاط هنأل « هدلب ىلإ هعوجر دنع مدلاب
 . كلذ لمأتف

 - 2 هتقصلأف « مهاربإ دعاوق ىلع هتينبلو « تيبلا تمدهل , كرشلاب كموق ناثدح الول ٠» ثيدح (5)



 ندا

 وهو « بشخلاو ةقفنلا مه تقاض ءرجحلا نم عرذأ ةعبس اهنم اوكرت مهنإف
 تيتبلاب اوُفَّوُطَيِلَو » : ىلاعت هلوقب جتحي ناكو « سابع نبا لوق
 ةجحو "«رجحلا ءارو نم مَنِ هللا لوسر فاط ه : لوقي مث "4 قيتعلا

 . ةيآلا رهاظ ةفينح يبأ

 : اهدحأ : لاوقأ ةثالث ىلع كلذ يف اوفلتخا مهنإف « هزاوج تقو امأو

 وهو بورغلاو « عولطلا تقو هعنمو ء رصعلاو « حبصلا دعب فاوطلا ةزاجإ

 هباحصأو « كلام لاق هبو « يردخلا ديعس يبأو ٠ باطخلا نب رمع بهذم
 دنع هعنمو «رصعلاو , حبصلا دعب هتيهارك : يناثلا لوقلاو . ةعامجو
 لوقلاو . ةعامجو . دهاجمو ءريبج نب ديعس لاق هبو « بورغلاو « عولطلا

 . 9 ةعامجو يعفاشلا لاق هبو « اهلك تاقوألا هذه يف كلذ ةحابإ : ثلاغلا

 هيلع قفتم صيخلتلا يف ظفاحلا لاق ظفللا اذهب « ًايبرغو « ًايقرش : نيباب هل تلعجو ٠ ضرألاب
 ينتثدح ريبزلا نب هللا دبع نع ملسمل اهنم « ةعونتم ةريثك ظافلأ اهدنع هلو « ةشئاع ثيدح نم

 « ةبعكلا تمدهل « كرشب دهع وثيدح كموق نأ الول ةشئاعاي » : قلم ينلا لاق : تلاق ةشئاع

 ءرجحلا نم عرذأ ةتبب تدزو « ًاييرغ ًابابو « ًايقرش باب : نيباب اهل تلعجو ضرألاب اهتقزلأف
 . ( ؟؟6 /؟ رظنا ) « ةبعكلا تنب نيح اهترصتقا ًاشيرق نإف

 )١( ةيآ جحلا ةروس 755 .

 )١( /ه راطوألا لين ) رظنا ٠0 ( سابع نبا بهذمل .
 . زئاج اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا يف فاوطلا نأ ىلع اوعمجأ : يردبعلا لاق : يوونلا لاق (؟)

 نبا نع رذنملا نبا هاكحو « ةهارك الب تاقوألا عيمج يف اهزاوج انبهذف « فاوطلا ةالص امأو

 نب مماقلاو « ءاطعو « سواطو ءريبزلا نباو « يلع ينبا نيسحلاو نسحلاو ٠ سابع نبأو « رمج
 ركذو « طولا يف هركذ كلام اههركو . روث يبأو « قحسإو « دمحأو : دهاجمو ةورعو « دمع
 اهري مف « سيشلا رظنف حبصلا دعب فاط هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ » حيحصلا هدانساي

 . ( 5١/8 عومجملا ) رظنا « ىلصف « ىوط يذب خانأ ىتح بكرف « تعلط

 دعب فاوطلا نويفوكلاو « يروثلا هرك :ربلا دبع نبا لاق : لاقف ءرجح نبا ظفاحلا امأ
 ضعب نع اذه لعلو : ظفاحلا لاق « ةالصلا رخؤيلف ٠ لعف نإف : اولاق « حبصلاو  رصعلا
 نبا لاق : لاق مث « ةالصلا هركت امنإو « هركي ال فاوطلا نأ ةيفنحلا دنع روهشملاف الإو « نييفوكلا

 نم مهنمو « مهدعب نمو « ةباحصلا روهمج تقو لك يف فاوطلا دعب ةالصلا يف صخر :رذنملا

 يروشلاو ء رمع لوق وهو ء رصعلاو « حبصلا دعب ةالصلا نع يهنلا مومعب اذخأ كلذ هرك
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 امأ : اهتحابإ وأ ٠ تاقوألا هذه يف ةالصلا عنم ىلإ ةعجار مهتلدأ لوصأو
 قحلم وه له فاوطلاو « اهيف ةالصلا عنم ىلع ةقفتم راثآلاف « عولطلا تقو

 . فالخلا كلذ يف ؟ ةالصلاب

 ةالصلا هيلع ىنلا نأ معطم نب ريبج ثيدح ةيعفاشلا هب تجتحا امبو
 اذه نم متيلو نإ : بلطملا دبع ينباي وأ ٠ فانم دبع ينباي » : لاق مالسلاو

 نم ءاش ةعاس يأ هيف ىلصي نأ تيبلا اذه فاط ًادحأ اوعنمت الف « ًائيش رمألا

 نيتاه دعب ولخي تيبلا تيأر :ريبزلا وبأ لاقو « ةفينح وبأو ء كلام هيلإ بهذو « ةفئاطو
 انك : لاق رباج نع رييزلا يلأ نع نسح دانتسإب دمحأ ىورو . دحأ هب فوطي ام نيتالصلا

 . دعب الو سيشلا علطت ىتح حبصلا دعب فوطن نكت ملو « ةقتاخلاو « ةحتافلا نكرلا حسفف « فوطن

 يفرق نيب سمشلا عولط » : لوقي قلي هللا لوسر تعمسو : لاق « سمشلا برغت ىتح رصعلا
 عولط تقو فاوطلا عنم نأ ركذ هنأ فلؤملا ىلع ظحالملاف ( 888 /؟ حتفلا ) رظنا « ناطيش

 كلامو ء رمع بهذم نأ : باوصلاو « كلامو « ديعس يبأو ء رمع بهذم اهورغ تقوو « سمشلا
 يف ءاج دقو . يوونلاو « ظفاحلا ركذ املثم رصعلاو , حبصلا دعب فاوطلا يتعكر ةالص عنم
 نإو « هتالصرخّوي نأ سأب الف ةالص نابإ ريغ يف تيبلاب فاط نإ: كلام لاق ( لاق ) ةنودملا

 لبق هؤوضو ضقتنا نإف ٠ هوضو ضقتني مل ام هنائزجتو « لحلا يف اههعكريلف  لحلا ىلإ جرخ
 يلصيو « تيبلاب فوطي ىتح عجريلف « ًابجاو ًافاوط هفاوط اذه ناك دقو « اهعكري نأ

 . ًايذَه ِدْهيْلَو « عجري الو « اهعكريلف ء كلذ دعابتي نأ الإ ( كلام لاقو ) .. نيتعكرلا

 تيقأ مث هعوبسأ ضعب تيبلاب فاط نمو : كلام لاق : أطولا يف ءاجو ( 788 ١/ ةنودملا )

 « ًاعبس لمكي ىتح فاط ام ىلع ينبي مث « مامإلا عم يلصي هنإف «رصعلا ةالص وأ « حبصلا/ ةالص

 لجرلا فوطي نأ سأب الو : كلام لاق : لاق مث . برغت وأ ء سمثلا علطت ىتح يلصي ال من
 علطت ىتح نيتعكرلا رخؤيو « دحاو عبس ىلع ديزي ال رصعلا دعبو « حبصلا دعب ًادحاو ًافاوط
 . ( 3094/١ أطوملا ) . باطخلا نب رمع عنص اك سيلا

 . فاوطلا يتعكر عنمي امنإو « ةهوركملا تاقوألا يف فاوطلا عن ال هبهذم نأ ىلع انلدي اذه

 . كلذ لمأتف . فاوطلاب ةالصلا عنم فلؤملا ىلع هبتشا دق لعلو

 رأ ملف « دهاجمو « ريبج نب ديعس ىلإ بورغلاو « عولطلا لبق فاوطلا عنَم ْنِم هبسن ام امأو
 « تاقوألا عيمج يف نيتعكرلا ةالص زاوج ركذ دق يوونلا نأو ًاصوصخ « مهنع كلذ لقت ًادحأ

 . تاقوألا عيمج يف فاوطلا زاوجب : لوقي ًادهاجم نأ ينعي اذهو « دهاجم لوق وهو
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 نب ريبج ىلإ هدنسب ةنييع نبا نع هريغو يعفاشلا هاور «رامن وأ « ليل
 . © معطم

 . معطم نب ريبج ىلإ هدنسب ةنييع نبا نع هريغو يعفاشلا هاور

 هتنس نم نأ ىلع مهعامجإ عم « ةراهط ريغب فاوطلا زاوج يف اوفلتخاو
 , ًادمع ال  ةراهط ريغب فاوط ئزحي ال : يعفاشلاو « كلام لاقف « ةراهطلا

 ( مد هيلعو « ةداعإلا هل بحتسيو ( ئزجي : ةفينح وبأ لاقو '' ًاوهس الو
 ١/ حتفلا ) رظنا . امهريغو « ةيزخ نباو « يذمرتلا هححصو « ننسلا باحصأو « يعفاشلا هأور (0)

 نب ريبج يدع وبأ : لاقيو ء دمج وبأ يباحصلا وض ( نيعلا رسكب ) معطم نب ريبجو ( 87
 موي مسأ ليقو . ربيخ ماع لبق ملسأ . يندملا يلفونلا يشرقلا يصق نب لفون نب يدع نب معطم

 درفناو ٠ ةتس ىلع لسمو « يراخبلا قفتا ًاثيدح نوتس هِي هللا لوسر نع هل يور ٠ ةكم حتف
 انبا دمجو.. عفان هانباو يباحصلا درص نب نايلس هنع ىور ٠ ثيدحب ملسمو « ةثالثب يراخبلا
 « مهتاداسو « شيرق ءاماع نم ناك : راكب نب ريبزلا لاق . نورخأو « بيسملا نب ديعسو « ريبج
 « ءامسألا ) رظنا . نيسخو عست ةنس : ةبيتق نبا لابقو « نيسخو « عبرأ ةنس ةنيدملاب يفوت
 3656/١(:. تافصلاو

 روهمج نع يدرواملا هاكحو : يوونلا لاق ( 18 /8 عومجملا ) رظناو ( ١/ 5١9 ةنودملا ) رظنا (؟)
 : لاقف . ةفينح وبأ درفناو « ءاماعلا ةماع نع ثدحلا ةراهط يف رذنملا نبا هاكحو . ءاماعلا
 وأ « ًاثدحم وأ ةساجن هيلعو « فاط ولف « فاوطلل طرشب تسيل سجنلاو ثدحلا نم ةراهطلا
 تسيل اهنأ ىلع مهقافتا عم ةبجاو ةراهطلا نوك يف هباحصأ فلتخاو . هفاوط حص « بنج
 َةَنَدَب همزل « ًابتج فاط نإو « ةاش همزل ًاثدحع فاط نإ : لاق مهنم اهبجوأ نف « طرشب

 . هديعيو : أولاق

 ىلإ عجر نإو « هداعأ ةكمب ماقأ نإ ( ةيناثلاو ) يعفاشلا بهذك ( امهادحإ ) ناتياور دمحأ نعو
 الإ هأزجأ , اثدحم فاط نإف . ةبجاو فاوطلل ةراهطلا : دواد لاقو « مدب هربج « هدلب
 رظناو ( 15/8 عومجملا ) رظنا . طرش ةراهطلا : دواد باحصأ نم يروصنملا لاقو . ضئاحلا
 . بوثلا ةراهط كلذكو  دمحأ نع زوهشملا وه طرش هنأب لوقلاو ( 577 /؟ ةمادق نبال ينغملا )
 . ( ينغملا ) رظنا

 . هانتيثأ ام باوصلاو ( ٌصزجي ال ) «ركفلا راد ٠» ةخسن يف (؟)
 // ىلحنا ) رظنا . مزح نبا بهذم وهو « ةفينح يبأ بهذمل ( 56 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (5)

)0 
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 « معي ال ناك نإ « هفاوط هأزجأ ءوضو ريغ ىلع فاط اذإ : روث وبأ لاقو

 0( معي ناك نإ هئزجي الو

 . 9 يلصمال كلذ طارتشاك فئاطلا بوث ةراهط طرتشي يعفاشلاو

 تنب ءاممأ يهو ضئاحلل هِيَ هلوق فاوطلا يف ةراهطلا طرش نم ةدمعو

 ثيدح. وهو 0 تيبلاب يفوطت الأ ريغ جاحلا عنصي د ام يعنصأ 0 سيمُع

 فاوطلا » : لاق مسو هيلع هللا ىلص هنأ يور امب ًاضيأ نوجتحي دقو . حيحص

 . (© «ريخب الإ قطني الف « قطنلا هيف ُلَحَأ هللا نأ الإ ةالص تيبلاب

 . روث يأل لوقلا اذه بسن نمرأ ل (1) . :
 . ( 15/8 عومجملا ) رظنا 0

 يبأ نب دمحم سيمع تنب ءاممأ تسفن » لاق هللا دبع نب رباج نع يئاسنلا هاور ءاممأ ثيدح ()
 ؛ اهوثب رفثتستو , لفت نأ اهرمأف ؟ لعفت فيك هلأست يَ هللا لوسر ىإ تلسرأف ؛ ءركب
 نأ اهرمأي نأ ركب ابأ تلي هللا لوسر رمأف » ظفلب ةجام نبا هاورو « ظفللا اذهب « لهتو
 ثيدحلا امأ ( 1/١ /؟ ةجام نباو) ( ١78 /5 يئاسنلا ) رظنا . ةشئاع نع « لهتو « لستغت
 عتبي هللا لوسر عم انجرخ » ظفلب اهتضيح ةصق يف ةشئاع ثيدح وهف « فلؤلا هاور يذلا
 : لاقف « يبأ انأو « هِي هللا لوسر يلع لخدف , تثمطف فرت انئج ىتح جحلا الإ ركذن ال
 « معن : تلقف تمن كلعل : لاق ماعلا تجرخ نكأ مل ينأ تددول هللاو : تلقف , كيكبي ام
 ىتح تيبلاب يفوطت الأ ريغ جاحلا لعفي ام يلعفا « مدآ تاسب ىلع هللا هبتك ءيش اذه : لاق
 نم حيحص دانسإب ةبيش يبأ نبا هاورو « ةشئاع نع مسمو « يراخبلا هاور ثيدحلا « يرهطت
 لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . كورتم هيف دانساي هنع يناربطلا هون جرخأو رمع نبا ثيدح

 . ( ؟ /ه راطوألا

 نبا هححصو « سابع نبا ثيدح نم ينطقرادلاو « ماحلاو « يذمرتلا هاور : ظفاحلا لاق (؟)
 هفرعن الو « ًافوقومو « ًاعوفرم يور : يذمرتلا لاقو ٠ نابح نباو « ةميزخ نباو « نكسلا
 سابع نبا نع سواط نع بئاسلا نب ءاطع ىلع هرادمو « ءاطع ثيدح نم الإ ًاعوفرم
 « يرذنملاو « حالصلا نباو « يقهيبلاو « يئاسنلا فوقوملا حجرو « هفقوو « هعفر يف فلتخاو
 « قودص بئاسلا نب ءاطع نإف ءرظن كلذ قالطإ يفو « ةفيعض عفرلا ةياور نإ دازو يوونلاو
 « عفرلل ةعاجلا ءالؤه دنع محلاف ىرخأ ًافوقومو « ةرات ًاعوفرم ثيدحلا هنع يور اذإو
  ةقث عفارلا ناك اذإ ء هب ثيدحلا ليلعت ىلإ تفتلي الو هنم رثكيو « كلذ دقعي نمت يوونلاو
 تيبلاب فاوطلا ه هظفل ثيدحلاو . ظفاحلا مالك ىهتتا . حيحص عوفرملا نأ هتقيرط ىلع ءيجيق
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 نيب يعسلا زاوج ىلع ءاماعلا عامجإ ةراهط ريغب فاوطلا زاجأ نم ةدمعو

 نم ٌرْهْطلا اهيف طرتشي ةدابع لك سيل هنأو ) ةراهط ريغ نم ةورملاو ء افصلا
 . © ( موصلا هلصأ « ثدَحْلا نم رهطلا اهطرش نم ضيحلا

 هماكحأو « هدادعأ يف لوقلا

 مودقلا فاوط : ةثالث فاوطلا نأ ىلع اوعمجأ ءاماعلا نإف « هدادعأ امأو

 فاوطو «ءرحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر دعب ةضافإلا فاوطو . ةكم ىلع

 ْ . عادولا

 فاوط وه ءهتاوفب جحلا توفي يذلا اهنم بجاولا نأ ىلع اوعمجأو

 ْمهَروُدُت اوُقوُيِلَو ْمُهَقَفَت اوُضْقَيِل ْمُك > : ىلاعت هلوقب 'ينثملا هنأو « ةضافإلا

 . "4 قيتعلا تْيَبْلاب اوُفوُطَيِلو

 مودقلا فاوط ئزجي ال هنأ ىلع مروهمجو . مد هنع ئزجي ال هنأو

 . ( ١79/١ صيخلتلا ) رظنا « مالكلا هيف حابأ هللا نأ الإ ءةالص -

 ةبتكملا » ةرابع امأ . باوصلا يهو « ةفرعملا راد »و « ركفلا راد » ةرابع نيسوقلا نيب ام )١(

 رهطلا اهطرش نم ضيحلا نم رهطلا هيف طرتشي ةدابع سيل هنأو » : يهف « ىربكلا ةيراجتلا

 . كلذ لمأتف . ضوغغ اهيفو ٠ ةحضاو تسيل ةرابعلا هذهف « موصلا هلصأ ثدحلا نم

 :٠ كلذك اهيف طرتشي ٠ ضيحلا نم ءاقنلا اهيف طرتشي ةدابع لك سيل نأ ىلوألا ةرابعلا ىنعمو
 كلذ عمو « ءاسفنلاو « ضئاحلا نم زوجي الو , ةدابع موصلا نإف . ثدحلا نم ةراهطلا

 . ملعأ هللاو « يل رهظ ام اذه . ثدحلا نم ةراهطلا هيف طرتشي ال

 . 75 ةيآ جحلا (0)

 فاوط : ءامسأ ةسمخ هلو ( 157 /8 عومجملا ) رظناو ( :64 /؟ ةمادق نبال ينغملا ) عامجإلا رظنا (؟)

 «ءداصلا حتفب ) رّدّصلا فاوطو نكرلا فاوطو ٠ ضرفلا فاوطو « ةرايزلا فاوطو « ةضافإلا
 « دراولاو دورولاو « مداقلاو « مودقلا فاوط : أضيأ ءاممأ ةسخ مودقلا فاوطلو ( لادلاو

 . ةيحتلا فاوطو

 . ( ١١/2 عومجملا ) رظنا . رّدّصلا فاوط  اًضيأ هل لاقيف عادولا فاوط امأو
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 موي لبق هنوكل ةضافإلا فاوط يسن اذإ ةضافإلا فاوط نع ةكم ىلع

 نع ثزجي مودقلا فاوط نإ : كلام باحصأ نم ةفئاط تلاقو . () رحنلا

 ىلع ءاماعلا روهمجو ٠ دحاو فاوط وه امنإ بجاولا نأ اوأر مهنأك ةضافإلا فاوط
 ةضافإلا فاوط فاط نكي مل نإ ةضافإلا فاوط نع ئزجي عادولا فاوط نأ

 ةضافإلا فاوط وه يذلا بوجولا فاوط تقو يف لومعم تيبلاب فاوط هنأل
 ايف اوعمجأو . © ةضافإلا فاوط تقو لبق وه يذلا مودقلا فاوط فالخب

 فئاخل الإ جاحلا ةنس نم عادولاو مودقلا فاوط نأ ربلا دبع نب رمع وبأ هاكح

 ءاماعلا نم ةعامج بحتساو . () ةضافإلا فاوط هنع ئزحي هنإف جحلا تاوف

 « هلعفي ىتح همارحإ نم لحي الو « هب الإ متي ال جحلا نكر ةرايزلا فاوط نإ : ةمادق نبا لاق . )١(
 « كلذ ريغ هئزجي ال « ًامرح هنكمأ ىتم عجرو « همارحإ كفني مل « هلبق هدلب ىلإ عجر نإف
 نباو « يأرلا باحصأو ء روث وبأو « قحسإو « يعفاشلاو كلامو « يروثلاو « ءاطع لاق كلذبو
 : لاقو « ًايناث ًالوق ءاطع نع كلذ وحن ىحو « لبقملا ماعلا نم جحي : نسحلا لاقو . رذنملا

 . ( 615 /؟ ينغملا ) . ةرمع وأ « جح نم ًالباق ماع يتأي

 لاقف « يعفاشلا بهذم امأ . ةفينح يبأ بهذمل ةبسنلاب اذه ( ٠٠١١ /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا )١(

 قم : باحصألا رئاسو « بيطلا وبأ يضاقلاو ٠ دماح وبأ خيشلاو « مألا يف يمفاشلا لاق : يوونلا

 نع عقو « ًاعادو وأ « اعوطت هريغ نع وأ ء هسفن نع هريغ ىونف ٠ ةضافإلا فاوط هيلع ناك
 . ضرفلا دقعني هنإف « اههضرف هيلعو « ةرمعلا وأ « جحلا عوطتب مرحأ ول ا؟ ٠ ةضافإلا فاوط
 ءدمحأ دنع امأ . ةضافإلا فاوط نع ئزجي ال مودقلا فاوط نأ اذه ىنعف ( ٠١ /8 عومجملا )

 هزجي مل انإو : ةمادق نبا لاق « ةرايزلا فاوطل هئزجي مل « عادولل فاط ناك نإو » يقرخلا لاقف

 نيعي ملف « عادولل فاط نف . انركذ ام ىلع هيف طرش ةينلا نييعت نأل « ةرايزلا فاوط نع
 . ( 600 /؟ ينغملا ) رظنا . حصي مل , كلذكف « هل ةينلا

 نبا لاق دقف ء رظن هيف « ةنس عادولاو « مودقلا فاوط نأ عامجإلا نم ربلا دبع نبا نع هلقن ام (0)
 هب الإ مي ال « جحلا نكر يهو « ةرايزلا فاوط : ةثالث جحلا يف ةعورشملا ةفوطألاو : ةمادق

 هنع بوني بجاو عادولا فاوطو ٠ هكرات ىلع ءيش ال ةنس وهو « مودقلا فاوطو « فالخ ريغب
 فاوط كرات ىلع : كلام لاقو « يروثلاو « هباحصأو « ةفينح وبأ لاق اذهيو . هكرت اذإ « مدلا
 « عادولا فاوط يف انلوقك يعفاشلا نع ىحو « عادولا فاوط كرات ىلع ءيث الو « مد مودقلا

 . عادولاو « مودقلا فاوط ةينس ىلع عامجإ سيل نأ ىلع لدي اذهو . مودقلا فاوط يف هلوقكو
 . مودقلا فاوط يف ( ١ 8 عومجملا ) كلذك فالتخالا رظناو
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 ةنس ىلع « ةضافإلا فاوط نم ةثالثلا طاوشألا يف لمري نأ اذه هل ضرع نمل

 ةضافإلا فاوط الإ هيلع سيل يملا نأ ىلع اوعمجأو « لَمّرلا نم مودقل فاوط

 عتمت نم نأ اوعمجأو . مودقلا فاوط الإ رعملا ىلع سيل هنأ ىلع اوعمجأ اك
 موي جحلل ًافاوطو اهنم هلل ةرمعلل ًافاوط نيفاوط هيلع نأ جحلا ىلإ ةرمعلاب
 الإ هيلع سيلف جحلل درفملا امأو . ""روهشملا ةشئاع ثيدح يف ام ىلع رحنلا

 يعفاشلاو كلام لاقف نراقلا يف اوفلتخاو . رحنلا موي انلق اك دحاو فاوط

 بهذم وهو . دحاو يعسو دحاو فاوط نراقلا ئزجي :روث وبأو دمحأو

 يروشلا لاقو . مدقتملا ةشئاع ثيدح مهتدمعو ءرباجو رمع نب هللا دبع

 اوورو ٠ نايعسو نافاوط نراقلا ىلع : ىليل يبأ نباو ةفينح وبأو يعازوألاو

 درفنا اذإ اهنم دحاو لك طرش نم ناكسن اهنأل دوعسم نباو يلع نع اذه
 لوقلا وه اذهف . )اعّتجا اذإ كلذك رمألا نوكي نأ بجوف « هيعسو هفاوط

 « مد هكرتب بجي « بجاو عادولا فاوط نأ انبهذم يف حصألا : عادولا فاوط يف يوونلا لاقو -

 ءروث وبأو « قحسإو . دمحأو « ةفينح وبأو يروثلاو « دامحو « كحلاو , يرصبلا نسحلا لاق هبو
 رظنا . ناتياور دهاجم نعو « هكرت يف ءيش ال ةنس وه :رذنملا نباو « دوادو « كلام لاقو
 . ملعأ هللاو . مدلا هيف بجي الف ةنس ناك اذإو ( 718/4 عومجما )

 )١( تيبلاب ةرمعلاب اوُلهأ نيذلا فاطف » : هيف تلاق لوطم ثيدحلاو « هيلع:قفتم ةشئاع ثيدح «

 امأو  مهجحل ىنم نم اوعجر نأ دعب رخآ افاوط اوفاط مث « اولح مث « ةورملاو « افصلا نيبو
 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا « ًادحاو ًافاوط اوفاط اغنإف « ةرمعلاو جحلا اوعمج نيذلا

 .(دح رو ٠

 يمسو « ةضافإلا نع دحاو فاوط هترمعو , هجحل نراقلل يفكي هنأ انبهذم : يوونلا لاق )١(
 « ءاطعو ٠ سواطو « ةشئاعو « هللا دبع نب رباجو ءرمع نبا مهنم ءاماعلا رثكأ لاق هبو « دحاو

 . دوادو ءرذنملا نباو « قحسإو « دمحأو « نوشجاملا نباو « كلامو دهاجمو « يرصبلا نسحلاو
 « يروثلا نايفسو « دوسألا نب نمحرلا دعو « ديز نب رباجو « يعخنلاو « يبعشلا لاقو

 هللا يضر يلع نع اذه يكحو . نايعسو : نافاوط همزلي : ةفينح وبأو ٠ حلاص نب نسحلاو
 ينغلا ) رظناو ( 20 /4 عومجلا ) . يلع نع اذه حصي ال : رذنملا نبا لاق . دوعسم نباو « هنع

 . ( قباسلا ردصملا ) ةفينح يبأ لوقك ىرخأ ةياور دمحأ نعو ( ؛566 /؟
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 وهو ةورملاو افصلا نيب يعسلا وه  مودقلا فاوط ينعأ  جحلا لاعفأ نم لعفلا

 . هيف لقنلف مارحإلل ثلاثلا لعفلا

 ةورملاو افصلا نيب يعسلا يف لوقلا

 هبيترت ينو هطووش يفو هتفص يفو هكحو يعسلا يف لوقلاو

 : همكح يف لوقلا

 هيلع ناك َعّْسَي مل نإو « بجاو وه : يعفاشلاو كلام لاقف « هكح امأ.

 اذإو « ةنس وه : نويفوكلا لاقو . ")7 قحسإو دمحأ لاق هبو «لباق جح

 ءيش الو عوطت وه : مهضعب لاقو . "مد هيلع ناك عسي مو هدالب ىلإ عجر

 يعسي ناك ِةّنْيَو هللا لوسر نأ » يور ام هبجوأ نم ةدمعف .  هكرات ىلع

 نع ىعفاشلا ثيدحلا اذه ىور « يعسلا كيلع بتك هللا نإف اوعسا : لوقيو

 )١( هب الإ اهنم دحاو متي ال « ةرمعلاو ء جحلا ناكرأ نم نكر يعسلا نأ انبهذم : يوونلا لاق «

 تلاق هبو « همارحإ نم للحتي ملو ء هجح متي مل ء ةوطخ هنم يقب ولو « مدب ربجي الو

 قحسإو « كلامو « ةشئاع ٠ بجاو وه : ةفينح وبأ لاقو . ةياور يف دمحأو « دوادو ء روث وبأو

 ءهكرت يف مد الو « نكرب وه سيل : ةياور يف دمحأ لاقو « هنع بوني لب « نكرب سيل

 نكرب سيل بجاو هنأ هنع حصألاو ٠ نباو « بعك نب يبأو « دوعسم نبا لاقو . مدلاب ربجيف
 يف مد الو بجاو الو « نكرب سيل عوطت وه : نيريس نباو « سنأو « ريبزلا نباو سابع

 هنأ سواط نعو . مدلا هيف بجي هنأ يروثلاو « ةداتقو « نسحلا نع رذنملا نبأ ىحو « هكرت

 طاوشأ ةعبرأ يعسلا نم كرت نم : لاق ٠ فصن طوش لكل همزل « اهنود كرت نإو « مد همزل

 يف ءيش ال عوطت هنأ ةياور ءاطع نعو « ةفينح يبأ بهذم وهو « نكرب وه سيلو عاص
 عومجلا ) رظنا . مدلا هيف ةياور يفو « هكرت +/ 25 ( .

 ننسلا نم سيلو « ممدنع تابجاولا نم وهف « ةفينح يبأ بهذمل ( 560 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا )١(
 سيلف « ةنسلا امأ . مدلا هيلع بجو هكرت اذإ بجاولا نأ اهنيب قرفلاو « فلؤملا ركذ اماثم

 . ءيث هيلع

 . يوونلا لوق يف بهذملا اذه باحضأ انركذ دق ()
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 يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلاعفأ نأ لصألا نإف ًاضيأو 2 لّمؤملا نب هللا دبع

 وأ عامجإ وأ عامس نم ليلدلا هجرخأ ام الإ « بوجولا ىلع ةلومج ةدابعلا هذه

 اًفّصلا ّنِإ > : ىلاعت هلوق هبجوي مل نم ةدمعو . سايقلا باحصأ دنع سايق
 نأ هيلع حاَنُج الق َرمقغا وأ َتْيَبْلا ٌجَح نمق « هللا ٍرِئاَمَف نِم ةورملاو
 «دوعسم نبا ةءارق يهو فوطي ال نأ هانعم نأ : اولاق 04 امهب ةفّوَُطُي

 « اولضت الثل يأ : هانعم "9 4 اوُنيْضَت نأ ْمُكَل هللا ُنْيَبُي > : هناحبس لاق اكو

 ٠ . لمؤملا نبا ثيدح اوفعضو

 نأ اوجرحت راصنألا يف تلزن افإو اهرهاظ ىلع ةيآلا : ةشئاع تلاقو

 عضوم ناك هنأل ةيلهاجلا يف هيلع نوعسي اوناك ام ىلع ةورملاو افصلا نيب اوُعْسَي

 ًايظعت ةورملاو افصلا نيب نوعسي ال اوناك مهنإ ليق دقو « نيكرشملا حئابذ
 راص افنإو ( مهل ةحيبم ةيآلا هذه تلزنف كلذ نع اولأسف « مانصألا ضعبل

 ءراثآلا كلذب ترتاوت ٍمَِكَي هلعف ةفص اهنأل « جحلا لاعفأ نم اهنأ ىلإ روهملا

 . فاوطلاب يعسلا لْصَو ينعأ

 هاورو ( 08 /ه رابخألا ىقتنم )رظنأ . ةبيبح نع ةبيش تنب ةيفص ثيدح نم دمحأ هجرخأ )١(
 . ( ١/4/١ مألا ) رظنا . يمفاشلا

 نبا حيحص يف ىزخأ قرط هلو « فيعض وهو « لمؤملا نب هللا دبع هدانسإ يفو: : يناكوشلا لاق
 : لاق « تيوق « ىلؤألا ىلإ تضنا اذإو : حتفلا يف لاق « سابع نبا نع يناربطلاو , ةميزخ

 نع هتذخأ نوكت نأ زوجيو « هب اهتربخأ يتلا ةيباحصلا مسا يف ةبيش تنب ةيفص ىلع فلتخاو
 « فالتخالا هرضي الف ءرادلا دبع ينب نم ةوسن ينتربخأ اهنع ينطقرادلا دنع عقو دقو « ةعامج

 « فيعض وهو « ةديبع نب ىسوم هدانسإ يف : دئاوزلا عمج يف لاق « ةبيش تنب ةيفص ثيدحو

 . ( ه8 /ه راطوألا لين ) رظنا . « مكسانم ينع اوذخ » ِهََم هلوق بوجولا يف ةدمعلاو

 . ١68 ةيأ ةرقبلا ةروس ()

 . ١95 ةيآ ءاسنلا ةروس (0)

 ( 5/8 ١/ أطوملا يف كلام هاور (غ)
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 : هتفص يف لوقلا

 نأ ةورملاو افصلا نيب يعسلا ةنس نم نأ ىلع ءاماعلا روهمج نإف هتفص امأو

 غلبي ىتح هتلبج ىلع يشيف « ءاعدلا نم غارفلا دعب افصلا ىلع يقارلا ردحني

 كلذ عطق اذإف « ةورملا يلي ام ىلإ هعطقي ىتح هيف لمريف ليسملا نطب

 مث تيبلا هل ودبي ىتح اهيلع قريف ةورملا يتأي ىتح هتيجس ىلع ىشم هزواجو

 لفسأ فقو نإو « افصلا ىلع ريبكتلاو ءاعدلا نم هلاق ام ًاوحن اهيلع لوقي

 يهتني ىتح هتيجس ىلع يشيف ةورملا نع لزني مث « " مهعيمج دنع هأزجأ ةورملا
 « افصلا يلي يذلا بناجلا ىلإ هعطقي ىتح لَمَر هيلإ ىهتتا اذإف ليسملا نطب ىلإ

 ةورملاب أدب نإف « ةورملاب متخيو افصلاب كلذ لك يف أدبي تارم عبس كلذ لعفي
 : هب هللا أدب ام أدبن » هُم هللا لوسر لوقل () طوشلا كلذ يغلأ افضلا لبق

 لاقو < هللا رِئاَعَش نم ةَوْرَملاو افّصلا ّنإ »> : ىلاعت هلوق ديري « افصلاب أدبن

 تقو يف سيل هنأ ىلع اوعجأو . هنع أزجأ ةورلاب ادبف لهج نإ : ءاطع
 هللا لوسر نأ »رباج ثيدح نم تبثو . ءاعد عضوم هنإف دودحم لوق يعسلا
 هدحو هللا الإ هلإ ال : لوقيو ًاثالث ربكي افصلا ىلع فقو اذإ ناك هك

 ثالث كلذ عنصي «ريدق ءيش لك ىلع وهو دملا هلو كلملا هل « هل كيرش ال

 . "« كلذ لثم ةورملا ىلع عنصيو وعديو « تارم

 ايلا ذي نب

 . دجأ بهذمل ( مج ينغملا ) و « يعفاشلا بهذمل ( 7/6 /8 عومجملا ) رظنا (1)

 سابع نبا نعو . يأرلا باحصأو « يعازوألاو ٠ يعفاشلاو ٠ كلامو ٠ نسحلاو . دمحأ لوق وهو (0)
 اهف « نآرقلا اوعبتا لاقو « افصلاب أدبف 4 هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ > : ىلاعت هللا لاق » : لاق

 . ( 588 /؟ ينغملا ) رظنا « هب اوأدباف « هب هللا أدب

 أرق افصلا نم اند امل تي ينلا نإ » : لاق رباج نع يئاسنلاو , دمحأ « ملسم هاور ثيدحلا (0)

 ىأر ىتح هيلع قرف «ء افصلاب ادبف « هب هللا أدب ام ًأادبأ هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ )

 '' رصنو « هدعو رجنأ ء هدحو هللا الإ هلإ ال : لاقو « هربكو « هللا دحوف ةلبقلا لبقتساف ؛ تيبلا

 ةورملا ىلإ لزن مث تارم ثالث اذه لثم : لاقف « كلذ نيب اعد مث ء هدحو بازحألا مزهو هدبع



65 

 : هطورش يف لوقلا

 فاوطلاك ضيحلا نم ةراهطلا هطرش نم نأ ىلع اوقفتا مهنإف هطورش امأو
 نأ ريغ جاحلا لعفي ام لك يلعفا » ةشئاع ثيدح يف ِهَيَي هلوقل ءاوس

 ىحي ةدايزلا هذه درفنا ةورملاو افصلا نيب يعست الو تيبلاب يفوطت ال

 ةراهطلا نأ مهنيب فالخ الو « ثيدحلا اذه هنع ىور ْنَم نود كلام نع

 . "7 فاوطلاب ههبش هنإف نسحلا الإ هطورش نم تسيل

 ايلا ذي ذي

 ؟ ةورلل ىلع لعفق « ةورلا أ ىتح ىشم اندعص اذإ ىتح يداولا نطب يف هامدق تبصنا تح -

 . ( ه١ /ه راطوألا لين ) رظنا « افصلا ىلع لعف

 بهذمو « انبهذم : يوونلا لابق دقف « ضيحلا نم ةراهطلا هطرش نم نأ فلؤملا لاق ؟ سيل )١(
 , لطالب نأ نإ هذأ نسملا نمو . ضئاملاو « بنجاو . ثدلا نم حصي يمسلا نأ روهخنا

 : كلذ لبق لاقو ( 6 /8 عومجملا ) رظنا . هيلع ءيش الف هدعب ناك نإو « يعسلا داعأ

 وأ ء ًاثدحم ىعس ولف « هتروع ارتاس سجنلاو . ثدحلا نم ةراهط ىلع ىعسي نأ بحتسي
 الب هيعس حصو « زاج « ةروعلا فوشكم وأ « ةساجن هيلع وأ « ءاسفن وأ ًاضئاح وأ « ًابنج
 « يعفاشلاو « كلامو , ءاطع لوق وهو ( 554 /؟ ينغملا ) رظناو ( 75/8 ) رظنا . فالخ

 . ةفينح يبأو ءروث يبأو ١ دمحأو

 ةدايزلا هذهو « ةورملاو « افصلا نيب يعست الو » هيف سيل نكلو « هيلع قفتم ةشئاع ثيدحو

 نأ عفان نع كلام نع ىبحي ينثدح : لاق رمع نب هللا .دبع ثيدح نم أطوملا يف كلام اهجرخأ

 وأ ء اهجحب لهت اهنأ « ةرمعلا وأ « جحلاب لهت يتلا ضئاحلا ةأرملا : لوقي ناك رمع نب هللا دبع
 كسانملا دهشت يهو « ةورلاو . افصلا نيب الو « تيبلاب فوطت ال نكلو ٠ تدارأ اذإ اهترمع
 ىتح دجسلا برقت الو « ةورملاو افصلا نيب الو . تيبلاب فوطت ال اهنأ ريغ سانلا عم اهلك
 .:( 559 ١/ أطوملا ) « رهطت

 . روكذملا رمع نب هللا دبع ثيدح نم وه افإو ؛ فلؤملا هركذ 5 ةشئاع ثيدح وري مل كلاف

 . كلذ لمأتف

 « يوونلا هنع لقن يذلا امنإو « ءاماعلا نم دحأ نع هرأ مل كلذك نسحلا نع فلؤملا هركذ امو

 نإو « يعسلا دعيلف « رهاط ريغ وهو للحتلا لبق ىعس اذإ هنأ نم هانركذ ام وه : ةمادق نباو

 ش هيلع ءىش الف « لح ام دعب ركذ
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 : هبيترت يف لوقلا
 دعب نوكي افإ يعسلا نأ ىلع اوقفتا ءاماعلا روهمج نإف هبيترت امأو

 جرخ نإو فوطيف عجري تيبلاب فوطي نأ لبق ئعس نم نأو « فاوطلا

 هيلع ناك جحلا يف وأ ةرمعلا يف ءاسنلا باصأ ىتح كلذ لهج نإف « ةكم نع'

 ءيش الف كلذ لعف نإ : يروثلا لاقو . 7 ىرخأ ةرمع وأ يْدملو لباق جح

 . "اد هيلعو « دوعي نأ هيلع سيلف ةكم نم جرخ اذإ ةفينحوبأ لاقو . هيلع

 . هبيترتو ةروهشملا هطورشو هتفصو يعسلا كح يف لوقلا وه اذهف

 #0 #ا # ش

 ةفَرَع ىلإ جورخلا

 ىنم ىلإ ةيورتلا موي جورخلا وهف « جاحلل لعفلا اذه يلي يذلا لعفلا امأو

 ةيورثلا موي ىنب سانلاب يلصي مامإلا نأ ىلع اوقفتاو . ةفرع ةليل اهب تيبملاو
 لعفلا اذه نأ ىلع اوعمجأ مهنأ الإ « ةروصقم اهب ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا

 ىثم ةفرع موي ناك اذإ مث « تقولا هيلع قاض نمل جحلا ةحص يف ًاطرش سيل

 . اهب اوفقوو ةفرع ىلإ ىنم نم سانلا عم مامإلا

 الا هع *

 لاق كلذبو . حصي مل « هلبق ىعس نإف ٠ فاوط همدقتي نأ الإ حصي ال , فاوطلل عبت يعسلا )١(

 . دمحأو « ةفينح وبأو « يعفاشلاو « كلام

 ينغملا ) رظنا . هيعس هئزجي مل ء دمعت نإو « ًايسان ناك نإ : دمحأ نعو . هئزجي : ءاطع لاقو

 .(؟و0/؟

 حرصو . فاوطلل عبت هنأل يعسلا داعأ ٠« سكع ول : راتخلا ردلا ىلع نيدباع نبا ةيشاح يف ءاج (؟)

 ١/ رظنا ) . بجاو يعسلا ريخأت نأ ملع هبو . يعسلا ةحصل طرش فاوطلا ميدقت نأب طيحلا يف

 ٠ تابجاولا نم مهدنع يعسلاو . مدلا هيلع بجو « بجاولا كرت اذإ مدنعو (
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 ةفرعب فوقولا

 امأ . هطورش يفو هتفص يفو هكح ةفرعم يف رصحني لعفلا اذه يف لوقلاو

 هتاف نم نأو « جحلا ناكرأ نم نكر هنأ ىلع اوعمجأ مهإف ةفرعب فوقولا كح

 جحلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « مرثكأ لوق يف يْدَاو لباق جح هيلعف

 « لاوزلا لبق ةفرع موي ةفرع ىلإ مامإلا لصي نأ وهف هتفص امأو 2 « ةفرع

 تقو لوأ يف رصعلاو رهظلا نيب عمج مث سانلا بطخ سبثلا تلاز اذإف

 ةفصلا هذه نأل اذه ىلع اوقفتا انإو . سمثلا بيغت ىتح فقو من « رهظلا

 ناطلسلل يه جحلا ةماقإ نأ مهنيب فالخ الو هِيَ هلعف نم اهيلع عمج يه

 ناطلسلا ناك ْاَرَب هءارو ىَلَصُي هنأو كلذل مظعألا ناطلسلا هيقي نمل وأ مظعألا

 عم ةفرع موي ةفرعب دجسملا يتأي نأ كلذ يف ةنسلا نأو « ًاعدتبم وأ ًارجاف وأ

 رهظلا نيب عمجو انلق 5 سانلا بطخ سمثلا تلاز اذإف ٠ سانلا

 . رصعلاو

 : كلام لاقف ءرصعلاو رهظلل ةفرعب نذؤملا ناذأ تقو يف اوفلتخاو

 (" نذؤملا نذؤي مث ء اهضعب وأ هتبطخ نم ٌرْدَص يضمي ىتح مامإلا بطخي

 2 باحصأو دمحأ . « جحلا كردأ دقف « ةفرع كردأ نف « ةفرع جحلا ١» ثيدح : ظفاحلا لاق 0)

 ثيدح نم يقهيبلاو ينطقرادلاو « دانسإلا حيحص : لاقو « ماحلاو « نابح نباو « ننسلا

 لهأ نم سان هاتأو ٠ تافرعب فقاو وهو « ٍهَقِلِ هللا لوسر تدهش : لاق رمعي نب نمحرلا دبع

 نم رجفلا ةالص لبق ءاج نم « ةفرع جحلا » : لاقف ؟ جحلا فيك هللا لوسراي : اولاقف ء دجن

 علطي نأ لبق ةفرع كردأ نم » : دواد ينأل ةياور يفو « دمحأ ظفل « هجح مت دقف « عج ةليل

 جحلا » يقهيبلاو ٠ ينطقرادلل ةياور يفو . هوحمن نيقابلا ظافلأو « جحلا كردأ دقف « رجفلا

 . ( 550 /؟ ) صيخلتلا . « ةفرع جحلا « ةفرع

 نيناوق ) رظنا . اهنم هغارف دعب وأ , بطخي مامإلاو « ناذألاب نذؤلا أدبيو : يزج نبا لاق ()

 . رايخلاب نذإ وهف ( ١١ص ةيعرشلا ماكحألا
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 ةبطخلا يف مامإلا ذخأ اذإ نذؤي : يعفاشلا لاقو . بطخي وهو

 . © ةيناثلا

 يف لاحلاك نذأف ناذألاب نذؤملا رمأ ربنملا مامإلا دعص اذإ : ةفينح وبأ لاقو

 هبو « ةالصلا نذؤملا ٍمقيو لزني مث بطخي مامإلا ماق نذؤملا غرف اذإف « ةعملا

 . 9 ةعملاب ًاهيبشت روث وبأ لاق

 مامإلا سولج دعب ةفرعب ناذألا : لاق هنأ كلام نع عفان نبا ىكح دقو

 ءاوصقلاب رمأ سمشلا تغاز امل ِهَتِئَم ينلا نأ » رباج ثيدح يفو ةبطخلل

 مث رهظلا ىلصف ماقأ مث لالب نذأ مث سانلا بطخف يداولا نطب قأو هل تَلَخَرَف

 . "0 فقوملا ىلإ حار مث أئيش اههنيب لصي ملو رصعلا ىلصف ماقأ

 دحاو ناذأب وأ نيتماقإو نيناذأب نيتالصلا نيتاه نيب عمجي له اوفلتخاو

 وبأو يعفاشلا لاقو . «© نيتماقإو نيناذأب اهنيب عمجي : كلام لاقف نيتماقإو

 (© نيتماقإو دحاو ناذأب اهنيب عمجي : ةعامجو روث وبأو يروثلاو ةفينح

 « نيتماقإي اهنيب عمج هنأ دمحأ نع يورو . مهوق لثم كلام نع يورو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هجح ةفَّض يف ليوطلا رباج ثيدح يعفاشلل ةجحلاو

 . ( ؟؟ /82 عومجملا ) رظنا )١(

 )١( ءاهقفلا ةفحت ) رظنا ١/  ) 770ناذألاب رمأي مث. مامإلا بطخي مث: دمحأ بهذمل ةمادق نبا لاق .

 لزنيف ٠ دمص اذإ نذؤي : روث وبأ لاقو . ةالص لكل مقيو امهنيب عمجي رصعلاو رهظلا يلصيف
 رظنا . مامإلا ةبطخ رخآ يف نذؤي : ليقو بطخف . مامإلا ماق نذؤملا غرف اذإف . ربنملا مامإلا

 .( 87//؟ ىنفلا )

 08/6 صيخلتلا رنا . لس هاور ىيدحلا ()

 . ( 5356/١ يفاكلا ) رظنا (:)

 دنع رهظلا تقو يف اهعمج اذإ . رصعلل نذؤي الو . رهظلل نذؤي هنأ انبهذم : يوونلا لاق (ه)
 ٠ اهنم لكل مقي قحسإو . دمحأ لاقو . رذنملا نباو . روث وبأو ٠ ةفينح وبأ لاق هبو ٠ تافرع
 سأب الف ٠ نذأ نإو » : يقرخلا لاق نكلو ( 51 /8 عومجملا ) رظنا . اهنم ةدحاول نذؤي الو
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 كلام لوقو . انلق اك « نيتماقإو دحاو ناذأب رصعلاو رهظلا ىلص هنأ » هيفو
 ناذأب ةالص لك درفت نأ وه لصألا نأ هتجحو « دوعسم نبأ نع يورم
 رهظلا لبق ةفرع موي بطخي مول مامإلا نأ ءاماعلا نيب فالخ الو « ةماقإو

 ةالصلا هذه يف ةءارقلا نأ اوعمجأ كلذكو « ةعملا فالخب ةزئاج هتالص نأ

 ًايكم مامإلا ناك اذإ اوفلتخاو . © ًارفاسم مامإلا ناك اذإ ةروصقم اهنأو « ًارس

 نإ رحنلا ةليل ةفلدزملابو ةفرع موي ةفرعبو ةيورتلا موي ةالصلا ىنب رصقي له
 عضاوملا هذه ةنس : ةعامجو يعازوألاو كلام لاقف ؟ عضاوملا هذه دحأ نم ناك

 . " نكي مل وأ اهلهأ نم ناكأ ءاوس ريصقتلا

 رضقي نأ زوجي ال : دوادو دو وبأو يعفاشلاو ةفينح وبأو يروثلا لاقو
 ةالصلا متأ ًادحأ نأ َوْري ل هنأ كلام ةجحو « 29 عضاوملا كلت ٍلْهَأ ْنِم ناك ْنَم
 لصألا ىلع ءاقبلا يناثلا قيرفلا ةجحو . اهنم همالس دعب ينعأ هِيَ هعم

 . صيصختلا ىلع ليلدلا لدي ىتخ رفاسمل الإ زوجي ال رصقلا نأ فورغملا

 نذؤي نأ نيب.ريخم هنأ ىلإ بهذ هنأك : ةمادق نبا لاق ( 507 / ينغملا عم يقرخلا رصتخم ) رظنأ | -
 وهو « ىلوأ ناذألاو . ْهَقَِي هللا لوسر نع يورم الك نأل :دمحأ لاق اذكو . نذؤي ال وأ ىلوألل
 . ( 07/١ ينغملا ) رظنا . ةفينح يبأو روث يبأو ٠ يعفاشلا لوق

 )0١( أطوملا ) رظناو ( 51/8 عومجملا ) رظنا ١/ 208 ( .

 باطخلا نب رمع نأ » حيحصلا هدانسإب أطوملا .يف هاور امب كلام جتحاو ( 205 ١/ أطوملا ) رظنا (1)
 انإف متالص اوقأ ةكم لهأاي : لاقق فرصنا مث « نيتعكر مه ىلص ةكم مدق امل هنع هللا يضر

 مماقلاو ٠ يعازوألا لوق وهو « ًائيش مهل لاق هنأ ينغلبي هي لو ىتمب نيتعكر رمع ىلص مث ءرفّس موق
 غلبي لو ىنم يف ًاضيأ هلاق هنأ لقحي هنأل « هلال انل ليلد وهو : يوونلا لاق ٠ ملاسو « دمح نبا
 عومجملا ) . ةكم لهأ قح يف اهنيب قرف ال ذإ ةكم يف هلوقب ًءافتكا هكرت هنأ لمحيو « كلام
 .(ةك/

 « يروثلاو « جيرج نباو يرهزلاو « دهاجمو « ءاطعو « دمحأ لاق اذهو ( ؟50 /2 عومجملا ) رظنأ (؟)
 لكل زوجي هنإف « عملا امأ ( 505 /؟ ينغملا ) رظنا . رذنملا نباو « ةفينح وبأو « ناطقلا حيو
 اب عمجي مامإلا نأ ىلع معلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاق . هريغو « يكم نم ةفرعب ناك نم
 . ( 08/7 ينغملا ) رظنا . مامإلا عم ىلص نم كلذكو « ةفرعب رصعلاو « رهظلا
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 ةعمجلا بجت ال : كلام لاقف . ىنمو ةفرعب ةعملا بوجو يف ءاماعلا فلتخاو

 مامإلا نوكي نأ الإ ممريغل الو ةكم لهأل ال جحلا مايأ ")الإ ىنمب الو ةفرعب
 بوجو يف طرتشي هنأ الإ « كلذ لثم يعفاشلا لاقو . () ةفرع لهأ نم

 طارتشا يف هبهذم ىلع الجر نوعبرأ ةفرع لهأ نم كلانه نوكي نأ ةعجلا

 رصقي ال نمم جحلا ريمأ ناك اذإ : ةفينح وبأ لاقو . () ةعجلا يف ددعلا اذه

 دمحأ لاقو . ؛9 اهفداص اذإ ةعملا اهيف مهب ىلص ةفرعب الو ىنمب ةالصلا

 . روث وبأ لاق هبو « مهب عمجي ةكم يلاو ناك

 و < *

 ءاماعلا فلتخي مل هنأ كلذو « ةالصلا دعب ةفرعب فوقولا وهف هطورش امأو

 اهلابجب فقوف عفترا ةفرعب رصعلاو رهظلا ىلص ام دعب ِةَنلَم هللا لوسر نأ »

 امل هنأو « سمثلا بورغ ىلإ رضح نم لك هعم فقوو « ىلاعت هللا ىلإ ًايعاد

 يل « جحلا مايأ ىنمب الو » : باوصلاو « جحلا مايأ الإ ىنب الو » اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف )١(
 . كلذ لمأتف . ىنعلا مقتسي

 مايأ الو رحنلا موي الو « ةفرعب ةفرع موي الو « ىنب ةيورتلا موي ةعمج يلصت ال »: يزج نبا لاق (؟)
 نباركذ اك ( 15١/١ )رظنا . ةفرع لهأ نم ناك اذإ  مامإلل كلذ زاوج ركذي نأ نود « قيرشتلا

 يلصي ال ناك اذإو ( 75 ١/ يفاكلا ) ةممج ةالص الو « ىن اديع يلصي ال جاملا ن نأ : ربلا دبع

 . ةفرعب يلصي الأ ىلوأ باب نف ىنم يف
 راد اهطرش نم نأل كانه ةعجلا اولصي مل . ةعجلا موي ةفرع موي قفاو ول : يوونلا لاق (؟)

 . ةعملا اه تيلص « نوعبرأ اهنطوتساو « ةيرق تينب ولو . نونطوتسم اهيلصي نأو « ةماقإلا
 . ( ؟؟ /2 عومجلا ) رظنا

 ريمأ وأ « ةفيلخلا وه مه. يلصملا ناك اذإ  ىنب ةعملا ةماقإ زوجت : فسوي وبأو « ةفيدح وبأ لاق ()

 ريمأ ناك اذإو « نيزفاسم.وأ « نييقم اوناك ءاوس . ةكم ريمأ وأ « زاجحلا ريمأ وأ « قارعلا

 هنإف « َنذأ اذإ الإ ؛كلذب رومأم ريغ هنأل ًارفاسم مأ  ايقم ناك ءاوس ءزوجي ال هنإف « مسوملا
 نايف « تافرع امأ ( 778/؟ عئانصلا عئادب ) رظنا . ىنب ةعمجلا زوجت ال : دم لاقو .زوجي
 ةفيلخلا وأ , قارعلا ريمأ اهماقأ نإو « تافرعب .ةعجلا زوجت ال هنأ ىلع اوعمجأو » : لاق يناساكلا
 ش . ( 578 /؟ عئانصلا عئادب ) رظنأ . « هسفن
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 نأ مهنيب فالخ الو 27« ةفلدزما ىلإ اهنم عفد كلذ هل نابو اهورغ نقيتسا

 لاوزلا لبق ةفرعب فقو نم نأ ىلع اوعمجأو . ةفرعب فوقولا ةنس وه اذه
 دعب فقيف عجري مل نإ هنأو « كلذ هفوقوب دتعي ال هنأ لاوزلا لبق هنم ضافأو
 . © جحلا هتاف دقف رجفلا عولط لبق كلت هتليل نم فقي وأ لاوزلا

 : لوقي هُم هللا لوسر تعمس : لاق يليدلا رمعم نب هللا دبع نع يورو

 وهو 76 كردأ دقف رجفلا علطي نأ لبق ةفرع كردأ نف « تافرع جحلا »

 يف حبصلا ىلص نيح ىنم نم هُم هللا لوسر ادغ » : لاق اههنع هللا يضر رمع نبا ثيدح وه )١(
 ىتح « ةفرعب هب لزني يذلا مامإلا لزنم يهو ةرفب لزنف « ةفرع ىقأ ىتح « ةفرع موي ةحيبص
 حار مث « سانلا بطخ مث ءرصعلاو « رهظلا نيب عمجف « ًارّجَهُم حار رهظلا ةالص دنع ناك اذإ
 . دواد وبأو , دمحأ هاور « ةفرع نم فقوملا ىلع فقوف

 دق هنكلو « فورعم مالك هيفو ٠ قحسإ نب دمج هدانسإ يف رمع نبا ثيدح : يناكوشلا لاق
 هلوق ىتعمو ( 77/0 راطوالا لين ) رظنا . تاقث هدانسإ لاجر ةيقبو . ثيدحتلاب انه حرص
 ةرجاملا يف ريسلا : رجهتلاو « ريجهتلإ : يرهوجلا لاق . ةروسكلا ميجلا ديدشتب « أرْجَهُم »
 نم مزلي امل ةنس مويلا كلذ يف ةرجاحلا تقو هجوتلاو . رحلا دادتشا دنع راهنلا فصن : ةرجاحلاو
 70.( قباسلا ردصملا ) مويلا كلذ ةالصلا ليجعت

 هنأ ٠ لاوزلا لبق اهنم ضافأو « لاوزلا لبق ةفرعب فقو نم نأ ىلع اوعمجأو » فلؤلا لوق (؟)
 . ةفينح وبأو « كلام : ةثالثلا ةمألا مهنمو « روهجلا نأل «رظن هيف « هفوقوب دتعي ال

 امأ .رحنلا ةليل نم رجفلا علطي ىتح سيشلا لاوز نم فوقولا تقو نإ : نولوقي يعفاشلاو
 نبا لاق . رحنلا موي نم رجفلا عولط ىلإ ةفرع موي رجف عولط نم هتقو نأ ىريف « دمحأ
 كلام لاقو , هجح مت دقف « لقاع وهو ٠ تقولا اذه نم ءيش يف ةفرع كردأ نم : ةمادق

 مالك هيلع لمحو « يرْبْكُملا هراتخاو « ةفرع موي نم سمشلا لاوز هتقو لوأ : يعفاشلاو
 . ( 1١5/2 عومجملا )رظناو ( 206 /؟ ينغملا ) رظنا . ًاعامجإ كلذ ربلا دبع نبا ىحو « قرخلا

 نمحرلا دبع باوصلاو « يليدلا رمعم نب هللا دبع نع يورو ه اذكه انيدل يتلا خستلا عيمج يف )١(
 ءامسأ ديرجت » يفو بذهلملاو « ةيارلا بصن نم لك يف « يليدلا » اذكه . ليدلا رمعي نب
 202. كلذك ءايلاب اذكه « ةباحصلا
 رمعي نب نمحرلا دبع : يوونلا لاق . ةزمه لاب اذكه « يلؤدلا ٠» تافصلاو « ءامسألا بيذهت يفو
 نع ىور . ةفوكلا نكس . ةفرعب فوقولا يف بذهلا يف روكذم هنع هللا يضر يباحصلا يلؤودلا
 . رهشأ حتفلاو « اهضو « ملا حتفب «رمعي دو . ءاطع نب ريكب هنع يور . ًاثيدح هَتَِع ينلا



 مىك؟

 نيف اوفلتخاو ٠ هيلع عمج هنأ الإ ةباحصلا نم لجرلا اذه هب درفنا ثيدح
 هيلع : كلام لاقف « سمثلا بورغ لبق اهنم عفد مث لاوزلا دعب ةفرعب فقو
 ةبوبيغلا دعبو مامإلا لبق اهنم عفد نإو ء رجفلا لبق عجري نأ الإ لباق جح
 روهمج لاقو . اليل فقي نأ وه هدنع فوقولا ةحص طرشف ةلجلابو 2" هأزجأ
 الإ بورغلا لبق عفد نإو مات هجحف لاوزلا دعب ةفرعب فقو نم : ءاماعلا

 ناكسإو لادلا رسكب ) : لاقف « عومجلا يف هطبض هنكلو ( ١/ 5١17 تافصلاو « ءاممألا بيذهت )

 ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ ثيدحلاو . يلؤدلا سيلو . باوصلا وه هلعلو . تحت ةانثللا ءايلا

 لهأ نم ًاسان نأ » يليدلا رمعي نب نمحرلا دبع نع « ءاطع نب ريكب نع « يروثلا نايفس نع

 ءاج نف « ةفرع جحلا : ىدانف ًايدانم رمأف « هولأسف « ةفرعب وهو « ِوََِم هللا لوسر اوتأ دجن

 هيلع مثإ الف نيموي يف لجعت نف ) ةثالث ىنم مايأ جحلا كردأ دقف « رجفلا عولط لبق عمج ةليل

 يف ماحلاو ء هحيحص يف نابح نباو « هدنسم يف دمحأ هاورو . ( هيلع مثإ الف رخأت نمو

 يف يسلايطلا دواد وبأو « رازبلاو « دمحأ هاورو . هاجرخي مو « دانسإلا حيحص : لاقو كردتسملا

 لاق . ثيدحلا اذه ريغ هنعوري مل رمعي نب نمحرلا دبع :ربلا دبع نبا لاق . « مهديناسم »

 « تْفَرلا نع يهنلا ثيدح ةجام ن نباو « يئاسنلاو يذمرتلا هل ىور لب : هيشاوح يف يرذنملا

 /؟ ةيارلا بصن ) يعليزلا مالك ىهتنا . نيثيدحلا نيذه هل نأو « ةباحصلا يف يوغبلا هركذو

 .(5؟

 )١( /ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ١6١ ( 
 تافرع ىلإ هراهن يف دعي ملو « سمثلا بورغ لبق عفدو ءراهنلا يف فقو اذإ : يوونلا لاق (؟)

 مدلا هنع طقس داع نإف « مدلا همزلي : دمحأو « ةفينح وبأ لاقو « مد همزلي ال هنأ اندنع حصألا

 ءدعي مو ءراهنلاب عفد اذإو ء« طقسي ال ء روث وبأو ةفينح وبأ لاقو « دمحأو . ىمفاشلا دنع

 « ةفينحوبأو « يروثلاو . ءاطع لاق هبو « ال مأ مدلا انبجوأ ءاوس ٠ حيحص هجحو هفوقو هأزجأ

 . ًاكلام الإ ءاناعلا عيمج لاق هبو : رذنملا نبا لاق . دمحأ بهذم نم حيحصلا وهو ءروث وبأو

 هتاف دقف « ليللا نم ًاثيش كردي مل نإف « ليللا وه ةفرعب فوقولا يف دتعملا : كلام لاقو

 : لاقو سمشلا تبرغ ىتح فقو هلع يبنلا نأ كلام ةجحو « دمحأ نع ةياور يهو « جحلا
 دهش نم » لاق ِهََْي ينلا نأ سرضم نب ةورع ثيدح روهجلا ةجحو « ككسانم ينع اوذخ »

 وهو « هجح متدقف « اراه وأ ء اليل كلذ لبق ةفرعب فقو دقو  حبصلا ينعي - هذه انتالص

 . حيحص ثيدح

 ربجي نكل «٠ بجي راهنلاو ليللا نيب عملا نأ وأ ٠ بابحتسالا ىلع لوم هنأ مهثيدح نع باوجلاو
 ١١7/8(. عومجلا ) رظنا . نيثيدحلا نيب عملا نم دبالو « مدب



 مكع

 « سرضم نب ةورع ثيدح روهملا ةدمعو « هيلع مدلا بوجو يف اوفلتخا مهنأ

 : هل تلقف عمجب ْهَنلَم هللا لوسر تيتأ » : لاق هتحص ىلع عمم ثيدح وهو

 قح فقوملا اذه فقوو انعم ةالصلا هذه ىلص نم : لاقف ؟ جح نم يل له

 ىضقو هجح مت دقف اراه وأ ًاليل تافرع نم كلذ ليق ضافأ وأ ضيفن
 دعب هنأ ًاراهن ثيدحلا اذه يف هلوقب دارملا نإ ىلع اوعمجأو 2 « ُهَنْقَت
 « سمثلا تبرغ نيح ْمُتِي2َ ةفرعب هفوقوب جتحا ليللا طرتشا نمو « 29 لاوزلا

 نب ةورع ثيدح أبن دق بيغملا ىلإ ةفرعب هفوقو نأ اولوقي نأ روهمجلل نكل
 . كلذ نيب ًاريخخ ناك ذإ لضفألا ةهج ىلع هنأ سرضم

 اوعفتراو فقوم اهلك ةفرع » : لاق هنأ قرط نم ِهَْيَع ينلا نع يورو
 ءرحنم اهلك ىنمو ء« رسحم نطب الإ فقوم اهلك ةفلدزملاو « © ةنرع نطب نع

 )١( تلقف « ةالصلا ىلإ جرخ نيح ةفلدزملاب هِي هللا لوسر تيتأ : لاق سرضم نب ةورع ثيدح :

 نم تكرت ام هللاو , يسفن تبعتأو « يتلحار تللكأ. ءيط ْيَلَبَج نم تئج ينإ هللا لوسر اي
 « هذه انتالص دهش نم : هُم هللا لوسر لاقف ؟ جح نم يل لهف , هيلع تفقو الإ ٍلبَح

 ىضقو ء هجح مت دقف « اًراهب وأ « اليل ةفرعب كلذ لبق فقو دقو « عفدن ىتح انعم فقوو
 . اجأ لبجو « ىماس لبج امه « ءيط ْئَلَبَج » هلوقو . يذمرتلا هححصو « ةسملا هاور « هثفت

 حتفب ( لْبَح نم ) تبعتأ : تللكأ . ةزمه اهدعب ءايلا ديدشتو « ءاطلا حتفب ءيَطو يرذنملا هلاق

 هلاق عفتراو « لاطتساف « عتتجا ام وهو لمرلا لابج دحأ ةدحوملا ناكسإو . ةلمهملا ءاحلا

 . يرهوجلا

 هيلع هللا تاولص لوسرلا نأ ليلدب لاوزلا دعب ام راهنلاب.دارملا نأب ثيدحلا نع روهملا باجأو
 /ه راطوألا لين ) رظنا . دمحأل ةجح وهو . لاوزلا دعب الإ اوفقي مل هدعب نيدشارلا ءافلخلاو

54 ). 

 ناك « يئاطلا مال نب ةثراح نب سوأ نبا (.ءارلا ديدشتب ) سّرْصُم نب ةورع وه ثيدحلا يوارو

 ءامسأ ديرجت ) . ةفرعب فوقولا يف يبعشلا هنع ىور ةسايرلا يف ًاَيِدَع ءىواني هموق يف اديس
 . ( ةباحصلا

 دعب سيلو فوقولا موي رجفب أدبي فوقولا نإ لوقي دمحأ نأل « ًاعامجإ سيل كلذ نإ انلق دق (')

 . روهملا لوق اذه نأو « لاوزلا
 . هانتيثأ ام باوصلاو ( ةفر) «٠ ركفلا راد » ةخسن يف ()
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 (" ةنرعب ةفرع نم فقو نيف ءاماعلا فلتخاو 27« تيبّمو رَحْنَم ةكم جاجفو
 جح ال : يعفاشلا لاقو ٠ "” كلام لاق هبو « مد هيلعو مات هجح ليقف
 نم ةدمعو . ثيدحلا يف كلذ نع دراولا ىهنلا جحلا لطبأ نم ةدمعو . (9 هل

 , ليلدلا هيلع ماق ام الإ زئاج ةفرع لكب فوقولا نأ لصألا نأ هلطبي مل
 « لضألا نع جورخلاو ةجحلا هب مزلت هجو نم ثيدحلا اذه تأي مو : اولاق
 . ةفرع موي يف يتلا ننسلا يف لوقلا وه اذهف

 ىلإ ضوهنلا وهف جحلا لاعفأ نم ةفرعب فوقولا يلي يذلا لعفلا امأو

 . هيف لقنلف اهب لعفي امو سمثلا ةبيغ دعب ةفلدزملا
 0# #م»

 رمع نب هللا دبع نب مساقلا هدانسإ يفو « ةنرع نطب » ظفلب رباج ثيدح نم ةجام نبا هور )١(
 « يناربطلاو « نابح نبا هاورو « ظفللا اذهب ًاغالب أطوملا يف كلام هاورو « دمحأ هبذك « يرمعلا

 اوعفراو « فقوم تافرع لك » ظفلب معطم نب ريبج ثيدح نم مهريغو «رازبلاو , يقهيبلاو

 يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع ةياور نم هنإف . عاطقنا هدانسإ يفو . ثيدحلا «رسحم نع
 « ًالسرم ردكتملا نبا نع يقهيبلا هاورو «رازبلا هلاق « هقلي لو « معطم نب ريبج نع نيسح
 مالا ةاورو .ربلا دبع نبا هركذ ةريره يبأ نع ردكنملا نبا نع رمعم نع قاززلا دبع هلصوو
 نم هاورو «رسحم نطب نع اوعفراو « ةنرع نطب نع اوعفرا » : ظفلب سابع نبا ثيدح»٠نم

 هاورو « ةنرع نع اوعفتراو « رسحم نع اوعفترا » : لاقي ناك : لاق سابع نبأ نع رخآ هجو

 هاورو « سابع نبا ثيدح نم ًاضيأ يناربطلاو « يواحطلا هاورو « ًاعوفرمو « ًافوقوم يقهيبلا
 نبا هاورو ٠ يدقاولا هدانسإ يفو « ةشامخ نب بيبح ثيدح نم ةباحصلا مجعم يف عناق نبأ
 نب ةماسو « بيعش نب ورمع نع هللا دبع نب قحسإ نع ضايع نب ديزي نع هئطوم يف بهو
 يبأ ثيدح نم ىلعي وبأ هجرخأو , ناكورتم قحسإو « ديزيو .رباج ثيدح وحن ًالسرم ليهك
 /؟ ةيارلا بصن ) رظناو ( ١50 /8 صيخلتلا ) رظنا . رجح نبا ظفاحلا لوق ىهتنا . عفار

). 

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( ةفرع ) «ركفلا راد » ةخسن يف ()

 . ( 372303 ١/ يفاكلا ) رظنا مر

 دجسم ىمسملا دجسملا الو « ةرمغ الو « ةنرع يداو تافرع نم سيل هنأ معاو : يوونلا لاق ()
 اهفرط ىلع تافرع نع ةجراخ عضاوملا هذه لب ٠ ةنرع دجسم : ًاضيأ هل لاقيو « مهاربإ
 . ةكمو « ىنمو « ةفلدزم يلي امم يبرغلا
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 ةَفلَدْرْلا لاعفأ يف لوقلا

 يفو هتفص يفو هكح ةفرعم يف رصحني عضوملا اذه يف ًاضيأ يللا لوقلاو

 : هناحبس هلوق هيف لصألاف جحلا ناكرأ نم لعفلا اذه نوك امأف . هتقو

 ىلع اوعمجأو 2 4 ْمُكاَدَه امك ُهوُرُكْذاو « مارخلا ٍرَمْفَملا دنع هللا اوُرُكْذاَق >

 مامإلا عم ءاشعلاو برغملا نيب اهيف عمجو رحنلا ةليل ةفلدزملاب تاب نم نأ

 نأو « مات هجح نأ ةفرعب فوقولا دعب رافسإلا ىلإ حبصلا ةالص دعب فقوو

 . 9 ٍعَلم هللا لوسر لعف يتلا ةفصلا كلذ

 وأ جحلا ننس نم اهب تيبملاو , حبصلا ةالص دعب اهب فوقولا له اوفلتخاو
  جحلا ضورف نم وه : نيعباتلا نم ةعامجو « يعازوألا لاقف ؟ هضورف نم

 نم سيل هنأ نوري راصمألا ءاهقفو . يدمْلاو لباق جح هيلع ناك هتاف نمو
 لاقو . مد هيلعف هب تيبملاو ةفلدزملاب فوقولا هتاف نم نأو ٠ جحلا ضورف

 (© مد هيلعف اهب لصي ملو لوألا ليللا فصن دعب ىلإ اهنم عفد ْنِإ : يعفاشلا

 نبا لاق ( ؛05 /7 ينغملا عم يقرخلا رصتخم ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( ٠٠5 /8 عومجملا )رظنأ <

 هنأ كلام نع ىحو هئزجي ال هب فقو نم نأ ىلع ءاماعلا عمجأ : ربلا دبع نبا لاق : ةمادق

 . ( قباسلا ردصملا ) . مات هجحو « امد قيره

 )١( ةيأ ةرقبلا ١94 .

 . مسم هاور ثيدحلاو « هجيرخت مدقت دقو « لوطملا رباج ثيدح وهو (5)

 حص « هكرت ولف انكر سيل هنأ انبهذم نم روهشملا : يوونلا لاق ( 1٠١ /8 عومجملا ) رظنا (0)

 . فلخلاو , فلسلا نم ءاماعلا ريهامج لاق اذه.و : انباحصأو ٠ بيطلا وبأ يضاقلا لاق . هجح

 لوق اذه ؛ تافرعب فوقولاك « هب الإ جحلا حصي ال « نكر وه : نيعباتلا ةمئأ نم ةسمخ لاقو

 تبن نبا انباحصأ نم لاق هبو . يرصبلا نسحلاو « يعخنلاو ٠ يبعشلاو دوسألاو « ةمقلع
 . ( 1١ /2 عومجلا ) رظنا « ةهزخ نب ركب وبأو « يعفاشلا

 « ليللا فصن دعب ةفلدزم نم عفد ول هنأ ىلع يعفاشلا صوصنو « انباحصأ قفتاو : يوونلا لاق (5)
 مهنإف « نيمرحلا مامإ لقت دري امم اذهو ٠ فالخ الب هيلع مد الو « تيبملا لصحو « هأزجأ
 . نكي مل ليللا فصن بقع عفد اذإف « هوحن وأ ؛ ليللا عبر بيرق الإ ابلاغ ةفلدزمب نولصي ال
 دعب عفدلا ناك ءاوسو : انباحصأ لاق « هئزجي هنأ ىلع اوقفتا دقو « ةفلدزب ليللا مظعم رضح دق



 ملكا

 هعم ©"! اودهاشي ملف اليل هلهأ ةَفَعَض َمَدَق هَنِكرَي هنأ هنع حص ام روهجلا ةدمعو

 نب ةورع ثيدح يف ملم هلوق لوألا قيرفلا ةدمعو اهب حبصلا ةالص :

 ينعي  ةالصلا هذه انعم كردأ نم » هتحص ىلع قفتم ثيدح وهو سرغلا .

 متدقف - اراه وأ ًآليل - تافرع كلذ لبق ىقأ دق ناكو « عمجب حبصلا ةالص

 هللا اوُركْذاَف ِتاَفَرَع نم مًتضقأ اًذِإَف »> : ىلاعت هلوقو « هثفت ضقو هجح

 . 9 © ْمُكاَدَه [3 هوُرُكْذآو « ماّرحلا رَمْشَْلا دنع

 عيمجب ذخألا كرت ىلع اوعمجأ دق نيباسملا نأ لوألا قيرفلا ةجح نمو
 عفدو اليل ةفلدزملاب فقو نم نأ ىلع مهرثكأ نأ كلذو « ثيدحلا اذه يف ام
 ةالصلا نع مانو اهيف تاب نم كلذكو « مات هجح نأ حبصلا لبق ىلإ اهنم

 يفو . مات هجح نأ هللا ِرُكْذَي لو ةفلدزملاب فقو ول هنأ ىلع اوعمجأ كلذكو
 اذهل نامسا امه عمجو ةفلدزملاو « ةيآلا رهاظب مهجاجتحا فعضي ام ًاضيأ كلذ

 برغلا نيب نوممجيو اهب سانلا تيبي نأ انلق اك اهيف جحلا ةنسو عضولا

 . اهيف حبصلاب اوسْلَعُيو ءاشعلا تقو لوأ يف ءاشعلاو

 ليللا فصن لبق عفد ول هنأ ىلع اوقفتاو . تيبملا هئزجي هنإف ءرذع ريغل مأ ءرذعل ليللا فصن -
 . هئزجي هنإف ءرجفلا عولط لبق داع اذإ الإ « تيبملا كرت دقف « ةفلدزلا ىلإ دعي لو ءريسيب
 . ( ١١١ /2 عومجملا ) رظنا . هيلع ءيش الو

 )١( هعم اوهقي م يأ ( اودهشي مل ) باوصلاو ( اودهاشي مل ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف .
 قفتم « ىنم ىلإ هلهأ ةفعض يف عَقِب هللا لوسر مدق نيف تنك »: سابع نبا ثيدح : ظفاحلا لاق ()

 قيرط نمو ء« هل ظفللاو « يعفاشلا هاورو « هنع ديزي يبأ نب هللا ديبع قيرط نم هيلع

 « ىنب حبصلا انيلصف « هلهأ ةفعض عم تي هللا لوسر ينلسرأ »: ظفلب يئاسنلا هاورو « يقهيبلا

 . ( 558 /؟ صيخلتلا ) « ةرجلا انيمرو
 . ١54 ةيآ ةرقبلا (5)
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 راهجلا يمر يف لوقلا

 . ىلع اوقفتا نيماسملا نأ كلذو ءرامججلا يمر وهف اهدعب يذلا لعفلا امأو
 ' عفد مث رجفلا ىلص امدعب ةفلدزملا يهو مارحلا رعشملاب فقو ٍةنِيَم ينلا نأ »

 ةرمج ىمر رحنلا موي وهو مويلا اذه يف هنأو ٠ ىنم ىلإ سمشلا عولط لبق اهنم

 يف مويلا اذه يف اهامر نم نأ نوماسملا عمجأو « سمشلا عولط دعب نم ةبقعلا
 اوعمجأو ٠ اهتقو يف اهامر دقف اهلاوز ىلإ سمشلا عولط دعب ينعأ : تقولا كلذ
 ىمر نيف اوفلتخاو 27 اهريغ تارمجلا نم رحنلا موي ِمْرَي م َِتِيَي هللا لوسر نأ
 نيَم هللا لوسر نأ انغلبي / : كلام لاقف ء رجفلا عولط لبق ةبقعلا ةرمج

 لبق اهامر نإف « كلذ زوجي الو ءرجفلا عولط لبق يمري نأ دحأل صخر

 : يعفاشلا لاقو . دمحأو نايفسو ةفينح وبأ لاق هبو « اهداعأ رجفلا

 كلذ عنم نم ةجحف . ") سيشلا عولط دعب وه بحتسملا ناك نإو هب س بال

 نأ « سابع نبا نع يور امي « مكمان ينع اوذخ ه هلوق ع هلع
 (0 « سيشلا علطت ىتح ةرملا اومرت ال : لاقو هله ذأ ةَفَعَض َمَدَق هلم هللا لوسر

 )١( عومجملا ) عامجإلا اذه يف رظنا 7/2 ١4١( .

 راصبألا ريونت حرش راتخما ردلا ) رظناو . كلام بهذمل ( هتيشاحو 08 /7 ريغصلا حرشلا ) رظنا (1)
 يمرلو : ةمادق نبا لاق : دأ بهذمل ( 218 /7 ينغملا ) رظناو . ةفينح يبأ بهذمل ( ه١ /؟

 .. سيشلا عولط دعبف « ةليضفلا تقو امأف « ءازجإ تقوو ةليضف تقو : ناتقو ةبقعلا ةردج

 « ىليل يبأ نباو ء ءاطع لاق كلذيو ءرحنلا ةليل نم ليللا فصن هلوأف « زاوجلا تقو امأو

 لوق وهو « سمشلا عولط لبق رجفلا دعب ٌىزجي هنأ دمحأ نعو . يعفاشلاو « دلاخ نب ةمزكعو

 : يعخنلاو : يروثلاو ء دهاجم لاقو ءرذنلا نباو ٠ قحسإو « يأرلا باحصأو ؛ كلام

 . سمشلا عولط دعب الإ اهيمري ال
 . كلذ لمأتف « ةلكسملا هذه يف يعفاشلا بهذك دجحأ بهذم نأ نيبتي اذهو

 ةرمج يمر تقو نأ دمحأو « يعفاشلا بهذف . بهاذملا هذهل ( 140 عومجملا ) كلذك رظناو ()

 ٠ . ليللا فصتنم دعب لخدي ةبقعلا .

 ,ديناسأب مهريغو يئاسنلاو ٠ يذمرتلاو « دواد وبأ هاور حيحص : يوونلا لاق سابع نبا ثيدح (غ)
 . ( 17١/8 عومجلا ) حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق « ةحيحص



 ملف

 | ىهو هريغو دواد وبأ هجّرَخ ةماس مأ ثيدح رجفلا لبق اهيمر زوج نم ةدمعو
 ةرملا تمرف رحنلا موي ةماس مأل تلم هللا لوسر لسرأ : تلاق ةشئاع نأ »

 لَم هللا لوسر نوكي يذلا مويلا كلذ ناكو ء تضافأف تضمو رجفلا لبق

 ىلع هعنصن انك انإ : تلاقو ليلب ةرملا تمر اهنأ » ءاممأ ثيدحو 27 « اهدنع

 ةبقعلا ةرمج يمرل بحتسملا تقولا نأ ءاماعلا عمجأو . 2 « هيلي هللا لوسر دهع

 0 نإ هنأو « لاوزلا تقو ىلإ سيثلا عولط ندل نموه

 ٌبحتسأ : لاق هنإف كلام الإ « هيلع ءيش الو هنع أزجأ رحنلا موي نم سمثلا

 . © امد قيري نأ هل

 . دغلا نم وأ ليللا نم اهامرف سيشلا تباغ ىتح اهمري مل نيف اوفلتخاو
 ءيش الف ليللا نم ىمر نإ : ةفينح وبأ لاقو . (9 مد هيلع : كلام لاقف
 : يعفاشلاو دمحو فسوي وبأ لاقو . © مد هيلعف دغلا ىلإ اهرخأ نإو « هيلع
 هللا لوسر نأ » مهتجحو « 9 دغلا ىلإ وأ ليللا ىلإ اهرخأ ْنِإ هيلع ءيش ال

 رظنا . سم طرش ىلع حيحص دانسإب دواد وبأ هاورو « يوونلا لاق اك حيحص ةشئاع ثيالح )١(

 نم يقل اورو . ًالمرم يمفاشلاءاور : لاقف ٠ صيخلتلا يف ظفاحلا اأو ( 1١2/8 عومجلا

 هيفاوت نأ اهرمأ ْعَتِلَم ينلا نأ » ةماس مأ نع بنيز نع هيبأ نع ماشه نع ةيواعم يبأ قيرط

 يف وهو ٠ , ةيواعم يأ نع ةعاج هاور اذكه : يقهيبلا لاق « رحنلا موي ةكمب حبصلا ةالص لبق

 ذئموي حبصلا ىلص ِهَتيَو ينلا نأل « لبنح نب دمحأ هركنأ دقو . لسرملا يعفاشلا ثيدح رخآ

 . ( 508/5 ) رظنا ؟ ةكمب حبصلا ةالص دنع هيفاوت نأ اهرمأي فيكف ةفلدزملاب

 )١( اهل تلق « ةرملا تمر ابهنأ ءاممأ نع ءاممأ ىلوم هللا دبع نع سمو « يراخبلا هجرخأ ثيدحلا :

 ةيارلا بصن ) ِهّنِكَي هللا لوسر دهع ىلع اذه عنصن انك انإ : تلاق « ليلب ةرمجلا انيمر انإ
 الثا ( .

 زوجي الو « سمثلا لاوز ىلإ رجفلا عولط نم ةرجلا هذه يمر تقوو :ربلا دبع نبا لاق (م)
 ناك ن نإو « بورفلا لبق اهب ىمر نم ىلع مد الو « سان وأ « ضيرمل الإ لاوزلا دعب اهريخأت
 . ةلئسملا هذه يف هريغك كلام لوق حبصيف ( 5550 ١/ يفاكلا) « « ًائيسم

 . ( 0 ١/ ريبكلا حرشلا ىلع قوسدلا ةيشاح ) رظنا (9)

 . ( 016 /؟ هتيشاح عم راصبألا ريونت حرش راتحلا ردلا ) رظنا (6)
 : يوونلا لاق دقف يعفاشلا بهذم امأ . دمجو ء« فسوي يبأ بهذمل ( قباسلا ردصملا ) رظنا (3)



 دذح

 ثيدح يفو (” «ًاليل اومري نأ ينعأ : كلذ لثم يف لبإلا ةاعرل صخر هتك
 دعب تيمر - هني هللا لوسر اي : لئاسلا هل لاق هت هللا لوسر نأ » سابع نبا

 هيلع قفتملا تقولا كلذ نأ كلام ةدعو () « جرح ال : هل لاق ء تيسمأ ام

 جحلا ننس نم ةنس فلاخ نمو « ةنسلا وه َهّتِيَم هللا لوسر هيف ىمر يذلا

 ىنعمو : كلام لاقو . روهج لا هب ذخأو سابع نبا نع يور ام ىلع « مد هيلعف

 مويلا ناك مث ةبقعلا ةرمج اومرو رحنلا موي ىضم اذإ كلذ افنإ ةاعرلل ةصخرلا

 كلذ يف اومري نأ هتيم هللا لوسر مهل صخرف ءرَقْنلا مايأ لوأ وهو ثلاشلا

 اومر دغلا ىلإ اوماقأ نإو « اوغرف دقف اورفن نإف « هدعب يذلا مويللو هل مويلا
 ةعامج دنع ةاعرلل ةصخرلا ىنعمو « اورفنو ريخألا رفنلا موي سانلا () عم

 بجو ام هدنع ْعَمْجيافإ ًاكلام نأ الإ « دحاو موي يف نيموي عمج وه ءاماعلا

 الإ هدنع ىَصقُي ال هنأل « ثلاشلاو يناثلا نع يمريف ثلاثلا يف عمجي نأ لثم

 كلذ مدقت ءاوس « موي يف نيموي عمج يف ءاماعلا نم ريثك صخرو « بجو ام

 نأ » تبثو « ءاضقلاب هوهبشي مو رخأت وأ هريغ ىلإ فيضأ يذلا مويلا

 قلح مث ءهندُب رحن مث ءرحنلا موي ةرجلا هتجح يف ىمر ِهّنِيَي هللا لوسر

 هيف ؟ ةليللا كلت رجف عولط ىلإ دتي لهو . فالخ الب رحنلا موي ران رخآ ىلإ ءادأ نوكيو
 . دمحأ لوق وهو ( 1١4/8 عومجملا ) رظنا . دتمي ( يناثلاو ) دتي ال ( اهحصأ ) ناروهشم ناهجو
 ش . ( 429 /؟ ينغملا ) رظنا

 ةبيش يبأ نبا هاورو ٠ سابع نبا نع يناربطلا هاور .. ةاعرلل صخر ِهَِكَي هللا لوسر نأ ثيدح )١(
 نبا ورمع نع هننس يف ينطقرادلا هجرخأو . هفنصم يف هاور «راجلا اومري نأ » هيفو هدنسم يف
 خيش يجنزلا دلاخ نب ملسمو : ناطقلا نبا لاق . رمع نبا نع هدنسم يف رازبلا هاورو . صاعلا

 ةيارلا بصن ) ثيدحلا ركنم : متاح وبأو « يراخبلا لاق « نورخآ هقثوو « موق هفعض يعفاشلا
 . هيلع مالكلا مدقت دقو ( 817

 )١( هجام نباو دواد وبأ هاورو ( 448 /؟ يرابلا حتف عم يراخبلا ) رظنا . يراخبلا هاور ثيدحلا «

 /ه راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . يئاسنلاو +2 (..
 . هانتبثأ ام باوصلاو ( سانلا دعب اومر ) « ةيمالسإلا بتكلا راد ٠ ةخسن يف ()



 نذفت

 . جحلا ةنس اذه نأ ىلع ءاماعلا عمجأو 0« ةضافإلا فاوط فاط مث « هسأر
 وأ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا هرخأ ام هذه نم مدق نيف اوفلتخاو

 هيلعف ةبقعلا ةرمج يمري نأ لبق قلح نم : كلام لاقف , سكعلاب
 . (9 ةيدفلا

 . (79 هيلع ءىش ال : روث وبأو دوادو دمحأو يعفاشلا لاقو

 فقو » لاق هنأ رمع نب هللا دبع ثيدح نم كلام هاور ام مهتدمعو

 .:لاقف لجر ءاجف ءهنولأسي سانلاو ىنب سانلل هي هللا لوسر
 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءرحنأ نأ لبق تقلحف رعشأ مل .. هللا لوسراي
 نأ لبق ترحنف رعشأ مل .. هللا لوسراي : لاقف رخآ هءاج مث , جرح الو رحنا

 هللا لوسر لكس اف : لاق « جرح الو مرا : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ٠ يمرأ

 . عْدِلَي ينلا نع سابع نبا قيرط نم

 ةرورض نم هلحم لبق قلح نم ىلع كح ِهّتِلَي هللا لوسر نأ كلام ةدمعو

 لبق سأرلا قلح هيف ركذي مل ثيدحلا نأ عم ؟ ةرورض ريغ نم فيكف ةيدفلاب

 )١( راطوألا لين ) رظنا . سم هاور يذلا لوطملا رباج ثيدح يف / 7 ( .

 . ( ”006 ١/ يفاكلا ) رظنا (؟)

 ىلع قلحلا مدق ولو « هيلع مد الو ءزاج « حبذلا ىلع قلحلا مدق ول انبهذم : يوونلا لاق ()
 « حبذلا ىلع قلحلا مدق اذإ : ةفينح وبأ لاقو « هيلع مد الو ءزوحي هنأ ًاضيأ حصألاف « يمرلا
 «٠ حبذلا ىلع همدق اذإ : كلام لاقو « درفملا ىلع ءيش الو « ًاعتتم وأ « ًانراق ناك نإ « مد همزل
 . مدلا همزل يمرلا ىلع همدق نإو « هيلع مد الف
 يفف دمعت نإو « مد الف . ًايسان وأ « ًالهاج يمرلا وأ , حبذلا ىلع همدق نإ : دمحأ لاقو
 عومجما ) . يمرلا ىلع ةضافإلا فاوط مدق نيف ناتياور كلام نعو « هنع ناتياور مدلا بوجو
 .( 6٠١ه

 . يرابلا حتف يف رجح نبال ًامالك رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا (8)



 ما

 كلذكو هيلع ءيش الف حبذي نأ لبق قلح نم نأ كلام دنعو ءراجلا يمر

 وأ رحني نأ لبق قلح نإ : ةفينح وبأ لاقو . 2 يمري نأ لبق حبذ نم

 ءامد ةثالث هيلع : رفز لاقو .  نامد هيلعف انراق ناك نإو مد هيلعف يمري

 رحن نم نأ ىلع اوعمجأو . "' يمرلا لبقو رحنلا لبق قلحلل نامدو نارقلا مد
 سابع نبا نع يور ام الإ « هيلع صوصنم هنأل هيلع ءيش الف يمري نأ لبق
 مدق نم هنأو « امد قرهيلف رخأ وأ ًائيش هجح نم مدق نم : لوقي ناك هنأ

 . 0 فاوطلا ةداعإ همزلي هنأ قلحلاو يمرلا لبق ةضافإلا

 اذإ : يعازوألا لاقو . ( هيلع ةداعإ ال : هعبات نمو يعفاشلا لاقو

 ىلع اوقفتاو . امد قارأ هلهأ عقاو مث ةبقعلا ةرمج يمري نأ لبق ةضافإلل فاط

 « عبسب ةبقعلا ةرمج رحنلا موي يف اهنم ةاصح نوعبس جاحلا هيمري ام ةلمج نأ

 وأ اهالعأ نم وأ اهلفسأ نم ةبقعلا نم رسيت ثيح نم ةرملا هذه ْيْمَر ّنأو

 . ( 320 ١/ يفاكلا ) رظنا ()

 . ( ١269 /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا (0)

 . رفزل لوقلا اذه دنسأ نم رأ مل (5)

 « ءيش ىلع ًائيش مدق نم نأ هنع تبثي لو ٠ سابع نبا نع يور : يبطرقلا لاق : يناكوشلا لاق (؟)
 ءزاوجلا ىلإ ثيدحلا باحصأو « ءاهقفلا نم ءاماعلا روهمج بهذو : يناكوشلا لاق . مد هيلعف

 نأل ءًاعم ةيدفلاو ملا عفر يضتقي « جرح الو » ِعّنِبَع هلوق نأل : اولاق ,.مدلا بوجو مدعو

 « لَ هنيبل  أبجاو مدلا ناك ول أضيأو ٠ قيض اهدحأ باجيإو « قيضلا يفن جرحلا يفنب دارملا
 لاق : لاق مث ( 46 /ه راطوألا لين ) رظنا . زوجي ال ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت نأل

 « ةداعإلاب هرمأل « ءىزجي ملول ذإ « لعفلا أزجأ دقو الإ جرحلا قي ينلا طقُْي مل : يربطلا

 يمرلا كرت ول ا؟ « جحلا يف همزلي يذلا محلا مثإ ريغ ناعّيَضُي ال نايسنلاو « لهجلا نأل

 لمحي نم بجعلاو : لاق ةداعإلا هيلع بجي نكل « ًالهاج وأ ًايسان هكرتب مثأي' ال هنإف « هوحنو
 ناك نإف « ضعب نود رومألا ضعبب كلذ صخي مث ءطقف مثإلا يفن ىلع « جرح الو » هلوق
 نم ضعب نود ضعب صيصخت هجو اف الإو « عيملا يف نكيلف « مد هكرتب بجي « ًابجاو بيترتلا
 يف روهمجلا عم قحلا نإف « ىرت اكو . ( قباسلا ردصملا رظنا ) ؟ جرحلا يفنب عيملا عراشلا ميمعت
 . ملعأ هللاو . ةلكسملا هذه

 . ( 167 /2 عومجملا ) رظنا (ه)



 ما

 يف ءاج امل يداولا نطب اهنم راتخلا عضوملاو « عساو كلذ لك اهطسو نم
 هريغ هلإ ال يذلاو انهه نم : لاق مث يداولا نطبتسا هنأ دوعسم نبا ثيدح

 . 9 يِمْرَي ةرقبلا ةروس هيلع َتَلزْنَأ يذلا تيأر

 يف يمري هنأو ") ةبقعلا يف ةاصحلا عقت مل اذإ يمرلا ديعي هنأ ىلع اوعمجأو
 اهنم ةرجج لك ةاصح نيرشعو دحاوب رامج ثالث قيرشتلا مايأ نم موي لك
 : ىلاعت هلوقل ثلاشلا يف رفنيو نيموي اهنم يمري نأ زوجي هنأو « عبسب

 لثم يف نوكي نأ مدنع اهرذقو "4 ِهْيََع ملِإ الف ِنْيَمْوَي يف َلَجَعَت نَمق ١)
 هيلع ينلا نأ » مهريغو سابع نباو رباج ثيدح نم يور امل فذخلا صح
 يمر يف مهدنع ةنسلاو 9« فذخلا صح لثمب راما ىمر مالسلاو ةالصلا

 اهدنع فقيف ىلوألا ةرمجلا يمري نأ قيرشتلا مايأ نم موي لك تارحملا

 يور امل فقي الو ةشلاثلا يمري مث « ماقملا ليطيو ةيناثلا كلذكو ءوعديو
 دنع مهدنع ريبكتلاو «  هيمر يف كلذ لعفي ناك هنأ » ٍهََِم هللا لوسر نع
 . © مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىوُرُي هنأل نسح ةرمج لك يمر

 نع تيبلا لمجف « ىربكلا ةرملا ىلإ ىهتنا هنأ » لسمو « يراخبللو ء دمحأل ةياورلا هذه )١(
 « ةرقبلا ةروس هيلع تلزنأ يذلا ىمر اذكه : لاقو « عبسب يمرو « هنيمي نع ىنمو « هراسي

 . ( 7١ /ه راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا
 . ( 255 /؟ ةمادق نبال ىنغملا) عامجإلا اذه رظنا (؟)

 . ةمادق نبال ( 504 /؟ ينغملا ) نيموي يف ليجعتلا يف عاججإلا رظناو ؟0؟ ةيآ ةرقبلا (5)
 ربامج نع مسم هاور كلذكو « هنع هللا يضر رباج نع يذمرتلا هححصو « ةسخلا هاور ثيدحلا (5)

 . ( 76 /0 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . ليوطلا هثيدح يف

 ىقتنم ) رظنا . اهنع هللا يضر ةشئاع نع ماجلاو « نابح نباو « دواد وبأو « دمحأ هاور ثيدحلا (5)
 1 . ( ٠١/0 راطوألا لين عم رابخألا

 عبسي ايندلا ةرملا يمري ناك هنأ هرمع نبا نع لاس نع يراخبلاو « دمحأ هاور (7)
 هاور كلذكو ( ه؟ /هراطوألا لين عمرابخألا ىقتنم )رظنا . « ةاصح لك عمربكي « تايصح
 . ( 0 /ص قباسلا ردصملا . « ةاصح لك عم ءربكي تايصح عبسب ةرجج لك سثلا تلاز اذإ « ةرملا ىمري قيرشتلا مايأ يلايل اه ثكف ٠ ظفلب ةشئاع نع دواد وبأو « دمحأ



 ملغ

 نوكي نأ قيرشتلا مايأ يف ثالثلا راما يمر ةنس نم نأ ىلع اوعمجأو
 . لاوزلا دعب كلذ

 : ءاماعلا روهمج لاقف « قيرشتلا مايأ يف لاوزلا لبق اهامر اذإ اوفلتخاو
 نب دمح رفعج يبأ نع يورو 20 لاوزلا دعب اهيمر داعأ لاوزلا لبق اهامر نم
 نم نأ ىلع اوعمجأو . ") اهبورغ ىلإ سمشلا عولط نمرامجلا يسّر : لاق هنأ ىلع
 © دعب اهيمري ال هنأ اهرخآ نم سيشلا بيغت ىتح قيرشتلا مايأ راملا مري م

 اهلك راما يمر كرت نم ّنإ : كلام لاقف « ةرافكلا نم بجاولا يف اوفلتخاو
 ناك اهلك كرت نإ : ةفينح وبأ لاقو (9 « مد هيلعف اهنم ةدحاو وأ اهضعب وأ

 نيكسم ماعطإ ةرمج لكل هيلع ناك ًادعاصف ةدحاو ةرمج كرت نإو « مد هيلع
 اهكرت نف ةبقعلا ةرمج الإ « عيجلا كرتب امد غلبي نأ ىلإ ةطنح عاص فصن
 . © مد هيلعف

 )١( كلام مهنمو « روهمجلا لاق هبو ٠ 5؟ /5 راطوألا لين ) رظنا . دمحأو « يعفاشلاو ( .

 )( لبق رفنلا موي يمرلا يف ةيفنحلا صخو « ًاقلطم لاوزلا لبق يمرلا زوجي سواطو « ءاطع لاقو
 رظنا . هيزجيف ؛ « ثلاشلا مويلا يف الإ « داعأ « لاوزلا لبق ىمر نإ : قحسإ لاقو « لاوزلا

 ) ةمادق نبال ( 658 /؟ ينغملا ) رظناو ( ؟؟ /هراطوألا لين .

 هتقو تاف « ةيمر لبق تجرخ ىتف « قيرشتلا مايأ رخآ يمرلا تقو رخآو : ةمادق نبا لاق() «
 ىمر نهف ءاطع نع يكحو . معلا لهأ رثكأ لوق اذه « يمرلا كرت يف بجاولا ءادفلا هيلعرقتساو

 قرهأ ؛ مري مل نإف رجفلا عولط لبق ىمر مث « ةرشع عيرأ ةليل يف هلبإ ىلإ جرخ + مث ةبقعلا ةرمج
 دمًا  ينغمللا ) . راهنلا جورخب يمرلا تقو جربخيف « راهنلا يمرلا لحم نأل « ىلوأ لوألاو 6/

 ١؟(.

 يذلا هل بحتسيف « ىسمأ ىتحرحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر يسن نم : ربلا دبع نبا لاق (؛) ٠ سيلو

 ةاصح يسن نمو . ةندب رحن « قيرشتلا مايأ اهامرو «رحنلا موي اهيسن نمو « هيلع بجاوب .
 هيلع ناك « اهلك ةرملا يسن نإف « ةاش هيلع ناك « يمرلا مايأ تضم ىتح « ةرمج نم ةدحاو

 يفاكلا ) رظنا . ةنيب وأ « ةرقب ١/ 5006 ( .

 )( هلقأ كرت نإف « ةفينح يبأ دنع مد هيلع ناك ء دغلا ىلإ يمرلا عيمج كرت ول : ينفاساكلا لاق «
 هرثكأ يف اذكف . مد هنعيمج يف نأل , مد هيلعف « اهنم رثكألا كرت نإو « ةقدصلا هيلع بجت « .



 ماع

 يفو نادم نيتاصح يفو « ماعط نم ٌدُم ةاصحلا يف هيلع : يعفاشلا لاقو

 تصخرو . مدلا ةعبارلا يف : لاق هنأ الإ ء هلثم يروشلا لاقو . مد ثالث

 ثيدح محل ةجحلاو « ائيش اهيف اوري لو ةدحاولا ةاصحلا يف نيعباتلا نم ةفئاط

 « مويلا ةفيظو لقأ كرت هنأل « ةقدص هيلعف « يناثلا مويلا نم ثالثلا راما ىدحإ يمر كرت نإف -

ةفيظولا فصن نم رثكأ كورتملا ريصي نأ ىلإ ةقدص هيلع ناكف تايصح عبس يمر وهو
 نأل « 

 « ثالثلا رامجلا وهو « لكلا كرت ولو  لقأ اهنم ةرمج يمر ناكف « رامج ثالث موي لك ةفيظولا

 « تايصح عبس يمر كرت اذإ ءرحنلا موي فالخب « ةقدصلا اهلقأ يف بجيف « دحاو مد همزل

 ةفيظو لك كرت ةلزنمب هكرت ناكف « لوألا مويلا ةفيظو لك تايصح عبس نأل « مد همزلي هنإف
 هنإف عبارلا مويلا وهو ٠ يمرلا رخآ ىلإ مايألا رئاس يف هلك يمرلا كرت نإف ثلاثااو « يناثلا مويلا

 . مد هيلع سيل دمجو ء فسوي يبأ دنعو ٠ مد هيلعو « بيترتل ىلع هيف اهيمري

 « كرت ام يمري هنإف « دغلا ىلإ ًاثالث وأ ٠ نيتاصح وأ ٠ ةاصح رحنلا موي رامج نم كرت اذإ امأ

 نأ لصألاو . امد ماعطلا ردق غلبي نأ ىلإ ةطْنح نم عاص فصن ةاصح ,لكل قدصتي وأ

 عئانصلا عئادب ) رظنا . فرصتب همالك ىهتنا . ةقدص هلقأ يف بجي « مد هيج يف بجي ام

/0 ). 1 

 ٠ مد هيلعف «رذع ريغ نم يمرلا كرت نم : ةمادق نبا لاق دقف « يعفاشلاو « دمحأ بهذم امأ

 « ًاضيأ مد ةدحاو ةرمج كرت يفو « مد هيلع ناك « اهلك مايألا كرت اذإ لإ بجعأ : دجأ لاق

 هيلع نأ : كلام نع ىحو « يأرلا باحصأو « يمفاشلاو « ءاطع لاق اذهيو ؛ دمحأ هيلع صن

 . نيكسم ىلع قدصتي ةدحاو ةرمج يسن نم : نسحلا لاقو . ةندب اهلك تارهإا وأ ؛ ةرجج يف

 ١ . ( 397/8 عومجملا ) رظناو ( ة31/؟ ينغملا )

 نإف « عبس يمرلا بجي هنأ : هنعو « نيتاصح وأ « ةاصح يف هيلع ءيش ال هنأ د.-أ نع رهاظلاو

امد ةاصح لك يف نأ : هنعو « ناك ءىش يأ ءىشب قدصت كل نم ًائيش كرت
 بهذم وهو « 

 . ةاصح لك يف : كلذ نود اهفو « يعفاشلا بهذم وهو « مد ةثالثلا يف : هنعو ثيللاو . كلام

 . ( 591/7 ينغملا ) رظنأ . مهرد فصن هنعو « مارد هنعو ء دم

 : يمرلا نم ةكحلا

 « عرشلا نأل , ًاعطق ىنعم اهلف « ةدابع لكو « ةعاطلا ةدابعلا لصأ : ءاماعلا لاف : يوونلا لاق

 « عضاوتلا ةالصلا يف ةكحلاف « همهفي ال دقو فلكملا همهفي دق ةدابعلا ىنعم مث « ثبعلاب رمأي ال

 ةككحلاو « تاوهشلا عقو ٠ سفنلا رسك موصلا يف ةككحلاو « هللا ىلإ راقتفالا راهظإو « عوضخلاو
 هّلْظَف تيب ىلإ ةديعب ةفاسم نم ربغأ ثعشأ دبعلا لابقإ جحلا يفو « جاتحلا ةاساوم ةاكزلا يف

 ْ . ًاليلذ هالوم ىلإ دبعلا لابقإك « هللا

 اذه نإف « هدايقنا تيل اهب دبعلا فلكف « يمرلاو ٠ يعسلا اهانعم مهفي ال يتلا تادابعلا نمو



 4مم

 انضعبف . هتجح يف ْمَتِلَي هللا لوسر عم انجرخ » : لاق صاقو يبأ نب دعس

 ىلع انضعب بعي مف « تسب تيمر : لوقي انضعبو « عبسب تيمر : لوقي
 ةبقعلا ةرمج نأ ىلع روهمجلاو كلذ يف ءيش ال : رهاظلا لهأ لاقو 7« ضعب
 ناكرأ نم يه : كلام باحصأ نم كلملا دبع لاقو . جحلا ناكرأ نم تسيل

 . جحلا

 للحتلاو « لحي نأ ىلإ مارحإلا نيح نم جحلا لامفأ ةلمج يه هذهف
 ةرمج يمر وهو رغصأ للحتو « ةضافإلا فاوط وهو « ربكأ للحت : ناللحت

 . فالتخالا نم اذه يف ام ركذنسو « ةبقعلا

 ان اذن ذي

 ثلاثلا سنجلا يف لوقلا

 تافالتخالا مح يف لوقلا يقب دقو « ماكحألا يف لوقلا نضتي يذلا وهو

 وأ ودعب وأ ضرم ُةَعِنَمَف جحلا يف َعَرَش ْنَم كح يف اهمظعأو . جحلا يف عقت يتلا
 ضعب هنايتإب هجح دسفأ وأ جحلا ةحص يف طرش وه يذلا لعفلا تقو هتاف

 نم ئدتبنلف « لاعفأ وأ كورت يه يتلا لاعفألل وأ جحلل ةدسفملا تاروظحملا

 قلاحلا محو ديصلا لتاق محو رصحملا كح وهو ةعيرشلا يف صن وه امب هذه

 بابلا اذه يف لخدي دقو « لحي نأ لبق َثَفَتلا هئاقلإو قلحلا لحم لبق هسأر
 ناكل وه هذه يف يدَْلا بوجو نأب لوقلا ىلع نراقلا محو عتتملا مح
 . ةصخرلا

 لاكو « رمألا لاسثتما درجم الإ هيلع لسحي الو هب لنقعلل الو « هيف سفنلل ظَحال عونلا

 . ( ١94/8 عومجمنلا ) . دايقنالا

 . ( ؟؟ /ه راطوألا لين ) . حيحصلا لاجر هلاجر : يناكوشلا لاق . يئاسنلاو « دمحأ هاور )١(



 ما

 راصحإلا يف لوقلا

 َرَمْيَتْسآ اَمَق ْمُتْ ثمحأ نإف ) : هناحبس هلوق هيف لصألاف ء راصحإلا امأو

 اتف خيا ىلإ ةرئقلب عمت نتف معن ةإق )ل : هلق ىلإ "74 يذَها َنِم
 , ًاريثك ًافالتخا ةيآلا هذه يف ءاماعلا فلتخا : لوقنف 4 يَهْلا نم َرَسْيَتْسآ

 يف مهنالتخا لوأف ءودعب وأ ضرب رصحلا كح يف مهفالتخا يف ببسلا وهو

 : موق لاقف ؟ ضرملاب رصحملا وأ ودعلاب رصحلا وه انهه رصحما له ةيآلا هذه
 . ضرملاب رصحملا لب : نورخآ لاقو « ودعلاب رصحملا وه انهه رصحلا

 : ىلاعت هلوقب اوجتحاف ودعلاب رصحلا وه انهه رصحما نإ لاق نم امأف

 رصحلا ناك ولف : اولاق "4 هِسْأر نَّم ئذأ هب وأ اًضيِرّم مكنِم ناك نّمَق ١
 : هناحبس هلوقب ًاضيأ اوجتحاو « ةدئاف كلذ دعب ضرملا ركذل ناك امل ضرمب

 نمو . ةرهاظ ةجح هذهو 4 ّجَحْلا ىلإ ةَرْمُعْلاِب َمَمَمَت نَمَق متنمأ اَذِإَف >

 ءرصحأ نم وه رصحلا نأ عز هنإف ضرملاب رصحلا يف تدرو امنإ ةيآلا نإ : لاق
 : اولاق « ضرملا هرصحأو ودعلا هرصح لاقي افإو « ودعلا يف رصحأ لاقي الو
 ريغ فنصو رِصْحُم فنص : نافنص ضرملا نأل كلذ دعب ضرملا ركذ افنإو
 قيرفلا امأو . ضرملا نم هانعم 4 ْمَتنِمَأ اًذإَف > : هلوق ىنعم اولاقو « رِصْحُم
 يتأي انإ دحاولا ءيشلا يف « لعف هو أدبأ « لعفأ » نأ وهو « اذه سكع اولاقف لوألا

 هَضّرَع اذإف « لعفأ هامأو لامفألا نم ًالعف هريغب عقوأ اذإف « لعف »امأ : نيينعمل

 اذإ هلتقأو « لتقلا لعف هب لعف اذإ 7 هلتق : لاقي هب لعفلا كلذ عوقول
 « ضرملاب قحأ رصحو ودعلاب قحأ رصحأف اذكه اذه ناك اذإو « لتقلل هّضَوَع

 ': اولاقو . راصحإلا لعاف وهف ضرملاو ءراصحإلل َضّرَع افإ ودعلا نأل
 ةراعتسابف ضرملا يف ليق نإو ودعلا نم فوخلا عافترا يف الإ نمألا قلطي ال

 . 1١95 ةيآ ةرقبلا (؟ « ؟ ء3)

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( هلتقأ ) «ركفلا راد ٠ ةخسن يف ()
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 ركذ كلذكو . ةقيقحلا نع جورخلا بجوي رمأل الإ ةراعتسالا ىلإ راصي الو

 بهذم وه اذهو ٠ ضيرملا ريغ رصحملا نأ هنم رهاظلا رصحلا دعب ضيرملا كح

 ٌرَصْحْلا لب : موق لاقو ( ةفينح يبأو كلام بهذم يناثلا بهذللاو . () يعفاشلا

 وأ ددعلا يف أطخب وأ ودعب وأ ضرمب اَمِإ عنتما عون يأب جحلا نم عونمملا انهه
 رصحم اّمِإ : نابرض جحلا نع رصحلا نأ ىلع ءاماعلا روهمجو 27 كلذ ريغب

 نم لحي هنأ ىلع روهجلا قفتاف ودعلاب رصحملا امأف .ودعب رصحم امإو « ضرمب

 نب ةورعو « ةمقلع لاق : لوألا : نييلوق ىلع انه عناملا نييعت يف ءاماعلا فلتخاو : يبطرقلا لاق )١(

 ءرمع نباو ««.سابع نبا:هلاق «ةصانخ ودعلا ليقو «ودعلا ال « ضزملا وه : اههريغو ءريبزلا

 « اذه يف كلام باحصأ رئاس هفلاخو « ةيكلاملا نم بهشأ لوق وهو « يعفاشلاو + سنأو
 ,روصحم وهف « ًارصح رصح : هيف لاقي انإف ءودعلا امأو ٠ ضرملا وه اغإ : راصحإلا : اولاقو
 وبأ لاقو « ةغللا لهأ عيمج دنع كلذك هنأ ٍجاّجّْرلا قحسإ وبأ ىحو « ىقتنملا يف يجابلا هلاق

 ىلع سراف نبال لمجلا يفو ءودعلاب «َرِصُح هو « ضرملاب «ٌرصْحَأ » : يئاسكلاو « ةديبع
 يعابرلا نم.ًاعيمج اهيف رضحأ : ةفئاط تلاقو ءودعلاب رصخأو «٠ ضرملاب رصحف « سكعلا

 1 . رمع وبأ هاكح

 دقو « ضرملا يف «رصحأ هو ءودعلا يف «رصح ه نأ ىلع ةغللا لهأ نم رثكألاف : يبطرقلا لاق
 « سبخلا رصحلا لصأ ناك املو : لاق مث « هللا ليبس يف اورِصْحُأ نيذلا ءارققلل > : ىلاعت هلوق يف ليق

 « كلذ ريغ وأ ءودعوأ « ضرمب مارحإلا دعب ةكم نم ًاعونمم ريصي نم رصجلا : ةيفنحلا تلاق .

 نوكي ال هنأ ىلع لدي ال « ةيآلا رخآ يف نمألا ركذو : اولاق « ًاقلطم راصحإلا ىضتنمب اوجتحاو

 , هكح يف ناك ذإ  ضرلا ىلع سايق ًاراصح ودعلا سبح انئعج افإو : .اولاق .. ضرملا نم

 . رهاظلا ةلالدب ال

 رصح ةيآلاب دارملا : ةنيدملا لهأو « يعفاشلاو ء سابع نباو «ريبزلا نباو ءرمع نبا لاقو

 نع ِهِْكَي هللا لوسر نوكرشملا دص نيح ةيبيدحلا ةرمع يف تس ةنس يف تلزن ةيآلا نأل ءودعلا
 ين رحت ٠ .تيبلا نود شيرق رافك لاحف « قي هللا لوسر عم انجرخ رمع نبا لاق ء ةكم

 ْ هللو مأرب : لقي ملو 4 متنمأ اذإف > : ىلاعت هلوق اذه ىلع لدو « هسأر قلحو « هيده هتك
 0000 . اهدعب امو ( 5087/1 يبطرقلا ريسفت رظنا . فرصتب يبطرقلا مالك ىهتنا . معأ

 . كلام بهذم انركذ كلذكو . يبطرقلا نع هانلقت امب ةفينح يأ بهذم انركذ (0)

 . يطرقلا ركذ اهسح ةفينح يبأ لوق اذه ()



 مالو

 . () رصْحَأ ثيح هجح وأ هترمع

 نيذلاو « ”رحنلا موي يف الإ للحتي ال حلاص نب نسحلاو يروثلا لاق

 اذإ هرحن عذوم يفو هيلع يملا باجيإ يف اوفلتخا رصحأ ثيح للحتي : اولاق
 هنأ ىلإ كلام بهذف « ةرمع وأ جح نم هنع رصح ام ةداعإ يفو هبوجوب ليق

 ىعفاشلا بهذو 2 لح ثيح هرحن يْدَه هعم ناك نإ هنأو يْدَه هيلع بجي آل

 مرحلا يف هحبذ ةفينح وبأ طرتشاو . ( بهشأ لاق هبو « هيلع يذلا باجيإ ىلإ

 . لح اًميح : يعفاشلا لاقو

 ةداعإلا هيلع : موق لاقو . هيلع ةداعإ ال نأ ىري ًاكلام نإف ةداعإلا امأو

 . ةرمعو ةجح هيلع جحلاب مرحأ ناك نإ هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو

 , 20 هترمع ىضق ًأرقعم ناك نإو « ناترمعو جح هيلعف ًانراق ناك نإو

 . دمحأ نع ةياور يهو « روهمجلا بهذمل ( 575 /؟ يبطرقلا ) رظنا (1)

 . لبنحو « مرثألا ةياور يف هيلع صن . دمحأ نع ةياور اهنكلو . امل لوقلا اذه بسن نم رأ ل (؟)
 .ء ( 505 /؟ ىنغملا ) رظنا

 . كلام بهذمل ( 506 /؟ يبطرقلا ) رظنا ةنلز

 . ةاش يهو « يعفاشلاو « بهشأ بهذمل ( 8/6 /؟ يبطرقلا ) رظنا (6)
 . ( 508 /؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( ؟؟6 /8 عومجملا ) رظناو

 . مرحلا يف حبذتو « ةاش يهو « ةفينح يبأ دنع بجاو ىدْهلو ( 180 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (هر

 يف يعفاشلا بهذمل رظناو ( 558 /؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ نع ةيناثلا ةياورلا يهو . ريغ ال

 1 . ( ”54 /2 عومجملا ) رصحأ ثيح جحبذلا

 نم : يعفاشلاو «٠ كلام لاقف ء رصحأ نم ىلع ءاضقلا بوجو يف ءاماعلا فلتخا : يبطرقلا لاق (د)

 هيلع نوكيف « جح نكي مل « نوكي نأ الإ ء هترمع الو , هجحل هيلع ءاضق الف ءودعب رصحأ
 رصحلا : ةفينح وبأ لاقو . ًاضرف اهبجوأ نم دنع ةرمعلا كلذكو « هيلع هبوجو بسح ىلع جحلا

 جحب الهم ناك نإ : يأرلا باحصأ لاق . يربطلا لوق وهو « ةرمعو ةجح هيلع ودع وأ ضرمب

 « نيترمعو ء ةجح ىضق « ًانراق ناك نإو « ةرمع راص « جحلاب همارحإ نأل « ةرعو : ةجح ىضق
 ١/ يبطرقلا ) رظنا . ودع وأ ء ضرب رصحملا مدنع ءاوسو « ةرمع ىضق « ةرمعب ًالهُم ناك نإو

 يف يعفاشلا بهذمك دمحأ بهذمو . ةفينح يلأ بهذمل ( 337 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو (



 مخيم

 .فسوي وبأ راتخاو ءريصقت نسحلا نب دمحو ةفينح يبأ دنع هيلع سيلو

 وه لح هني هللا لوسر نأ » هيلع ةداعإ ال نأ يف كلام ةدمعو ( هريصقت

 لبق ءيش لك نم اولحو مهسوؤر اوقلحو يملا اورحنف « ةيبيدحلاب هباحصأو

 نيم هللا لوسر نأ ْمَلْعُي ل مث « يذهلا هيلإ لصي نأ لبقو ٠ تيبلاب فوطي نأ

 « ءيشل دوعي نأ الو ًائيش يضقي نأ هعم ناك نمت الو ةباحصلا نم ًادحأ رمأ

 نم لبقملا ماعلا يف رقعا هَل هللا لوسر نأ » ةداعإلا هيلع بجوأ نم ةدمعو

 مهعامجإو . ءاضقلا ةرمع امل ليق كلذلو « ةرمعلا كلتل ءاضق ةيبيدحلا ماع

 له وه فالخلا ببسف . ءاضقلا هيلع ههبشأ ام وأ ضرب رصحملا نأ ىلع ًاضيأ

 كلذو ؟ ال مأ سايقلاب ءاضقلا تبثي لهو ؟ ضقي م وأ هّنِيَو هللا لوسر ىضق

 . ءادألا رمأ ريغ ناث رمأب بجي ءاضقلا نأ ىلع ءاماعلا روهمج نأ

 ,ودعلاب رصحملا يف تدرو ةيآلا نأ ىلع ءانبف يدا هيلع بجوأ نم امأو

 لَم ينلا رحنب ءالؤه جتحا دقو « صن اهيف يدمْلا نأل ةماع اهنأ ىلع وأ

 كلذ نأ رخآلا قيرفلا باجأو . اورصحأ نيح ةيبيدحلا ماع يدا هباحصأو

 نأ ءالؤه ةجحو : ءادتبا قبس ًايده ناك افإو . للحت يْذَه نكي مل يذهلا
 . ليلدلا موقي نأ الإ هيلع يْدَه ال نأ وه لصألا

 يف مهفالتخا هيف لصألاف هبجوأ نم دنع يذملا ناكم يف مهفالتخا امأو

 يف ُهَرَحْن : قاحسإ نبا لاقف « ةيبيدحلا ماع هّيدَه َِنِيَي هللا لوسر رْحَن عضوم

 نيل ٌمُه » : ىلاعت هلوقب جتحاو « لحلا يف هرحن افإ : هريغ لاقو « مرحلا

 . يبعشلاو ٠ ةمركعو ء دهاجم نع كلذ يورو « ىرخأ ةياور يف ةفينح يبأ بهذكو « ةياور
 0 ( ؟550 /2 عومجملا )و ( ”0ا /؟ ينغملا ) رظنا

 نأ يغبني فسوي وبأ لاقو ٠ نسحف لعف نإو « قلحلا هيلع بجي ال دمجو « ةفينح يبأ دنع )١(
 ( 0*7 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . بجاو هنأ هنع يورو « هيلع ءيش الف « لعفي مل نإو « قلحي

 . ( 380/7 ينغملا ) رظنا . همدعب ةياورو بوجولاب ةياور : ناتياور دمحأ نعو



 هيث

 4 ُهّنِحَم َمُنْبَي نأ ًافوُكْعَم يدَهِلآَو ماَّرَحلا دجُسَسلآ ٍنَع ْمُكوُدَصَو أوُرَفَك
 نأل ةرمعو ًاجح هيلع نأ جحلا نع رصحأ نم نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذ امإو
 ودعب ِرَصْحْلا كح وه اذهف « اههنم ًادحاو متي مو ةرمع يف جحلا خسف دق رصحلا
 . ءاهقفلا دنع

 الإ هلحي ال هنأ زاجحلا لهأو يعفاشلا بهذم نإف « ضرمب رصحما امأو
 « ةرمعب للحتي ةلماب هنأو « ةورملاو افصلا نيب ام يعسلاو تيبلاب فاوطلا
 نباو ةشئاعو رمع نبا بهذم وهو ؛ ةربع بلقنا هضرم لوطب جحلا هتاف اذإ هنأل
 رصحلا مْكُح همْكَحو هناكم ُلِحُي : اولاقف قارعلا لهأ كلذ يف فلاخو ") سابع
 لاق هبو ثلاثلا مويلا يف لحيو هرحن موي ردقيو هيذَه لسري نأ ينعأ ءودعب
 تعمس : لاق يراصنألا ورع نب جاجحلا ثيدحب اوجتحاو . دوعسم نبا
 (7 « ىرخأ ةجح هيلعو َلَح دقف جرع وأ رسك نم » : لوقي كَ هللا لوسر

 . تيبلاب فاوطلا هلالحإ طرش نم سيل ودعب رصحلا نأ ىلع مهعامجإيو
 . يدَْلا هيلع ضرمب رصحملا نأ ىلع روهجلاو

 )١( ؟6 ةيآ حتفلا .

 «٠ فالخ الب للحتلا هل سيلف « للحتلل طرش نكي ملو ء ضرم اذإ « انباحصأ لاق : يوونلا لاق (؟)
 « ةرمع لمعب للحت . هتافو « جحب ناك نإو اهمنأ « ةرمعب ًامرحم ناك نإف « أربي ىتح ربصي لب
 . روهشما بهذملا يهو « ةياور يف دمحأ لاق كلذبو ( ؟١5 /8 عومجملا ) رظنا . ءاضقلا هيلعو

 . قحسإو « كلام لاق هبو ٠ ناورمو « سابع نباو «رمع نبا نع كلذ ىورو

 , ءاطع لوق وهو دوعسم نبا نع هوحن ىور . كلذب للحتلا هل : ىرخأ ةباور دمحأ نعو
 . ( 588 /؟ ينغملا رظنا ) . دوادو « روث يبأو « يأرلا باحصأو « يروثلاو ٠ يعخنلاو

 ركذف « ضرم وأ رسك وأ « جرع نم » ةجام نباو « دواد يبأل ةياور يفو « ةسمخلا هاور ثيدحلا (؟)
 ىقتنم رظنا « ضرم وأ ءرسكب سبح نم » يزورملا ةياور يف دمحأ اهركذ ةياور يفو « هانعم
 رسكو « ةمجعلا نيغلا حتفب ) ةّيزغ يبأ نبا وه جاجحلاو ( ٠١ /ه راطوألا لين عم رابخألا
 هل : يراخبلا لاق . راجنلا نب نزام هدج ىلإ ةبسن ينزاملا ( ةيتحتلا ةانثملا ديدشتو « يازلا

 . ( 305/5 مالسلا لبس عم مارملا غولب ) رظنا . امهدحأ اذه . نيثيدح هنع ىور ةبحص



 ىلع

 ىلعو . رصحملا اذه رهاظ ىلع ًاداتعا.هيلع يْدَه ال : دوادو روث وبأ لاقو

 ءاضقلا باجييإ ىلع اوعمجأو ءودعلا رصح وه رصحلا يف ةدراولا ةيآلا نأ

 وأ هيلع لالهلا ءافخب وأ مايألا يف ددعلا نم أطخب جحلا هتاف نم لكو « 2 هيلع

 وبأ لاقو . كلام دنع ضرمب رصحلا كح هكحف راذعألا نم كلذ ريغ

 ةداعإ هيلعو « هيلع يْدذَه الو ةرمعب لحي ضرملاريغرذعب جحلا هتاف نم : ةفينح

 يذملا هيلعو ةرمعب لحي يملا ريغفع كلام دنع ضرمب رصحلا يملاو ؛ جحلا

 شعن نإو ةرمعب ( فقي نأ دبال : يرهزلا لاقو . ” جحلا ةداعإو

 ماعلا ىلإ همارحإ ىلع يقب نإ ضرمب رصحلا نأ كلام بهذم لصأو . (" ًاشعن
 يَدَه هيلعف ةرمعب للحت نإف « هيلع يْدَه الف ءاضقلا ةجح جحي ىتح لبقملا

 لوأت نم ناكو ”  ءاضقلا ةجح يف رحني نأ لبق هسأر قلح هنأل ءرصحلا

 نايف ءراصحإلاب للحت اذإ هنأ يوونلا ركذ دقف « هقالطإ ىلع سيل ء رصحلا ىلع ءاضقلا بوجو )١(

 بجي مل « ًاعوطت ناك نإو , هيلع عمج اذهو . ةنسلا هذه لبق ناك اك ىقب « ًاضرف هجح ناك

 . دوادو « دمحأو « كلام لاق هبو + يعفاشلا دنع هؤاضق

 رظنا . كلذك عوطتلا ءاضق همزلي : يعخنلاو ٠ ةمركعو ٠ يبعشلاو , دهاجبو « ةفينح وبأ لاقو

 ( 5٠66 /ه عومجملا )

 نم هجو يأبو « رصحأ نم لك ىلع بجاو مهدنع يدا نإف « ةيرهاظلا دنع يذلا بوجو امأ
 رظنا . ناك ءيش يأ « كلذ ريغ وأ ٠ ضرم وأ ودع نم عنام لك ىلع راصحإلا عقيف « هوجولا

 . اهدعب امو ( ١٠؟ /7 ىلحملا )

 . ( 5/6/١ كلام بهذمل يبطرقلا ) رظنا ()

 ءرذنملا نباو ءروث وبأ لاق هبو ٠ يعفاشلا بهذم وهو ( 776 /؟ كلام بهذمل يبطرقلا ) رظنا (؟)
 رظنا . هل للحتلا زوجي ال تافرع نع رصحأ اذإ يكمل زوجي ال : هريغو « نسحلا نب دم لاقو

 . ( ٠6٠60 /2 عومجملا )

 . ( ةفرعب فقي نأ ) : باوصلاو « ةرمعب فقي نأ دبال » انيدل يتلا خسنلا عيمج يف اذكه ()

 فقي نأو دبال يأ ( ًاشعن شعن نإو ) ىنعمو ( 77/6 /؟ ) رظنا . يبطرقلا ريسفت يف هانيأر اذكه (5)
 . نيلقانلا نم فيحصت كلذ لعلو . شعن ىلع هولمح ولو « ةفرعب

 )١( /؟ يبطرقلا ) رظنا 3504 ( .



 اهدذلا

 باطخ هنأ ) © جلا ىلإ ةَريٌملاِب مْثمَت نَمق ْمَنِمأ اًذإَف > : هناحبس هلوق
 هقلحل ًايذَه نْيَيْدَه هيلع نأ ةيآلا رهاظ ىلع دقتعي نأ هيلع بجو رصحملا
 نإو « جحلا ىلإ ةرمعلاب هعتتلل ًايْدَهو ء ءاضقلا ةجح يف هرحن لبق للحتلا دنع
 يذلا عتتلا يْدَه وهو « ثلاث يْدَه هيلع بجو ةرمعلا نم جحلا رهشأ يف لح
 نأ اذه ناكمل لوأتي ناكف « هللا همحر كلام امأو . جحلا كسن عاونأ دحأ وه

 : هناحبس هلوق يف يذلا يدهلا نإ : لوقي ناكو « دحاو يْدَه هيلع انإ رصحلا

 : هلوق يف يذلا يدها هنيعب وه <« يهلآ َنِم َرَسْيَعْمآ امق ْمتْرِمْحَأ نإف ١

 هيفو © يدَهْلا نم َرَسْيَعْسآ اَمق جلا ىلإ ةَرْمَملآاِب َمْممَت نق مَنِ اذإَف >
 َعَمَمَت نَمَق ْمُثنِمْأ اَذِإَف » : هناحبس هلوق نأ رهظألاو « ليوأتلا يف دعب

 : لاق هنأكف , يقيقحلا عتتتلا يف و لب رصحلا ريغ يف هنأ 4 حلا ىلإ ةَرْمعْلاِب
 , يدهلا نم رسيتسا اف جحلا ىلإ ةرمعلاب معتمت نكل نيفئاخ اونوكت مل اذإف
 يِرِضاَح ُهْلْهَأ ْنُكَي ْمَل نَمِل َكِلَذ ١ : هناحبس هلوق ليوأتلا اذه ىلع لديو

 () عامجإب هريغو مارحلا دجسملا رضاح اهيف يوتسي رصحملاو < ِماَرَحْلا دِجْسَمْلا
 لتاقلا ماكحأ يف لقنلف « هيلع هللا صن يذلا رصحلا ماكحأ يف انلق دقو

 . ديصلل

 )١( ةيآ ةرقبلا ١95 .

 نأ يأ ءرظن هيف « عامجإب هريغو « مارحلا دجسملا رضاح اهيف يوتسي رصحلاو » فلؤملا لوق (؟)
 يكمل نوكي راصحإلا ٠ يأ « اهيف » هلوق يف ريضلاو . ءاماعلا نم عامجإب ءاوسلا ىلع يقافآلاو

 2 ٠ راصحإلا ةيآ

 نع رصحأ اذإ « للحتلا يكمل زوجي : يوونلا لاق دقف . كلذ ىلع مهلوق اوعمجي م ءاملعلا نكلو

 زوجي ال « هريغو ء نسحلا نب دم لاقو ءرذنملا نباو روث وبأ لاق هبو « انبهذم اذه . تافرع

 . ( 656 /8 عومجملا ) رظنا . تافرع نع رصحأ اذإ يكملل للحتلا

 نأ نم هل دبال : اهلهأ نم ةكمب رصحأ نم راصحإ يف ّيِرْهُزلا باهش نبا لاقو : يطرقلا لاقو
 - وبأ لوقلا اذه راتخاو : لاق ( هراصحإ نم للحتلا هل سيل يأ ) ًاشعن شعن نإو « ةفرعب فقي



  ديصلا ءازج ماكحأ يف لوقلا

 اوُنَماَء نيذلآ اَهّيَأَي > : ىلاعت هلوق نأ ىلع اوعمجأ نيماسملا نإ : لوقنف

 نِم َلَمَق ام َلْفَم ءآَرَجَف ًاَسعَتُم مكن ُهَلَعق نَمَو ٌمُرُح ْمَتنَأو ديصلآ أولَتفَت آل
 وأ نيك َنيِكَسَم ٌماَمْط َةَرَفَك وأ ةّبمكلا َمِلَب اَيْدَه ْمُكنم ِلْدَع اَوَذ هب ٌمُكْحَي معْنلآ

 ايفو اهماكحأ ليصافت يف اوفلتخاو « ةكحم ةيآ يه 7 4 ًاماّيِص كلذ َلْدَع
 لتق يف بجاولا له اوفلتخا منأ اهنف « هيلع ساقي ال ام اهموهفم ىلع ساقي
 وبأ بهذو « © لّثملا بجاولا نأ ىلإ روهمجلا بهذف ؟ هلثم وأ هتيق ديصلا
 (7 لثملا اهب يرتشي نأ نيبو ديصلا ةيق ينعأ ةيقلا نيب ريخم هنأ ىلإ ةفينح
 نم فلسلا هيف مح ايف ديصلا لتاق ىلع محلا فانئتسا يف اوفلتخا مهأ اهنمو
 لتق نمو ء اهب ًاهيبشت ةندب هيلعف ةماعن لتق نم نأ مهككح لثم « ةباحصلا
 فتأتسي : كلام لاقف « ةيسنإ هيلعف ةيشحو ةرقب لتق نمو « ةاش هيلعف ًالازغ
 : يعفاشلا لاقو . (9 ةفينح وبأ لاق هبو « هب محلا كلذ نم عقو ام لك يف

 ىلع ام هيلع نأ يكلا رصحلا يف كلام لوق لاقف « يلاملا ريكب نب هللا دبع نب دمحأ نب دمح ركب
 ةلفأ ْنْكَي مل نمل َكلُذ » لجو زع هلوقل باتكلا رهاظ فالخ يذهملاو « جحلا ةداعإ نم يقافآلا

 زع هللا نم ةحابإلا نأ يف يرهزلا لوق اذه يف يدنع لوقلاو : لاق 4 مارحلا دجئمملا يرضاح

 امأف « جحلا هتاف نإو جلاعتي ةفاسملا دعبل مقي نأ مارحلا دجسملا يرضاح هلهأ نكي مل نمل لجو

 شعن نإو « دهاشملا رضحي هنإف « ةالصلا هلثم يف رصقي ال ام مارحلا دجسلا نيبو « هنيب ناك نم

 ركذ لبق نمو « ةلئسملا هذه يف عامجإ كانه سيل نأ نيبتي اذهبف . تيبلاب ةفاسملا برقل ًاشعن

 . كلذ لمأتف . كلذ يمل هتزاجإ مدع يف يرهزلا لوق فلؤملا

 )١( و4 ةيآ ةدئاملا .

 . 058/١ يبطرقلا )و ( 5017 ينغما ) رظنأ  دحأو « يمفاشلاو « كلام روهجما نمو (؟)

 )١( ءاهقفلا ةفحت ) رظنا ١/  ) 1464ةفينح يبأ بهذمل .

 « ةموكح هيف تضم ام لك يف محلا فنأتسيو » لاق ربلا دبع نبا نإف « كلام بهذمل ةبسنلاب (؟)

 ناك ديصلا ءازج نم هب اوكح ايف مهنع هللا يضر ةباحصلا ةموكحب أزتجا ولو ء ضمت وأ
 دبال « ةماعنلاو « يبظلاو ٠ شحولا رامحو « ةكم مامح ادع ام هنأ كلام نع يور دقو « ًانسح

 رظنا . « ىلاعت هللا مهر فلسلا نم ضم نم ةموكحب عبرألا هذه يف ثزتجيو ةموكحلا نم.هيف

 . ( ١؟68/7 عئانصلا عئادب ) ةفينح يأ بهذمل رظنأ ( 588 ١ يفاكلا )
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 وأ رييختلا ىلع ةيآلا له اهنمو « ()زاج هيف اوكح امم ةباحصلا محب أزتجا نإ

 ديري « ةفينح وبأ لاق هبو « رييختلا ىلع يه : كلام لاقف ؟ بيترتلا ىلع

 . ءازجلا هيلع يذلا ناريخي نيكحلا نأ

 اذإ لثملا وأ ٌديصلا ٌمّوَقُي له اوفلتخاو « بيترتلا ىلع يه : رفز لاقو
 لاقف ؟ ًاماعط هتيقب يرتشيف بوجولاب لوقلا ىلع ّبَجَو نإ ماعطإلا راتخا

 ريدقت يف اوفلتخي مو « لثملا موقي : يعفاشلا لاقو . ديصلا ُموَقي : كلام

 موصي : كلام لاقف  ليصفتلا يف اوفلتخا اوناك نإو « ةلملاب ماعطلاب مايصلا

 لهأو يعفاشلا لاق هبو « نيكسم لك مهدنع معطي يذلا وهو ًاموي دم لكل .
 . (زاجحلا

 هلخدي الو « هلثم وهف لثمب هيف مهنع هللا يضر ةباحصلا هب تككح ام نأ انبهذم : يوونلا لاق )١(

 ىرجف « ةفينح وبأ امأو . دوادو « قحسإو « دمحأو « ءاطع لاق هبو « مح الو « داهتجا مهدعب
 هيف تككح ناو « ديص لك يف حلا بجي : كلام لاقو « ةيقلا بجاولا نأ قباسلا هلصأ ىلع

 . ( 5/8 /7 عومجلا ) . ةباحصلا

 نإنف « مرحلا يف لالحلا هلتق وأ « ًاديص مرحملا لتق اذإ : يوونلا لاق ( 53/8 /7 عومجما ) رظنا ()

 ماعطإلاو ء لثما حبذ نيب ريخم هنأ انبهذمو عامجإلاب ءازجلا هيف بجو مَعْنلا نم لْثِم هل ناك
 الإ « دوادو ٠ هنع نيتياورلا حصأ يف دمحأو ٠ كلام لاق هبو . ًاموي دم لك نع مايصلاو « هتمقب
 « معنلا نم لثملا همزلي ال : ةفينح وبأ لاقو . لثملا موقي الو ء ديصلا ُمُوَقُي : لاق ًاكلام نأ

 نبا لاق : رذنملا نبا لاقو « معنلا نم لثلا يف ةيقلا كلت فرص هلو « ديصلا ةيق همزلي انإو

 ماصو « ًاماعط مهاردلاو « مهارد ٌةَمْوَق « هدقف نإف ء هب قدصتو « هحبذ لثملا دجو نإ : سابع

 « ضايع وبأو « يعخنلاو يرصبلا نسحلا هقفاوو « مايصلا ماعطلاب ديرأ امنإو : لاق . معطي الو
 // عومجملا ) . ماص . هدقف نإبف « ماعطإلاف « هدقف نإف « لثما همزلي : يروثلا لاقو ءرفزو
 . ( 419 /” ىنغملا ) رظناو ( 30

 ءاش نإو ء يدهأ ءاش نإ رايخلاب لتاقلاف : يناساكلا لاق ( 1؟08 /؟ عئانصلا عئادب ) رظناو

 ءاوس « مايصلاو « ماعطلا نيب رايخلاب وهف « يه نت هتبق غلبي مل نإو « ماص ءاش نإو « معطأ
 قكحو « فسوي يبأو « ةفينح يلأ لوق اذهو ٠ هل ريظن ال امم ناك وأ ءريظن هن امم ديصلا ناك

 نإو « ًاماعط اءاش نإو « ًايُدَه هيلع اكح اءاش نإ « نيكحلل رايخلا نأ دمع لوق يواحطلا

 . ًامايص اءاش
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 لك معطي يذلا رْدقلا وهو « ًاموي نْيَدُم لكل موصي : ةفوكلا لهأ لاقو

 ؟ ال مأ ءازج هيف له أطخ ديصلا لتق يف اوفلتخاو . 20 مهدنع نيكسم
 . (" هيلع ءازج ال : رهاظلا لهأ لاقو ءازجلا هيف نأ ىلع روهملاف

 ةعامج لتق اذإ : كلام لاقف « ديصلا لتق يف نوكرتشي ةعاملا يف اوفلتخاو

 (” ةعامجو يروثلا لاق هبو « لماك ءازج مهنم دحاو لك ىلعف ًاديص نومرحم
 نولتقي نيمرحملا نيب ةفينح وبأ قرفو ( دحاو ءازج مهيلع : يعفاشلا لاقو

 ١/ يفاكلا ) . رظنا ءايشألا ةثالثلا هذه نيب لتاقلا ناكحلا ريخي ثيحب رييختلا كلام بهذمو -
 . كلام بهذملا ؟6؟

 )١( ًاماعط اهب ىرتشا ءاش نإو « مرحلا يف حبذيف ايده هب ىرتشا ءاش نإ : يدنقرمسلا لاق «

 ةطنح نم عاص فصن لك ناكم ماص ءاش نإو ء ةطنح نم عاص فصن ريقف لك ىلع قدصتف

 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ًاموي ١/ 566 ( .
 ىدحإ ىلع ءازجلا بوجو يف ديصلا لتق يف دمعلاو . أطخلا نيب قرف ال : ةمادق نبا لاق (؟)

 « يعفاشلاو «يروشلاو ٠ كلامو « يعخنلاو « ءاطعو ٠ نسحلا لاق هبو دمحأ نع نيتياورلا
 ةياورلاو . ةنسلاب ءىبطخلا ىلعو « باشكلاب دمعتملا ىلع : يرهزلا لاق . يأرلا باحصأو
 ءرذنلا نباو « سواطو ء ريبج نب ديعسو سابع نبا لوق وهو « أطخلا يف ةرافك ال : ةيناثلا
 « ءىطاخلا ىلع ءازج ال هنأ هباطخ ليلدف 4 سعت مُكْنِم ُهَلَتَق نَمَو >: لاق ىلاعت هللا نأل « دوادو
 . ليلدب الإ اهلغشي الف « هتمذ ةءارب لصألا نآل
 وأ « ائطخم ناك نإو هيلع ءازج ال « همارحإل ًاركاذ ًادمعتم هلتق اذإ : دهاجيو : نسحلا لاقو
 < ًادّسَمَتُم » لاق هللا نإف . صنلا فالخ اذهو : ةمادق نبا لاق . ءازجلا هيلعف « همارحإل ًايسان
 .(ةعم ,ةهحك ا ينغملا ) رظنا . دمعتم همارحإل ركاذلاو

 . كلام بهذمل ( ١/ 56١ يفاكلا ) رظنا (؟)

 نباو « سابع نباو باطخلا نب رمع نع اذه ىوري « ةحيحصلا ةياورلا ىلع دمحأ بهذم وهو ()
 . قحسإو « يعفاشلاو ٠ يبعشلاو يعخنلاو ٠ يرهزلاو « ءاطع لاق هبو « مهنع هللا يضر رمج
 هبو ءركب وبأ اهراتخاو , ىسوم وبأ امهاور « ءازج دحاو لك ىلع نأ دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو
 . موصلا اهلخدي لتق ةرافك اهنأل نسحلا نع ىوريو « ةفينح وبأو ٠ يروثلاو « كلام لاق
 . يمدآلا لتق ةرافك تهبشأ

 نإو « دحاو ءازجف كلذ ريغ ناك نإو « ًامات ًاموص دحاو لك ماص « ًاموص ناك نإ : ةثلاثلاو
 "سيل ءازجلا نأل , مات موص رخآلا ىلعو « هتصحب يِدْهْلا ىلعف ٠ موص رخآلاو « يده امهدحأ ناك
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 ءازج نيمرحلا نم دحاو لك ىلع : لاقف مرحلا يف هنولتقي نيلحلا نيبو ديصلا

 ء ديصلا لتاق نيكحلا دحأ نوكي له اوفلتخاو "7 دحاو ءازج نيلحما ىلعو
 باحصأ فلتخاو زوجي : يعفاشلا لاقو "زوجي ال هنأ ىلإ كلام بهذف

 يف : كلام لاقف « ماعطإلا عضوم يف اوفلتخاو '“ ًاعيمج نيلوقلا ىلع ةفينح يبأ
 ىلإ عضاوملا برقأ يفف الإو « ماعط مث ناك نإ ديصلا هيف باصأ يذلا عضوملا
 . معطأ اميح : ةفينح وبأ لاقو . عضوملا كلذ

 . ( 58١ // عومجملا ) رظناو . ةمادق نبال ( 555 /؟ ينغملا ) رظنا لدب وه افنإو « ةرافكب -

 )١( هتيق فصن اهنم دحاو لك ىلعف « مرحلا يف ديص لتق يف نالالح كرتشا ولو : يناساكلا لاق «
 لحما يف ىنعمل بجي مرحلا ديص ناضض نأل « مهددع نيب ناضلا مسقي كلذ نم رثكأ اوناك نايف «
 مارحإلا ديص ناض فالخب لاومألا رئاس ناضك « لعافلا ددعتب ددعتي الف مرحلا ةمرح وهو «
 ةيقلا عيمج مرحلا ىلعف « لالحو « مرحم كرتشا نإ ٠ لالح لتق نإف .. فصنلا لالحلا ىلعو «

 ىلع بجاولا نأل « ناءازج نراقلا ىلعو « ءازجلا فصن لالحلا ىلعف « مرحلا يف ًاديص نراقو
 بجاولاو : لحملا ناض لالحلا ىلع بجاولا نأل « ناءازج مرحملا ىلع بجاولاو « لحما ناض لالحلا

 لالح كرتشا ولو « ناءازج ؛همزليف « نيمارحإ ىلع ىنج نراقلاو « ةيانجلا ءازج مرحلا ىلع «
 ديصلا لتق يف نراقو درفمو ٠ نراقلا ىلعو « لماك ءازج. درفملا ىلعو « ءازجلا ثلث لالحلا ىلعف

 1؟80/؟ عئانصلا عئادب ) رظنا . ناءازج ( .

 . ( 01١ /؟ ينغملا ) رظنا . يعخنلاو ( 5١5 /ه يبطرقلا ) رظنأ . ةفينح يبأ بهذم وهو ()

 نب رمع لاق هبو . رذنملا نباو ٠ قحسإ لاق اذهبو . ( 50١/7 ينغملا ) رظنا . دمحأ لوق وهو (؟)
 . ( 588 /7 عومجملا ) رظنا . باطخلا

 ىور : يبطرقلا لاق . ةفينح يبأ بهذمل يبطرقلا لقت تركذ دقو « فالتخالا اذه ىلع علطأ م (5)

 : لاقف ٠ باطخلا نب رنع ىلإ ءاج ًالجر نأ نيريس نب دمم نع بيرق نب كلملا دبع نع كلام
 اذاهف نامرحم نحنو , ًايبظ انبصأف « ةينث ةرغث ىلإ قبتسن نيسرف يل بحاصو ء انأ تيرجأ ينإ
 ىلوف ءزنعب هيلع اككحف « تنأو « انأ محأ ىتح لاعت : هبنج ىلإ لجرل رمع لاقف « ىرت
 « هعم محي ًالجر اعد ىتح يبظ يف مكحي نأ عيطتسي ال « نينمؤلا ريمأ اذه : لوقي وهو ٠ لجرلا
 . ال : لاقف ؟ « ةدئاملا » ةروس أرقت له هلأسف « هاعدف « لجرلا لوق باطخلا نب رمع عمسف

 ينتربخأ ول : هنع هللا يضر رمع لاقف ءال : لاقف ؟ يعم كح يذلا لجرلا فرعت له : لاق

 هب ٌمُكْسَي >: هباتك يف لوقي هناحبس هللا نإ : لاق مث ًابرض كتعجوأل « ةدئاملا »ةروس أر قت كنأ

 . ( 507/0 يطرقلا) فوع نب نمحرلا دبع اذهو « 4 ةّبغَكلا لاب ايده ْمُكْنِم ٍلْدَع اوذ

 . ةفينح يبأل ( 5545 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو «٠ كلام بهذمل ( 541 ١/ يفاكلا ) رظنا (5)
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 مرحلا نأ ىلع ءاماعلا عمجأو . ١" ةكم نيكاسم الإ معطي ال : يعفاشلا لاقو

 لتقي لالحلا يف اوفلتخاو . كلذ يف صنلل ءازجلا هيلع نأ ديصلا لتق اذإ
 دواد لاقو . ءازجلا هيلع : راصمألا ءاهقف روهمج لاقف . مرحلا يف ديصلا

 مرحلا يف ديصلا لتق ميرحت يف نوماسملا فلتخي ملو . هيلع ءازج ال : هباحصأو
 ًامّرَح اَنْلَعَج نأ اوَرَي ْمَل َوَأ > : هناحبس هلوقل كلذو ةرافكلا يف اوفلتبخا امنإو

 تاومسلا قلخ موي ةكم َمْرَح هللا نإ » : ب هللا لوسر لوقو” < اًنِمآ

 هنأ هلكأو ديصلا لتق اذإ مرحما نأ ىلع راصمألا ءاهقف روهمجو (9 « ضرألاو

 (9 نيترافك هيف نأ ةفئاطو ءاطع نع يورو . ةدحاو ةرافك الإ هيلع سيل
 . ةيآلا هذهب ةقلعتملا لئاسملا تاروهشم يه هذهف

 انا ذي نيل

 )١( ىنغملا ) رظنأ . دمحأ بهذم وهو ( 485 /7 عومجملا ) رظنا 550/5 ( .

 )١( ةيأ توبكنعلا !5 . ١

 ىلع ةمألا تعمجأ : يوونلا لاق دقف « ةكم ديص لتق ةمرح ىلع نيماسملا عامجإل ةبسنلاب امأ

 ةفاك ءاماعلا لاق هبو « انبهذم اذه « ءازجلا هيلعف « هلتق نإف « لالحلا ىلع مرحلا ديص ميرحت .

 انليلد . نيمرحلاب هديقف < مُرُح ْمُتْنَأَو دْيّصلا اوُلَمْفَت آل > : ىلاعت هلوقل هيلع ءازج ال : دواد لاقو
 يور امو « ةودنلا راد يف رئاطلا هببسب فلت نيح هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يور ام

 لقي مل نإو - دوادو « مارحإلا ديص ىلع ًاسايقو راثآلا نم كلذ ريغو « دارجلا يف سابع نبأ نع
 عومجلا ) « سايقلا تابثإ ىع لدتسيف - سايقلاب 7/ ٠١ ( مزح نبأ امأ ٠ دمعت نمو » : لوقيف

 ناك نإف « مرح وهو « ديصلا لتق هنأل « ءازجلا هيلعف « مرحلا يف وهو « لحلا يف ديص لتق
 ءديصلا كلذ لكؤي الو ء لجو زع هلل صاع وهف ؛ لحلا يف لتاقلاو « مرحلا يف ديصلا
 هنألف ديصلا لكأ نم عنماو « هنايصع امأو « ًامرح سيل هنألف « ءازجلا طوقس امأ . هيف ءازج الو

 ناك اذإ « لتابقلا ىلع ءازجلا ءاج افإو . طقف ههرحت ءازج افنإ « ءازج هيف تأي ملو « مرحلا ديص نم :
 ش . ( 50 // ىلحلا ) . ًامرح

 ) )0تاومسلا قلخ موي ىلاعت هللا همرح دلب اذه » ظفلب ملسمو « يراخبلا هجرخأ ثيدحلا «

 رظنا . ةكم حتف موي سابع نبا نع « ةمايقلا موي ىلإ ىلاعت هللا ةمرحب مارح وهو « ضرألاو
 ) عومجلا 595/7 ( . ْ

 هبو « هلكأ نود هلتقل دحاو ءازج هيلعف « هنم لكأف « هحبذ وأ « ًاديص لتق نم : يطرقلا لاق (؟)
 هابحاص هفلاخو « هتهق ينعي « لكأ ام ءازج هيلع : ةفينح وبأ لاقو . يعفاشلا لاق . :



 يدخل

 فرط ىلإ ريشن نحنف ( فالتخالا اذه ىلإ مهتعد يتلا بابسألا امأو )
 نأ هتجحف دمع لتقلا نوكي نأ ءازجلا بوجو يف طرتشا نم امأ : لوقنف اهنم
 تارافكلاو باقعلل بجوملا وه دمعلا نإف ًاضيأو « ةيآلا يف صن كلذ طارتشا
 ٠ . ام ًاباقع

 دنع ءازجلا هبشي نأ الإ ء هل ةجح الف نايسنلا عم ءازجلا بجوأ نم امأو

 . . انايسنو اطخ َُمْضَت روهجلا دنع لاومألا نإف « لاومألا فالتاي ديصلا فالتإ

 مهضعب باجأ دقف « ءازجلا بوجو يف دمعلا طارتشا سايقلا اذه ضراعي نكل
 : ىلاعت هلوق يف هيلع صوصنملا باقعلا قلعت ناكمل طرتشا امنإ دمعلا يأ : اذه نع

 .ةمارغلا يف وه قوذملا لابولا نأل هل ىنعم ال كلذو ١ 4 هِرْمأ َلاَبَو َقوُدَيِل »
 ريغ يمانلا نأ فالخ الو « لابولا قاذ دق ًادمعتم وأ ًائطخم هلتق ءاوسف

 تبثت ال تارافكلا نأ هلصأ نم ناك نمل ةجحلا هذه مزلت ام رثكأو « بقاعم

 يف مهفالتخا امأو . سايقلا الإ يسانلا ىلع اهتبثأ نمل ليلد ال هنإف « سايقلاب
 ىلع لاقي لشملا نأ فالتخالا ببس نإيف « ةيقلا يف للا وأ هيبشلا وه له لّثملا

 هيبشلا نأ ىأر نم ةجح نكل « ةيقلا يف لثم وه يذلا ىلعو لّْثم وه يذلا
 برعلا ناسل يف هيبشلا ىلع لثملا ظفل قالطنا نأ ظفللا ةلالد ةهج نم ىوقأ

 ةيقلا ىلع لّثملا انهه لمح نمل نكل « ةيقلا يف لثملا ىلع هنم رهظأو « رهظأ
 صوصنم وه لُّدَعلا وه يذلا لثملا نأ اهدحأ : كلذ داقتعا ىلإ ُهَنَكَّرَح لئالد

 . مايصلاو ماعطإلا يف هيلع

 ءديصلا عيمج يف ًاّماع ناك ليدعتلا ىلع انهه لمح اذإ لثملا نإف ًاضيأو

 هيبش هل دجوي ال ايف لثملا نإف ًاضيأو « هيبش هل ىقّلُي ال ام ديصلا نم نإف

 ء هسنج نم الإ هيبش ةقيقحلا يف ديصملا ناويحلل دجوي سيلو « ليدعتلا وه

 )١( ةدئاملا : 50 .



 مو

 يف هلثم نوكي نأ بجوف « هسنج ريغ نم وه هيف بجاولا لثملا نأ صن دقو
 . هنم غرف دق هيبشلا يف محلا نإف ًاضيأو « ةيقلاو ليدعتلا

 لك وه كلذلو « تاقوألا فالتخاب فلتخي ءيش وهف ليدعتلاب محلا امأف

 ةيآلا يف ريدقتلا يتأي اذه ىلعو « اهيلع صوصنملا نْيَمكَحْلا ىلإ جاتحي تقو
 لُدَعوأ معْنلا نم لتق امةيق هيلعف ًادمعتم ينم هلتق نمو : لاق هنأكف « هباشمب

 . ًامايص كلذ لدع وأ ًاماعط ةيقلا

 , ماعطلاب َرّدَق اذإ مَعْنلا نم هلثم وأ ديصلا وه رّدقملا له مهفالتخا امأو
 هريدقت ىلإ عجر هلثم دجوي مل امل يذلا هنأل : لاق ديصلا وه ردقملا لاق نف

 ردقت امنإ ءيشلا نأل : لاق معنلا نم بجاولا وه ردقملا نإ لاق نمو « ماعطلاب
 رييختلا ىلع ةيآلا نإ لاق نم امأو . ههيبش ينعأ هلثم ريدقتب ّمِدُع اذإ هتيق

 ناسل يف اهاضتقم ناك ذإ «وأ » فرح ىلإ تفتلا هنإف

 يف اههبشف كلذ يف تارافكلا بيترت ىلإ رظن نم امأو . رييختلا برعلا
 امأو . لتقلاو راهظلا ةرافك يهو « قافتاب بيترتلا اهيف يتلا تارافكلا
 نم هيف محلا عقو دق يذلا دحاولا ديصلا يف محلا فنأتسي له يف مهفالتخا
 اذه مأ ىنعملا لوقعم ريغ يعرش محلا له وه مهفالتخا يف ببسلاف « ةباحصلا

 دجوي سيلف هيف َمكُح دق ام : لاق ىنعملا لوقعم وه لاق نف ؟ ىنعملا لوقعم

 ىنعم الف ةندبلا نم اهب هبشأ دجوي ال هنإف ةماعنلا لثم « هنم هب هبشأ ءيش

 . كلام لاق هبو « هنم دبالو داعي : لاق ةدابع وه لاق نمو « محلا ةداعإل

 ءازجلا له هببسف « دحاولا ديصلا لتق يف نوكرتشي ةعاجلا يف مهفالتخا امأو
 طقف يدعتلا لاق نف ؟ ديصلا ةلمجج ىلع يدعتلا وأ طقف يدعتلا وه هبجوم

 ىلع يدعتلا لاق نمو « ًءازج ديصلل ةلتاقلا ةعاجلا نم دحاو لك ىلع بجوأ
 باصنلا يف صاصقلاب ةهيبش ةلأسملا هذهو . دحاو ءازج مهيلع : لاق ديصلا ةلمج

 اذه نم اهعضاوم يف قأتسو . سفنألا يفو ءاضعألا يف صاصقلا يفو ةقرسلا يف

 . هللا هاش نإ باتكلا
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 ىلع مرحلا يف نيلتاقلا نيمرحملا ريغ نيبو نيمرحلا نيب ةفينح يبأ قيرفتو

 افإف ءازج ةعامجلا نم دحاو لك ىلع بجوأ نمو « نيمرحلا ىلع ظيلغتلا ةهج

 ديصي نأ دارأ نم ناكل ةلمج ءازجلا مهنع طقس ول هنإف « عئارذلا دس ىلإ رظن
 هنأ هبشيف مثإلل ةرافك وه ءازجلا نإ انلق اذإو ,« ةعامج يف داص مرحلا يف

 لك ىلع بجيف ءازجلا ضعبتي ال نأ بجيف « هيف كارتشالاب ديصلا لتق مثإ ضعبتي ال
 ببسلاف « ديصلا لتاق نيكحلا دحأ نوكي له يف مهفالتخا امأو . ةرافك دحاو

 مل هنأ كلذو « عرشلا يف يلصألا ىنعملا موهفمل رهاظلا موهفم ةضراعم هيف

 نمم محلا زوجي نأ اذه رهاظ ىلع بجيف « ةلادعلا الإ نيكحلا يف اوطرتشي

 موهفم امأو . لتاق ريغ وأ ديصلا لتاق ناكأ ءاوس « طرشلا اذه هيف دجوي
 00 . هسفن ىلع لاح نوكي ال هيلع موكحملا نأ وهف عرشلا يف ىلصألا ىنعلا

 « عضوم هيف طرتشي مل هنأ ينعأ قالطإلا هببسف ٠ عضوملا يف مهفالتخا امأو

 نم امأو . هعضوم نم لقني ال لاقف نيكاسمل قح هنأ يف ةاكزلاب ههبش نف
 نيكاسم الإ معطي ال : لاق ةكم نيكاسمب قفرلا وه امنإ كلذب دوصقملا نأ ىأر

 يف مهفالتخا امأو « ءاش ثيح معطي : لاق قالطإلا رهاظ دعا نمو « ةكم
 يف ساقي له هببسف ؟ ال مأ ةرافك هيلع له مرحلا يف ديصلا لتقي لالحلا

 دنع عرشلا لوصأ نم لصأ سايقلا لهو ؟ سايقلاب لوقي نم دنع تارافكلا

 ىلع مرحلا يف ديصلا لتق سايق نوفني رهاظلا لهأف ؟ هيف نوفلتخي نيذلا
 هعنمل هعنه نأ ةفينح يبأ لصأ ىلع قحيو « عرشلا يف سايقلا مهعنمل مرحلا

 هناحبس هلوقل هب ممالا قلعت يف مهنيب فالخ الو « تارافكلا يف سايقلا

 نِم سانلا ُفْطَخَتُيَو انمآ اَمَّرَح انلعج انأ اوَرَي ْمَلَوَأ + : ىلاعتو

 تاومسلا قّلخ موي ةكم َمّرَح هللا نإ » وني هللا لوسر لوقو 07 + مهلوَح

 . ن7 ضرالاو

 )١( توبكتعلا : 7" .
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 هببسف ؟ ناءازج مأ دحاو ءازج هيلع له هلكأ مث هلتق نيف مهفالتخا امأو

 لهف هيلع ًايدعت ناك نإو ؟ ال مأ لتقلا يدعت ىوس هيلع ناث ٌدَعَت هلكأ له

 امو « مثأ لكأ نإ هنأ ىلع اوقفتا مهأ كلذو ؟ ال مأ لوألا يدعتلل واسم وه

 يف بجاولا ةفرعم : ناكرأ ةعبرأ ىلع لشي ءازجلا ةرافك يف رظنلا ناك

 ةفرعمو « بجي هلجأل يذلا لعفلا ةفرعمو « هيلع بجت نم ةفرعمو ٠ كلذ
 كلذ نم يقبو ٠ سانجألا هذه رثكأ يف مالكلا مدقت دق ناكو . بوجولا لحم
 ش : نارمأ

 « تاديصملا ضعب يف لاثمألا نم تايجاولا ضعب يف فالتخا : امههدحأ

 . . كلذ نم انيلع يقب ايف رظني نأ بجي ديصب سيل امم ديص وه ام : يناثلاو

 عبضلا يف ىضق هنأ باطخلا نب رمع نع يور ام بابلا اذه لوصأ نف
 60 ةرفجب عوبريلا يفو « قاتعب بنرألا يفو ءزنعب لازغلا يفو « شبكب
 تاوذ نم يهو « ةاشلا رتجت اك رتجت بنذو متاوق عبرأ اهل ةبيود : عوبريلاو
 ةرفجلاو « هلثم دلو وأ دلو دق ام زعملا نم معلا لهأ دنع زنعلاو « شوركلا

 قوف ليق قانعلاو ٠ عاضرلا نع ىنغتساو لكأ ام ةرفجلاف ء زعملا نم قانعلاو
 عوبريلاو بنرألا يف : لاقف ثيدحلا اذه كلام فلاخو اهنود ليقو ةرفجلا

 , نأضلا نم هقوف اف عُدَجْلا كلذو « ةيحضأو ًايده زوجي امب الإ نامّوَقُي ال
 غلاب ًايُدَه ١ : ىلاعت هلوق كلام ةجحو . رقبلاو لبإلا نم هقوف اف يِّنلاو
 نم لقأ هيزجي ال هنأ ًايُدَه هسفن ىلع لعج نم نأ اوفلتخي ملو ( 4 ةّبَلا
 لثم كلام دنع ديصلا راغص يفو « هاوس ام ينثلاو « نأضلا نم هقوف اف عذجلا

 . (9 هرابك يف ام

 )١( راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا رباج نع أطوملا يف كلام هاوز ©/ ٠١ ( .

  0ئه ةيآ ةدئاملا .

 يفاكلا ) رظنا (؟) ١/  ) 56١كلام بهذم يف .



 نحذر

 ديصلا رابكو معنلا راغص نم لْثلاب ديصلا ٌراغص ىدْفُي : يعفاشلا لاقو
 اهنأ هتجحو « © دوعسم نباو يلعو ناثعو رمع نع يورم وهو « اهنم رابكلاب

 وبأو « ليصف ةريغصلا يفو « ةندب ةريبكلا ةماعنلا يف هدنعف ؛ لثلا ةقيقح

 « اهريغو ةكم مامح يف بابلا اذه نم اوفلتخاو « ةيقلا يف هلصأ ىلع ةفينح
 لوق فلتخاو .  ةموكح لحلا مامح يفو « ةاش : ةكم مامح يف كلام لاقف
 لاق ةرمو « ةكم ماحك ة ةرم لاقف . ةكم ريغ مرحلا مامح يف مساقلا نبا

 . لحلا ماحك ةموكح

 . () هتيق مرحلا ىوس مامح يفو « ةاش مامح لك يف : يعفاشلا لاقو

 مالا الإ اهيف (9 ءازج الف ديصلا نم هل لثم ال ءيش لك : دواد لاقو

 باطخلا نب رمع نع ىور هنإف . ًاعامجإ كلذ نظ هلعلو  ةاش هيف نإف

 نم ءيش لك يف : لاق هنأ ءاطع نع يورو . « ةباحصلا نم هل فلاخم الو

 ش . ةاش ريطلا

 رظنا . روث وبأو « دمحأو « يروشلاو , ءاطعو ءرمع نبا لاق هبو (3775 77 عومجما ) رظنا )١(
 ٠ ( 005/5 ينغملا ) رظناو .( قباسلا ردصلا )

 ٠ كلام بهذم يف ( 585 ١/ يفاكلا ) رظنا (0)

 : انباحصأ لاق « اندنع هيف فالخ ال ةماملا يف ةاش بوجو نم هانركذ يذلا اذه : يوونلا لاق (5)
 ىوس مامح يفو » فلؤملا لوق يفف ( 77١ /7 عومجملا ) رظنا . مرحلا مامحو « لحلا مامح هيف ءاوس
 عفاتو ء رمع نباو « سابع نباو « نافع نب ناثع لاق هبو . كلذ لمأتف . رظن هيف « هتيق مرحلا
 وبأو « قحسإو « دمحأو « ةدانتقو ريبزلا نب ةورعو ٠ حابر يبأ نب ءاطعو « ثراحلا دبع نبا
 يبأو « يرهزلاو ٠ يعخنلا نعو « ةيقلا لحلا ةمامحو ةاش مرحلا ةمامح يف كلام لاقو « روث
 . ( قباسلا ردصملا ) . اهنُت ةفينح

 . دواد بهذمل ةمادق نبال ( 516 /* ينغملا ) رظنا (5)

 رظنا . مهنع هللا يضر سابع نباو «٠ ثراحلا دبع نب عفانو « ناثعو ءرمع نع كلذ يور (0)
 . يمعفاشلا هاور رمع نع رثألاو ( 018 /؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( 775 /7 عومجم لا )
 رئاسو ءروفصعلا كلذكو « هتيق دمحو . فسوي يبأو « ةفينح يبأ دنعو ( صيخلتلا ) رظنا
 . ( 1؟08 /7 عئانصلا عئادب ) رظنا . رويطلا



 هذلل

 ضيب يف ىرأ : كلام لاقف « ةماعنلا ضيب يف بابلا اذه نم اوفلتخاو
 ىعفاشلا هقفاوو . ةمقلا يف هلصأ ىلع ةفينح وبأو « 2 ةندبلا نم رشع ةماعنلا

 خرف اهيف ناك ْنِإ : ةفينح وبأ لاقو . روث وبأ لاق هبو . " ةلأسملا هذه يف
 نأ كلذ يف روث وبأ طرتشاو . ” ةماعنلا ءازج ينعأ : ءازجلا هيلعف تيم

 لسري نأب ةماعنلا ضيب يف ىضق (' هنأ يلع نع يورو « تومي مث ايح جرخي

 اذهو : تلقف « ضيبلا نم تبصأ ام تيمس اهحاقل نيبت اذإف لبإلا ىلع لحفلا
 هل تناك نم : ءاطع لاقو . للا نم دسف ام ناض كيلع سيل مث « يذَه

 ' :رمع وبأ لاق « نامهرد ةضيب لك يف الإو « يلع لوق لوقلاف لبإ

 ةالصلا هيلع يبنلا نع ةرجع نع بعك نع سابع نبأ نع يور دقو
 . ىوقلاب سيل هجو نم (9« هنمث مرحما هبيصي ةماعنلا ضيب يف » مالسلاو

 )١( يفاكلا ) رظنا ١/  ) 565كلام بهذمل .

 /؟ ينغملا ) رظنأ . دمحأ بهذم وهو ( 7 // عومجلا )و ( /؟ عئانصلا عئادب )رظنا (0)

 لاق هبو « دوعسم نباو ءرمع نع كلذ يورو « هتيق ماعنلا ضيب يف » سابع نبا لاق (

 . ( قباسلا ردصملا ) رظنا . يأرلا باحضأو ءروث وبأو ٠ يعفاشلاو « يرهزلاو « يعخنلا
 « شامف خرف اهنم جرخ ةضيب رسك نم دمحأ دنعو . ( 1714/5 عئانصلا عئادب ) رظنا 0

 دالوأ ريغص ماها خرف يفف : هضيب فلتملا دالوأ راغص يف ام هيفف « تام نإو « هيف ءيش الف

 ايفو ( همأ نع لصفي نأ ىلإ وأ « عضوي نيح ةقانلا دلو وهو ) راوح ةماعنلا خرف يفو منغلا
 1 ( 015 /؟ ينغملا ) رظنا . هتيق اهادع

 . ضومغلا نم ًائيش اهيف نإف ٠ ىرت اكو « انيدل يتلا خسنلا عيمج يف اذكه ةرابعلا هذه (6)

 ضيب هريعب أطوأ ًالجر نأ » هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاور ام هنع هللا ىضر ىلع نع رثألا امأو

 ىلإ قلطناف « ةقان نينج وأ « ةقان بارض ةضيب لكل كيلع : لاقف « ًايلع لأسف « ماعنلا
 « موي مايص ةضيب لك يف كيلعو « تعمس ام لاق دق : لاقف ء لاق امب هربخأف « وَ هللا لوسر

 /ه ) رظنا . كلذك يقهيبلا هاورو ( 1١6 / ةيارلا بصن ) رظنا . « نيكسم ماعطإ وأ

9804). 

 «, فلؤملا هركذ يذلا ظفللا اذه ةرجع نب بعك نع سابع نبا نع هفنصم يف قازرلا دبع هاور (5)
 يف ناطقلا نبا هفعضو ء هب ىحي يبأ نب مهاربإ نع هننس يف ينطقرادلا هجرخأ كلذكو
 يوارلاو .: لاق . فيعض وهو « سابع نب هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسح هيف : لاقف هباتك
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 رثكأو . ١" فيعض رثأ هيفو : لاقو « ةهقلا هيف نأ دوعسم نبا نع يورو

 . ءازجلا هيف مرحلا ىلع بجي ربلا ديص نم دارجلا نأ ىلع ءاماعلا

 ماعط نم ةضبق : هنع هللا يضر رمع لاقف ٠ كلذ نم بجاولا يف اوفلتخاو

 . © ةدارج نم ريخ ةرمت : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 لك : لاق هنأ الإ روث وبأ لاق هبو « هتبق دارجلا يف : يعفاشلا لاقو

 نأ سابع نبا نع يورو (0ةيق هل وهف ةرق وأ ماعط ةنفح نم هب قدصت ام

 هجرخأو . بذكلا نم رش وه ام ديف لبق لب « باذك وهو « يماسألا بحي ينأ نب مهاربإ هنع 35

 لاق .. هِيَ ينلا نع ةريره يبأ نع مزهملا يِبأ نع همجعم يف يناربطلاو , هننس يف ينطقرادلا
 .. سيلدتلا ريثك وهو « نعنع دقو « بارغ نب يلع هنع يوارلاو فيعض مزهملا وبأ : ناطقلا نبا
 لاقو . ثيدحلا كورتم يئاسنلا لاق . نايفس يبأ نب ديزي: : همسا مزهملا وبأو : « حيقنتلا » يفو

 رثك اماف « مهتاو « ًاريثك ءىطخي ناك ءافعضلا باتك يف نابح نبا لاقو ٠ فيعض : ىنطقرادلا
 نبا نع يقهيبلا هاورو ( 1١/7 ةيارلا بصن ) رظنا . ىهتنا . َكِرُت تابْثألا ةفلاخم هتياور يف

 . ( 5١8/0 رظنا ) سابع
 ليضف نبا انثدح : لوألا لاق « اهيفنصم » يف قازرلا دبعو « ةبيش يبأ نبا هاور : يعليزلا لاق )١(
 وبأ انثدح : يناثلا لاقو . هتيق ماعنلا ضيب يف : لاق هللا دبع نع ةديبع يأ نع فيصخ نع

 . ( 76 /؟ ةيارلا بصن ) رظنا . هب فيصخ نع ةيخ
 . ( ,8/؟ قوسدلا ةيشاح عم ريبكلا حرشلا ) رظنا (؟)

 ( ءاثلاب ) « ةرمث » « يمالسإلا باتكلا راد » ةخسن يف . ( 1١55/8 عئانصلا عئادب ) رظنا (5)

 هانتبثأ ام باوصلاو

 ءرمع لاق هبو ءاندنع دارجلا فالتإب مرح ىلع ءازسجلا بي ١+ : يوونلا لاق (8)
 ديعس ابأ الإ . ةفاك معلا لهأ لوق وهو : يردبعلا لاق . ءاطعو ٠ سابع نباو « ناثعو
 : ريبزلا نب ةورعو « رابحألا بعك نع رذنملا نبا هاكحو « هيف ءازج ال : لاقف ٠ يرخطصالا

 : لاق ةريره يبأ نع مزهملا يأ ثيدحب مهل جتحاو . هيف ءازج الف « رحبلا ديص نم وه : اولاق
 ءحلصي ال اذه نإ : هل ليقف مرُْحُموهو ٠ هطوسب برضي لجر ناكف « دارج نم أبرم انبصأ »
 « يذمرتلاو « دواد وبأ ه هاور « رحبلا ديص نم وه امنإ : لاقف « يَ ينلل كلذ ركذف

 ءاهلا حتفو « يازلا رسكو « ميلا مضب وهو - مزهملا يبأ فعضل « هفيعضت ىلع اوقفتاو ٠ امهريغو ١
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 ذاش وهو ماعط نم عاص اهيف : ةعيبر لاقو : ةفينح يبأ لوق لثم ةرم اهيف
 تاروهشم يه .هذهف « ذاش .ًاضيأ وهو ةهوش اهيف نأ رمع نبا نع يور دقو

 هيف ءازجلا وه ايف اوفلتخاو « هيف ءازجلا ىلع اوقفتا ام

 امم رحبلا ديص نم وه اهفو « ديصب سيل امن ديص وه اهف مهفالتخا امأو

 قساوفلا سما الإ مرحلا ىلع مرحم ربلا ديص نأ ىلع اوقفتا مهنإف هنم سيل
 | ٠ قحلي سيل امم اهب قحلي ا سوصلا

 ناباج نب نوهم نع دواد ينأل ةياور يفو .. هفعض يلع قفتم نايفس نب ديزي همساو  اهنيب -

 وبأو : دوأد وبأ لاق « رحبلا ديص نم دارجلا ه: لاق هيي ينلا نع ةريره يبأ نع عفار يأ نع

 . مثو اعيمج ناتياورلاو « فيعض مزهملا
 . فورعم ريغ ناباج نب نوهم : هريغو يقهيبلا لاق
 « نسحلا وأ ء حيحصلا هدانسإب يعفاشلا هاور امب يقهيبلاو «٠ باحصألاو « يعفاشلا جتحاو

 يف رابحألا بعكو « لبج نب ذاعم عم تلبقأ » : لاق هنأ رامع يبأ نب هللا دبع نع يقهيبلاو

 ترف ىلصي ران ىلع بمكو ء قيرطلا ضعبب انك اذإ تح ةرمعب سدقملا تيب نم نيمرحع سانأ

 اماف ءامهاقلأف « همارحإ ركذ مث , همارحإ .يسنو « اهلتق نيتدارج ذخأف « دارج نم ّلُْجر هب
 يضر رمح ىلع نيتدارجلا ةصق بعك صقف « « مهعم تلخدو ءرمع ىلع موقلا لخد « ةنيدملا انمدق

 ةئام نم ريخ نامهرد خب : لاق ٠ نيهرد : لاق ؟ بعكاي كسفن ىلع تلعج ام : لاق هنع هللا

 ش 2.« كسفن يف تلعج ام لعجا « ةدارج
 سابع نبا دنع ًاسلاج تنك + لاق دم نب مماقلا نع حيحصلا يقيبلاو ٠ يعفاشلا دانسإبو

 نذخأتلو « ماعط نم ةضبق اهيف سابع نبا لاقف « مرح وهو « اهلتق ةدارج نع لجر هلأسف '

 . «ولو نكلو « تادارج نم ةضبقب
 لوقي « ولو ه هلوقو « ةيقلا اهيف افإ يأ , تادارج نم ةضبقب نذخأتلو : : هلوق : يعفاشلا لاق

 . كيلع امم رثكأ هنأ كتماعأ نأ دعب كيلع امم رثكأ جرختف ٠ طاطحت
 : لاقف « مرحلا يف دارجلا ديص نع سابع نبا لئس ٠» : لاق ءاطع نع حيحصلا امهدانسإبو

 نوبتْحُم مهو , هنوذخأي كموق نإف : موقلا نم لجر امإو « هل تلق امإف : لاق « هنع ىهن ! ال

 هاور اذك بوصأ اذه : يعفاشلا لاق « نونحنم » ةياور يفو « نوماعي ال : لاقف دجسما يف

 . ( 501/7 عومجملا ) رظنا . يوونلا مالك ىهتنا  ءاج امهنيب نينونب  نونحنم . ظافحلا
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 ٍرْحَبلا ديم ْمُكَل لحأ » : ىلاعت هلوقل هلك اذهو « هننم سيل اممرحبلا ديص نم

 "© اَمْرُح ْمتُمُد اَم بلا ُدْيَص ْمُكْيَلَع َمّرُحَو . ةَراَيَسِللَو ْمُكل ًاعاتَم ةماعَطَو .
 ء هيف اوفلتخا امو نيسنجلا نيذه نم هيلع اوقفتا ام روهشم ركذن نخنو

 نم سمخ » : لاق تل هللا لوسر نأ هريغو رمع نبا ثيدح نم تبث : لوقنف

 ةرأفلاو برقعلاو ةأدحلاو بارغلا : نهلتق يف ٌحاَنُج مرحلا ىلع سيل باودلا
 ىلع مروهمجو « ثيدحلا اذهب لوقلا ىلع ءاماعلا قفتاو ( « روقَعلا بلكلاو

 كلذ يف طرتشا مهضعب ناك نإو ديصب سيل هنوكل هنمضت ام لتق ةحاباي لوقلا
 . ام ًافاصوأ

 صاخلا باب نم وأ . صاخلا هب ديرأ صاخلا نم بابلا اذه له اوفلتخاو
 يأ يف اوفلتخا ماعلا ديرأ صاخلا باب نم وه اولاق نيذلاو « ماعلا هب ديرأ
 لك ىلإ ةراشإ ثيدحلا يف دراولا روقعلا بلكلا : كلإم لاقف « كلذب ديرأ ماع

 لتق ري مو هلتق مرحمل سيلف عابسلا نم داعب سيل ام نأو « داع عبس

 يف مهنيب فالخ الو . "ودعي ال ًاضيأ اهنم ناك ام الو ودعت ال ىتلا اهراغص

 نم مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نع يورم وهو « دوُسألاو ىعفألاو ةيحلا لتق
 ىعفألا َلَتْقَت » ْتيَم هللا لوسر لاق : لاق يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 ؛ ةرتاوتم اهلتقب رابخألاو ٠ © غزولا لتق ىرأ ال : كلام لاقو (9 « دونمألاو

 . 93 ةيآ ةدئاملا ةروس )١(

 ينلا ةوسن ىدحإ ينتثدح رمع نبا نع ملسمل ةياور يفو « رمع نبا ثيدح نم هيلع قفتم ثيدحلا )١(

 رظنا . ًاضيأ ةالصلا يفو : لاق « « ةيحلاو هدازو ٠ ةسخلاركذف « بلكلا لتقب رمأي ناك هنأ تي
 . ( الا/0 ١/ صيخلتلا )

 . ( ١؟؟ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (5)
 دازو « .. مرحلاو « لحلا يف َنَْتقُي قساوف سمخ » ملسم ىور افإو ظفللا اذه ثيدحلا دجأ مل (؛)

 نبا ثيدح نم اًضيأ مسم ىورو .رمع نبا نع ثيدحلاو . اًضيأ ةالصلا يفو : لاق « ةيحلاو »

 ديعس يبأ ثيدح نم - ةيحلا ركذ يأ وهو « ىنب وهو « ةيح لتقب رمأ ِهَقِلَِم ينلا نأ : دوعسما
 . أطوملاو ( ١١5/8 ةيارلا بصن ) رظناو ( 7176 /؟ صيخلتلا ) رظنا . هريغو « ذواد أ دنع

 . كلام بهذم يف ( ١/ ١١ ىفاكلا ) رظنا )6(
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 وبأ لاقو . مرحلا يف كلام اهيف فقوت كلذلو مرحلا يف ال اقلطم نكل
 تذشو .6 بئذلاو يسنإلا بلكلا الإ ةروقعلا بالكلا نم لتقي ال : ةفينح

 لكألا مرحم لك : يعفاشلا لاقو . عقبألا بارغلا الإ لتقي ال : تلاقف ةفئاط

 . © سفلا يف ينعم وهف

 لكألا ةحابملا نأو « لالحلل لِحأ ام محلا ىلع مرح افإ هنأ يعفاشلا ةدمجو
 ةفينح وبأ امأو . متاهبلا ديص نع ِهّقِيَم هللا لوسر يهنل عامجاي اهلتق زوجي ال
 اوفلتخاو . يشحو بئذ لك هانعم نم لب طقف يسنإلا بلكلا مما نم مهفي ملف

 هلتق مرحمل زوجي يلهألاف « يشحوو « يلهأ : نابرض ناويحلا : ىردبعلا لاق : يوونلا لاق )١(

 ناك نإو « هريغو « لوكأم نف ًادلوتم وأ « ًالوكأم ناك نإ هفالتإ هيلع مرحي يشحولاو « ًاعامجإ

 وبأ لاقو « دوادو « دمحأ لاق هبو « انبهذم اذه . هريغو « لوكأم نم ًادلوتم سيلو لكؤي ال امم

 حانج ال سخ » لاق متيم ينلا نأ تبث : رذنملا نبا لاقو « بئذلا يف الإ ءازجلا هيلع : ةفينحا

 : لاق « ةأدحلاو ءروقعلا بلكلاو برقعلاو « ةرأفلاو ٠ بارغلا : مارحإلا يف نهلتق نم ىلع

 « ةرأفلا ركذي مل دمحأ نأ ريغ « قحسإو « دمحأو « يعفاشلاو يروثلا ثيدحلا اذه رهاظب ذخأف .

 « دهفلاو «ريلاو دسألاك مهيلع ادعو « سانلا رقع ام روقعلا بتكلا : لوقي كلام ناكو : لاق

 أدتتبا نإ : يأرلا باحصأ لاقو « ةيدفلا هيفف ؛ عابسلا نم ودعي ال ام امأف : لاق « بئذلاو

 نم رثكأ هتيق نوكي نأ الإ ء هتيق هيلعف « عبسلا مرحما أدتبا نإو « هيلع ءيش الف عبسلا
 « ةيحلا لتق ىلع اوعمجأو « اهأدتبا نإو « هيلع ءىش الف « بئذلاو « بلكلا الإ مد هيلعف « مدلا

 وبأو « قحسإو « دمحأو « يعفاشلاو « كلام : مارحإلا يف بارغلا لتق ممرثكأ حابأو : لاق

 رئاس نود عقبألا بارغلا حاسي امنإ : ثيدحلا لهأ ضعب لاقو « يأرلا باحصأو ءروث

 . نابرغلا

 نيا هاكح اس الإ « املعلا نيب فالخ الو « اهيف ءازج الو « اهلتق روهجلا حاف « ةأفلا اأو

 ردب اذإ عبسلا نأ ىلع اوعمجأو : رذنملا نبا لاق . اهلتق نم مرحملا عنم هنأ يعخنلا نع رذنملا

 « يعخنلاو « دهاجم لاقف « عبسلا أدب نيف اوفلتخاو : لاق « هيلع ءيش الف « هلتقف « مرحلا

 0 أ قحسإو « دمحأو ٠ يروثلاو يبعشلاو

 . لوقأ هبو : رذدلا نبا لاق . دعي مل مأ , هيلع ادع مارحإلا يف هلتقب سأب ال : روث وبأو

 . ( 5١9 // عومجملا ) رظنا . يوونلا لوق
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 نم ةياكن فعضأ هنأ ىأر مهضعبو « برقعلاب ههبش مهضعبف روبنزلا يف
 207 . برقعلا

 باب نم هنأ ىأر نف , داسفلا نم ًاعاونأ نضتت اهيلع صوصنملاف ةلمجلابو
 نمو « هبش هل ناك نإ ههبشي ام اهنم دحاو دحاوب قحلأ ماعلا هب ديرأ صاخلا
 الإ لتقي ال : تلاقف ةفئاط تذشو . هب قوطنملا ىلع يهنلا رصق كلذ ري مل

 نع يور اهب تباشلا ثيدحلا يف دراولا ممالا موع تصصخف « عقبألا بارغلا

 نهيف زكذف « مرحلا يف نلتقي سمخ » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ةشئاع

 . « ةرأفلا الإ ديصلا لتق مرحلا عنف يعخنلا ذشو (7 « عقبألا بارغلا

 ىلع اوقفتا مهنإف « هنم وه سيل امم رحبلا ديص نم وه اهف مهفالتخا امأو
 ىلع مهنم ءانب كلذو « كسلا ادع ايف اوفلتخاو « رحبلا ديص نم كبسلا نأ

 ناك ام كلذ رثكأو « رحبلا ديص نم سيلف ةاكذ ىلإ جاتحي هنم ناك ام نأ

 افإو ٠ لالح هديص نأ يف رحبلا يف ام عيمج لحي نم نيب فالخ الو « ًامرحم

 نيكحلا يأب ءاملا يفو ربلا يف شيعي ناويحلا نم ناك اهف ءالؤه فلتخا
 وهو « ابلاغ هيف هشيع يذلاب قحلي هنأ ءاماعلا رثكأ لوق سايقو ؟ قحلي
 نع يورو . ربلا ناويح محب هل موكحم ءام ا ريط نأ ىلع روهملاو ء دلوي ثيح

 اوفلتخاو ) هكحب هل محي هشيع بلغأ نوكي ثيح : ءاملاريط يف لاق هنأ ءاطع

 )١( /؟ ةيارلا بصن ) رظنا . ةشئاع نع سم ظفل اذه ٠١ ( .

 . اهلتق نم عنم هنأ وهو « ًابيرق يوونلا نع هانلقت امب هلوق انركذ دق (1)

 ءهيف فالخ ال امم اذهف « هوحنو « كمسلاك ءاملا يف الإ شيعي ال امم ناك نإ : ةمادق نبا لاق (5)
 : ءاطع لاقو « هيف ءازج ال ء كملاك وهف ناطرسلاو « ةافحلسلاك : ربلا يف شيعي امم ناك نإو

 . ربلا يف شيعي ام لكو عدفضلا ينو « ءازجلا هيف
 باحصأو « يمفاشلاو ؛ يعازوألا مهنم : معلا لهأ ةماع لوق يف ءازجلا هيفف « ءاملا ريط امأ
 وهف ءرثكأ نوكي اميح : لاق هنأ ءاطع نع يكح ام ريغ « ًافلاخم هيف معن ال مهريغو « يأرلا
 . ( 08/7 ينغملا ) رظنأ . هديص نم
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 هيف امنإو « 9 هيف ءازج ال : كلام لاقف ؟ ال مأ ءازج هيف له مرحلا تابن يف

 ةحودلا يف ءازجلا هيف : يعفاشلا لاقو . كلذ يف دراولا يهنلل طقف مثلا

 الف ناسنإلا سرغ نم ناك ام لك : ةفينح وبأ لاقو () ةاش اهنود اهفو « ةرقب

 ساقي له فالخلا ببسو "'ةيق هيفف هعبطب ًاتبان ناك ام لكو « هيف ءيش
 ةالصلا هيلع هلوق يف كلذ نع يهنلا يف |مهعاتجال ناويحلا ىلع اذه يف تابنلا

 روهشم يف لوقلا وه اذهف (0 « اهّرَجَش ُدْضْعُي الو اهُدْيَص ٌرْفَتُي ال » مالسلاو
 . قلحلا لحم لبق هسأر قلاحلا كح يف لقنلف سنجلا اذه لئاسم

 ولا ع

 )١( /ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ٠6١ ( .
 نإو « ةرقبب اهنضي ةريبك ةرجش تناك نإف « رجشلا ناضذ بجو ثيح هباحصأو « يعفاشلا لاق (؟)

 عّبس نم ةبيرق تناك ام ةاشب ةنوضملاو : هريغو نيمرحلا مامإ لاق « ةاشب اهنود امو « ةندبي ءاش

 . دمحأ لاق هبو . ةيقلا بجاولاف « ًادج ترغص نإف « ةريبكلا

 هتبني ال امم ناك نإو مرحي مل « هتبني ام سنج نم ناك وأ « يمدآ هتبنأ ام : ةفينح وبأ لاقو

 . هيف ناض ال نكل « مارح وه : دوادو روث وبأو ٠ كلام لاقو . مرح « هسفنب تبنو « يمدآ
 .( 85١١.595 // عومجملا ) رظنا

 . ( 569 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (©)

 ىلع هللا حتف امل : لاق ةريره يبأ نع مهبتك يف ةتسلا ةمألا هجرخأ « اهديص رفني ال » ثيدح (:)

 نع سبح هللا نإ : لاق مث هيلع ىنثأو « هللا دمحف « مهيف مالسلا هيلع يبنلا ماق « ةكم هلوسر

 ًامارح تيقب مث «راهن نم ةعاس يل تلحأ اهنإو « نينمؤملا و « هلوسر اهيلع طلسو « ليفلا ةكم
 الإ اهّتطقاس لحت الو « اهآلَخ ىتْخُي الو ٠ اعَدْئَص َرْفَتُي الو « اهّرَجَش دْضْفُي ال ةمايقلا موي ىلإ
 «رخذإلا الإ : : مالسلا هيلع لاقف « انتويبو « انروبقل هناف .رخذإلا الإ سابعلا لاقف « دشن

 . ( 39 /؟ صيخلتلا )و ( ١48 /* ةيارلا بصن ) رظنا
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 ىذألا ةيدِف يف لوقلا

 قلحلا لحم لبق هسأر قلاحلا كحو

 امأ . ةنسلاو كلذب باتكلا دورول اهيلع ًاضيأ عمجف ىذألا ةيدف امأو

 ةَيدِفَق هسأَر نم ّيَذَأ هب وأ اًضيِرّم مُكنِم ناك نَّمق > : ىلاعت هلوقف باتكلا

 . "7 4 كمن وأ ةقدص وأ ماييص نم
 نيم هللا لوسر عم ناك هنأ » تباثلا ةرجع نب بعك ثيدحف ةنسلا امأو

 : لاقو هسأر قلحي نأ هني هللا لوسر هرمأف 2 هسأر يف لمقلا هاذآف 2 ًامرحم

 يأ ءةاشب كسنا وأ « ناسنإ لكل نْيَدُم نيكاسم ةتس معطأ وأ مايأ ةثالث ص

 ىلعو « ةيدفلا بجت نم ىلع ةيآلا هذه يف مالكلاو " « كنع أزجأ تلعف كلذ

 بجت ءيش يأ يفو ؟ ةبجاولا ةيدفلا يه اف تبجو اذإو « بجت ال نم

 نإف « ةيدفلا بجت نم ىلع امأف ؟ بجت نيأو بجت ىتمو بجت نلو « ةيدفلا
 صنلا دورول ةرورض نم ىذألا طامأ نم لك ىلع ةبجاو اهنأ ىلع اوعمجأ ءاماعلا
 ةيدفلا هيلع : كلام لاقف « ةرورض ريغب هطامأ نيف اوفلتخاو « كلذب

 )١( ةيأ ةرقبلا ةروس 195 .

 يف وهو ءهب رم ِعَقلي هللا لوسر نأ هنع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هاور ةرجع نب بعك ثيدح (0)
 ىلع تفاهتي لمقلاو « هردق تحت دقوي وهو مرحم وهو « ةكم لخدي نأ لبق ةيبيدحلا
 نيب ًاقرف معطأو « كسأر قلحاف : لاق « معن : لاق ؟ هذه كماوه كيذؤيأ : لاقف ء ههجو

 ةيارلا بصن ) رظنا . ةكيسن كسنا وأ « مايأ ةثالث مص وأ  عوصأ ةثالث قرفلاو - نيكاسم ةتس

 .( “/ ١١4

 وبأ : ليقو دم وبأ وه « نيعلا ضب ةرجعو ٠ هنع هللا يضر يباحصلا ( ةرجع نب بعكو )

 ورمع نب ثراحلا نب ديبع نب يدع نب ةيمأ نب ةرجع نب بعك قحسإ وبأ : ليقو « هللا دبع

 دهشو « همالسإ رخأت ءراصنألا فيلح « رماع نب ةشارأ نب يرم نب داوس نب ْمُع نب فوع نبا
 ملسم درفناو « نيثيدح ىلع اقفتا « ًاثيدح نوعبرأو ةعبس هل يور « اهريغو « ناوضرلا ةعيب

 « نيسخو ثالث : ليقو « نيتنث : ليقو « ىدحإ ةنس ةنيدملاب يفوتو « ةفوكلا نكس « نيرخآب

 . ( 8/1 تافصلاو « ءاممألا بيذهت ) رظنأ . ةنس نوعبسو سمخ : ليقو ٠ نوعبسو عبس هلو
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 . © اهيلع صوصنملا

 ()7 طقف مد هيلع امنإف ةرورض نود قلح نإ . ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو

 نوكي نأ ىذألا ةطامإب ةيدفلا هيلع تبجو نم طرش نم له اوفلتخاو
 كلذ يف دماعلا : كلام لاقف « ءاوس دمعتملاو كلذ يف يمانلا وأ ًادمعتم

 يف يعفاشلا لاقو . 2 ثيللاو يروثلاو ةفينح يبأ لو وفو « دحاو يسانلاو
 بوجو يف طرتشا نف (9 ىسانلا ىلع ةيدف ال : رهاظلا لهأو هيلوق دحأ

 هنأ هتجحف رطضلا ريغ ىلع كلذ بجوأ نمو « صنلا هليلدف ةرورضلا ةيدفلا

 دماعلا نيب َقّرَف ْنَمو « بجوأ رطضللا ريغ ىلع يهف رطضملا ىلع تبجو اذإ

 هلوق مومعلو « ةريثك عضاوم يف اهنيب كلذ يف عرشلا قيرفتلف يسانلاو

 )١( ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ص5؟١ ( .
 ةثالث ماعطإ وأ « مايأ ةثالث موصو « ةاش نيب رييختلا ىلع قلحلا ةيدف نأ انبهذم : يوونلا لاق 0

 : ةفينح وبأ لاقو « هريغ وأ « ىذأل هقلح ءاوسو « عاص فصن نيكسم لك « نيكاسم ةتسل عصآ

 . مدلاب ةيدفلا تنيعت رذع ريغل هقلح نإو ءريخم وهف « رذعل هقلح نإ
 . كلام بهذك يمفاشلا بهذم نأ نيبتي كلذبو ( 550 /7 عومجملا ) رظنا

 رذع ال نمو «رذع هل نمو ٌيطخماو « دماعلا نيب قرف ال : ةمادق نبا لاق : دمحأ بهذم وهو

 ىلع ةيدف ال : رخآ هجو هيفو « يروثلا نع هوحنو « يعفاشلا لوق وهو ٠ بهذملا رهاظ يف هل
 ,روذعملا نيب كلذ يف قرف ال : رييختلا يف لاقو ... رذنملا نباو « قحسإ لوق وهو « يسانلا

 ريغل قلح اذإ هنأ : دمحأ نعو يعفاشلاو ؛ كلام بهذم وهو « ٌيطختاو « دماعلاو « هريغو
 رذنملا نبا نع ةمادق نبا لقت دقو « ةفينح يبأ بهذم وهو «رييخت ريغ نم مدلا هيلعف ءرذع

 ( 455 /؟ ينغملا ) رظنا . ةلع ريغب مرحم وهو « قلح نم ىلع ةيدفلا بوجو ىلع معلا لهأ عامجإ
 . ةفينح يبأ بهذمل ( 387 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو

 . ( 569 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا (؟)

 نبا لاق . ( 5081/97 عومجملا )رظنا . ةيدف ال هنأ جرخم يناثلاو « ةيدفلا بوجو صوصنملا حيحصلا (5)

 ىلخو « هسأر ضعب قلح وأ زوجي ال كلذ نأب ًادماع ًالاع ةرورض ريغل هسأر قلح نم : مزح
 نم ىلع الإ ةرافكلا بجوي مل ىلاعت هللا نأل « كلذ يف ءيش الو  ىلاعت هللا ىصع دقف .. ضعبلا

 م « مايص وأ « ةمارغوأ « ةيدف بجوي نأ زوجي الو .. طقف هب ىذأ وأ ٠ ضرمل هسأر قلح
 . ( 3٠١6 /7 ىلحلا ) رظنا . ٍهَقَع هلوسر الو ىلاعت هللا هبجوي
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 "” 4 ْمُكُبوَلُق تَدْمَعَت ام نكلَو هب ٍمُتَأَطْخأ اهف حاج ْمكْيَلَع سْييلَو ) : ىلاعت
 م نمو « نايسنلاو أطخلا يتمأ نع َعْفُر » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعلو
 ًاطخلا نيب اهيف عرشلا قرفي مل يتلا تادابعلا نم ريثك ىلع ًاسايقف اهنيب قرفي
 . نايسنلاو

 لاصخ ثالث اهنأ ىلع اوعمجأ ءاماعلا نإف « ىذألا ةيدف يف بجي ام امأو

 وأ ماَيِص نّم ٌةَيْدِفَق > : ىلاعت هلوقل ,كسنلاو ماعطإلاو مايصلا : رييختلا ىلع
 كسنلا نأو ٠ نيكاسم ةتسل وه ماعطإلا نأ ىلع روهملاو "4 ِكّسُت أ ةقَدّص

 . © ةاش هلقأ .

 نيكاسم ةرشعل ماعطإلا : اولاق مهنأ غفانو ةمركعو نسحلا نع يورو

 نم امأو . تباثلا ةرجع نب بعك ثيدح روهملا ليلدو ؛ مايأ ةرشع مايصلاو

 : ماعطإلا عم مايصلا ةيوستو عتنلا مايص ىلع ًاسايقف مايأ ةرشع مايصلا : لاق

 9 4 امام َكِلَذ لَ ْوَأ » : هناحبس هلوق يف ديصلا ءازج يف أضيأ درو الو
 نإف . صنلا اهيف درو يتلا ةتسلا نيكاسملا نم نيكسم لكل معطي مم امأو
 كلام لاقف « تارافكلا يف ماعطإلا يف راثآلا فالتخال كلذ يف اوفلتخا ءاهقفلا
 لكل هَل ينلا دمب ناَدُم كلذ يف ماعطإلا : مهباحصأو ةفينح وبأو يعفاشلاو
 . © نيكسم

 ..ه ةيآ بازحألا ةروس )١(

 . ١95 ةيأ ةرقبلا ةروس (؟)

 « نسحلا لاقو . ةفينح وبأو « دمحأو . كلامو « يعفاشلاو «زلجم وبأو . دهاجم لاق اذهو (؟)
 « يروثلا نع كلذ ىوريو « نيكاسم ةرشع ىلع ةقدصلاو « مايأ ةرشع مايصلا : عفانو ةمركعو

 « عاص :ريعشلاو ءرِقلا نمو « نيكسم لكل عاص فصن ربلا نم زي : اولاق ةفينح وبأو
 . ةمادق نبال ( ؛550 /؟ ينغملا ) رظنا . عاص

 . 56 ةيأ ةدئاملا ةروس (9)

 /" مألا ) رظناو . كلامو « يعفاشلاو « دمحأ بهذمل ( 455 /؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو (5)

 ريسفت ) رظناو . ( 146 ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا ةفينح يأ بهذم وهو « يغفاشلا بهذمل (



 كل

 بييزلاو رقلا نمو عاص فصنَرُبلا نم : لاق هنأ يروشلا نع يورو

 بج امامأو . تارافكلا يف هلصأ وهو هلثم ةفينح يىبأ نع ًاضيأ يورو ©) عاص

 وأ ضرم ةرورضل هسأر قلح نم ىلع بجت اهنأ ىلع اوقفتاف « ةيدفلا هيف
 . حورق هسأرب نوكي نأ ضرملا : سابع نبا لاق . هسأر يف هيذؤي ناويح
 لمقلا : ىذألاو ء عادصلا : ضرملا : ءاطع لاقو . هريغو لمقلا : ىذألاو

 قلحو ةطيختا بايثلا سابل نم ُمِرحما ةقنُم ام لك نأ ىلع روهملاو : هريغو

 مهنيب فالتخا ىلع مد يأ : ةيدفلا هيلعف هحابتسا اذإ هنأ رافظألا صقو سأرلا

 كلذكو « ءايشألا هذه يف هريغو ررضلا نيب اوقرفي ملو ٠ ماعطإ وأ كلذ يف

 هيف : موق لاقو ءيش رافظألا صق يف سيل : موق لاقو . (" بيّطلا لامعتسا

 . عامجإ رافظألا صق مرحلا عنم نأ رذنملا نبا ىكحو . مد

 ةيدفلا هتمزل « ًادعاصف « تارعش ثالث قلح اذإ هنأ انبهذم : يوونلا لاق ( ١/ ١86 يبطرقلا <

 يفو « ءيش الف « هنود قلح نإو مدلا همزل « هسأر عبر قلح نإ : ةفينح وبأ لاقو . اهناكب

 . عاص فصن هيفكيف ءربلا الإ ءاش ماعط يأ نم عاص هدنع ةقدصلاو « ةقدص .هيلعف ةياور

 هسأر نم قلح نإ : كلام لاقو « مدلا هيلع بجو فصنلا قلح نإ : فسوي وبأ لاقو
 ناتياور دمحأ نعو « تارعش ثالث رابتعا ريغ نم مدلا بجو « ىذألا هنع هب طامأ ام

 تارعش ثالث نأب كلام جتحاو . تارعش عبرأب بحي ( ةيناثلا )و « انلوقك ( اهادحإ )

 تيأر : لوقي 5 عيملا ماقم موقي عبرلا نأب ةفينح وبأ جتحاو ٠ ىذألا ةطامإ اهب لصحي ال

 رعش يأ <« مكسور اوُقِلْخَت آلَو » : ىلاعت هلوقب انباحصأ جتحاو . هضعب ىأر انإو « ًاديز

 /؟ ينغملا ) رظناو ( 565/7 عومجملا ) . ثالث ىلع عقي ام لقأ سنج مسا رعشلاو « كسوءر

 . ةمادق نبال ( 958

 )١( دواد لوق وهو « ةمألا لوقك هنع يورو ( 584 /؟ يبطرقلا ريسفت ) رظنا .

 سبل ءاوس « ةيدفلا هتمزل « بيطت وأ « ًاطيخم سبل اذإ . مرحلا نأ انبهذم : يقوونلا لاق (؟)

 الإو « كلام اًضيأ انقفاوو « دمحأ لاق هبو « هضعب وأ « الماك اًوضع َبِّيَط ءاوسو « ةظحلوأ « اًموي

 لاقو « ةيدف الف « هسبلب عفتني ملو « لاحلا يف هعلخ ول ىتح : لاق سبللاب عافتنالا طرتشي هنأ
 « كلذ نود سبل نإو « ةلماك ةيدف همزل « ةلماك ةليل وأ « الماك ًاموي سبل نإ : ةفينح وبأ

 همزل كلذ نود سبل نإو , ةلمك ةيدف همزل « هسأر عبر ىطغ نإو : لاق « ةقدص همزل

 يأ نم ًاعاص نيكسم ماعطإ هدنع ةقدصلاو « ةقدص همزل هضعب بيط نإو : لاق , ةقدص
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 ذخأ نإ : روث وبأو يعفاشلا لاقف « هرافظأ ضعب ذخأ نيف اوفلتخاو

 ذخأ نإو « نينيكسم معطأ نيرفظ ذخأ نإو « ًادحاو ًانيكسم معطأ ًادحاو

 هيلع ءيش ال : هلاوقأ دحأ يف ةفينح وبأ لاقو . دحاو ماقم يف مد هيلعف ًاثالث

 وهو . هبراشو هرافظأ مرحلا صقي : مزح نب دم وبأ لاقو . اهلك اهصقي ىتح
 هيف درو يذلا رذعلل طقف سأرلا قلح نم الإ ةيدف ال نأ هدنعو « ذوذش

 رئاس نم رعشلا قلح يف اوفلتخاو « سأرلا قلح عنم ىلع اوعمجأو . صنلا
 . © هيف ةيدف ال : دواد لاقو . ةيدفلا هيف نأ ىلع روهملاف  دسجلا

 . همل نم وأ نيترعشلاو ةرعشلا هسأر نم فتن نيف اوفلتخاو

 هب طامأ نوكي نأ الإ ءيش ريسيلا رعشلا فتن نم ىلع سيل : كلام لاقف

 يفو . نادم نيترعشلا يفو دم ةرعشلا يف : نسحلا لاقو . ©" ةيدفلا هيلعف ىذأ

 : كلاف بحاص كلملا دبع لاقو .٠ (" روث وبأو يعفاشلا لاق هبو « مد ةثالثلا

 رعشلا َقْلَح مرحلا عْنَم ْنِم مهف نف . ةيدف رثك ايفو ماعطإ رعشلا نم لق اهف
 نيزلاو ةفاظنلا عنم كلذ نم مهف نمو . ريثكلاو ليلقلا نيب ىّوَس ةدابع هنأ

 هتلازإ يف سيل ليلقلا نأل ءريثكلاو ليلقلا نيب َقَّرَف هقلح يف يتلا ةحارتسالاو
 كلذ نم لعفي : كلام لاقف « هيف اوفلتخاف ةيدفلا عضوم امأ . ىذأ لاوز

 . ( 56١/7 عومجملا ) رظنا . عاص فصن هيفكيف ءربلا الإ ماعط 5

 « اهتلازإ مرحلا ىلع مرحيف « انركذ ام لك يف رعشلا كح اهلف «رافظألا امأو : يوونلا لاق )١(

 ةرعشك رفظو « ( ةلماك ةيدفلا اهيف يأ ) ء تارعش ثالثك رافظأ ةثالثو « اهب ةيدفلا بجتو
 « دواد لاق هبو « نيترعشو « ةرعش يف ءيش ال : دهاجم لاقو « ءاهقفلا رثكأ لاق هبو ( دم يأ )

 .. ماعط نم ةضبق بجت نيترعشلاو « ةرعشلا يف : دمحأ لاقو « ءاطع نع نيتياورلا ىدحإ وهو
 رظنا . هسأر رعش قلحب الإ ةيدفلا بجت الو .. هطبإ فتنو هتناع قلحو ؛ هرافظأ ٌمْلَق هل : دواد لاقو

 . ( ؟88 /ا/ عومجللا )

 . ( 38 ١/ يفاكلا ) رظنا 5)

 . ليلق لبق كلذ انركذ دقو ( 75 /7 عومجملا ) رظنا (")
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 حبذ كلذ يف هدنع ءاوسو « هدلبب ءاش نإو اهريغبو ةكمب ءاش نيأ ءاش ام

 كسنوه انهه كلام دنع يذلاو « دهاجم لوق وهو « مايصلاو ماعطإلاو كسنلا

 . 27 ىنمب وأ ةكمب الإ نوكي ال يذلا نإف « يذهب سيلو

 موصلاو ةكمب الإ نايزجي ال ماعطإلاو مدلا : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو

 ماعطإ نم ناك امو , ةكبف مد نم ناك ام : سابع نبا لاقو . ءاش ثيح

 مد نأ يعفاشلا لوق فلتخي لو « هلثم ةفينح يبأ نعو « ءاش ثيحف مايصو

 ظ . "9 مرحلا نيكاسمل الإ ٌىزجي ال ماعطإلا

 يذهلا ىلع هساق نف « يذلا ىلع كسنلا مد سايق لاععتسا فالخلا ببسو

 « مرحلا نيكاسم يفو هب صوصحخلا ناكملا يف حبذلا نم يدها طورش هيف بجوأ

 يذلاو .٠ مرحلا نيكاسم ريغل هماعطإ زوجي يذهلا نأ ىري كلام ناك نإو

 « هللا تيبل نيرواجملا نيكاسملا ةعفنم اهب دوصقملا نأ وه يذهلاو كسنلا عمجي

 رخآلا ىمسو اكشن اههدخأ ىمسف امهمسا نيب قرف امل عرشلا نإ : لوقي فلاخماو

 . ًافلتخم اههكح نوكي نأ بجو ًايدَه

 ةطامإ دعب الإ نوكت ال ةرافكلا هذه نأ ىلع روهملاف ثقولا امأو

 وه اذهف « ناهألا ةرافك ىلع ًاسايق فالخلا هلخدي نأ دعبي الو ) ىذألا

 كسانم نم وه له سأرلا قلح يف اوفلتخاو . ىذألا ةطامإ ةرافك يف لوقلا

 « جحلا لامعأ نم هنأ يف روهملا نيب فالخ الو ؟ هنم هب للحتي امم وه وأ جحلا

 . دهاجمو « كلام بهذمل ( 786 /؟ يبطرقلا ريسفت ) رظنا 0(

  نسحلا نعو « ءاطع لوق وهو . يعفاشلاو « ةفينح يبأ بهذمل ( 580 ١/ يبطرقلا ) كلذك رظنا (؟)

 . ( قباسلا ردصملا ) سواط لوق وهو « ةكمب مدلا نأ

 )١( هدعبو « قلحلا لبق ةيدفلا يف ريخم وهف « هب ىذأل هسأر قلح هل حيبأ نمو : ةمادق نبا لاق «
 ريشي نيسحلا اذه : هل ليقف يلع قأف « هسأر ىتشا يلع نب نيسحلا نأ » يور امل دمحأ هيلع صن
 اهنألو يناجزوجلا قحسإ وبأ هاور « ءايعسلاب وهو « هقلح مث , اهرحنف روزجب اعدف « هسأر ىلإ

 /؟ ينغملا ) . نييلاو ء راهظلا ةرافكك اهيوجو ىلع اهيدقت زاجف « ةرافك 418 ( .
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 تلي هللا لوسر نأ رمع نبا ثيدح نم تبث امل ريصقتلا نم لضفأ قلحلا نأو
 مهللا : لاق . هللا لوسراي َنيِرّصَمْلاو : اولاق ءَنيِقَلَحْلا محرا مهللا » : لاق

 « نيقلحما محرا مهللا : لاق « هللا لوسراي نيرصقملاو : اولاق « نيقلخلا محرا

 نأ ىلع ءاماعلا عمجأو 7« نيرصقملاو : لاق « هللا لوسراي نيرصقملاو : اولاق
 . (9ريصقتلا نهتنس نأو نقلحي ال ءاسنلا

 : كلام لاقف ؟ ال وأ رقعملاو جاحلا ىلع بجي َكُّسُن وه له اوفلتخاو

 هتاف نم لك ىلع بجيو ءريصقتلا نم لضفأ وهو رتتغمالو جاحلل كسن قالحلا

 رصحلا يف الإ () ءاهقفلا ةعامج لوقوهو « رذعب وأ ضرموأ ودعب رصحأو جحلا
 لعج نف ةلجلابو . ريصقت الو قالح هيلع سيل : لاق ةفينح ابأ نإف ء ودعب

 م كسسنلا نم هلعجي مل نمو « مدلا هكرت يف بجوأ أكسن ريصقتلا و أ قالحلا
 . ًائيش هيف بجوي

* * * 

 عتمتملا ةرافك يف لوقلا

 ٍةَرْمُمْلاِب َعْمَمَت نَمق ١ : هناحبس هلوقيف اهيلع هللا صن يتلا عتنتملا ةرافك امأو

 انإو « اهوجو يف فالخ ال هنإف « ةيآلا ( < يذَهْلآ نم َرَسْيَتْسآ اهف حلا ىلإ

 يبأ ثيدح نمو «رمع نبا ثيدحح نم هيلع قفتم ثيدحلا «نيقلحلا هللا محر » ثيدح )١(
 . ( 780/5 صيخلتلا ) ظنا . ديعس يبأ نع دمحألو « نيصح مأ نع مسلو « ةريره

 ىلع سيل » نسح هدانسإو سابع نبا ثيدح نم يناربطلاو « ينطقرادلاو « دواد وبأ هاور امل (؟)
 نبا هلعأو ٠ خيراتلا يف يراخبلاو « للعلا يف متاح وبأ هاوقو « نرصقي افإو « قلح ءاسنلا
 . ( 580/5 صيخلتلا ) . باصأف « قاوملا نبا هيلع درو ناطقلا

 روهمجو ؛ دمحأو , ةفينح وبأو « كلام لاق هيو « كسن هنأ انبهذم نم حيحصلا : يوونلا لاق (؟)
 يف يعفاشلا ريغ دحأ كسنب سيل هنأب لقي مل هنأ باحصألاو ء رذنملا نبا مالك رهاظو . ءاملعلا

 عومجما ) . ًاضيأ فسوي يبأو ءروث يبأو « ءاطع نع ضايع يضاقلا هاكح نكلو « هيلوق دحأ
 ١6 (. ١ /خ

 . ١95 ةيآ ةرقبلا (5)
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 هذه يف لوقلاو . فالخلا نم كلذ يف ام مدقت دقو ؟ وه نم عتتملا يف فالخلا

 بجاولا امو « بجت نم ىلع اهنيعب سانجألا كلت ىلإ عجري ًاضيأ ةرافكلا

 ىلعف بجت نم ىلع امأف ؟ بجت ناكم يأ يفو بجت نلو بجت ىتمو ؟ اهيف

 . وه نم عتتملا يف فالخلا مدقت دقو « قافتاب عتتملا

 نم رسيتسا ام نأ ىلع ءاماعلا نم روهملا نإف «٠ بجاولا يف مهفالتخا امأو
 هلوقب ةاشلا ىلع قلطني دق يملا مما نأ يف كلام جتحاو « ةاش وه يدملا

 دق هنأ عامجإلاب مولعمو 274 ةَبْمَكلا غلاب ايه ١) : ديصلا ءازج يف ىلاعت
 .الإ قلطني ال يذلا مما نأ ىلإ رمع نبا بهذو « ةاش ديصلا ءازج يف بجي
 يأ <« يذلا َنِم َرَسْيَمْممآ امف ١ : ىلاعت هلوق ىنعم نأو ءرقبلاو لبإلا ىلع
 . © ةندب نم نودأ ةندبو « ةرقب نم نودأ ةرقب

 هيلعف يذملا دسجي مل نم نأو « بيترتلا ىلع ةرافكلا هذه نأ اوعمجأو

 ىلإ يذهلا نم هضرف هئاضقناب لقتني يذلا نامزلا دح يف اوفلتخاو . ( مايصلا

 نإو موصلا ىلإ هبجاو لقتنا دقف موصلا يف عرش اذإ : كلام لاقف « مايصلا
 . موصلا ءانثأ يف يذلا دجو

 . 56 ةيآ ةدئاملا ()

 «رسيتسا ام »ريبزلا نباو « ةشئاعو ءرمع نبا لاقو « ةاش ءاماعلا روهمج دنع : يبطرقلا لاق (1)
 . ةندب يملا ىلعأ : نسحلا لاقو .. امهريغ نم نوكي ال « ةرقب نود ةرقبو « لمج نود لمج

 ودعي رصحلا نأ نم كلام هيلإ بهذ ام ىلع ليلد اذه يفو . ةاش هسخأو « ةرقب هطسوأو
 ريسفت ) معأ هللاو ٠ ءاضق ركذي ملو « يدها نم رسيتسا اسف > هلوقل ءاضقلا هيلع بجي ال
 . ( 3/8/١ يطرقلا

 هيف اوفلتخاو « يذملا دمي ناك اذإ هيلإ عتمتدلل ليبس ال موصلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ : يبطرقلا لاق (؟)
 كبلام نع بهو نبا ركذف « هموص لاكإ لبق يذلا دجو مث ماصف « يذهلل دجاو ريغ ناك اذإ
 . مايصلا هأزجأ , لعفي مل نإف « يِدْهَي نأ لإ بحأف « ًايْدَه دجو مث . موصلا يف لخد اذإ : لاق
 « نسحلا لوق وهو ءروث وبأ لاق كلذكو ٠ هضرف وهو ؛ هموص يف يضمي : يعفاشلا لاقو
 لطب هموض نم ثلاشلا مويلا يف رسيأ اذإ : ةفينح وبأ لاقو ءرذنملا نبا هراتخاو «٠ ةداتقو



 وو

 . نإو « همزل مايألا ةثالثلا موص يف يذلا دجو نإ : ةفينح وبأ لاقو
 ءاملا هيلع علط نم ةلأسم ريظن ةلأسملا هذهو . همزلي مل ةعبسلا موص يف هدجو

 وه ةدابعلا ءادتبا يف طرش وه ام له وه.فالخلا ببسو . مهتموهو ةالصلا يف
 -ل .  اهرارتسا يف طرش

 هدنع يه مايألا ةثالثلا نأل . ةعبسلاو ةثالثلا نيب ةفينح وبأ قرف امنِإَو

 ' مايألا ةثالثلا ماص اذإ هنأ ىلع اوعمجأو . لدبب تسيل ةعبسلاو يذلا نم لدب
 : هناحبس هلوقل اهلحم يف اه أ دق هنأ ةجحلا يذ نم لوألا رشعلا يف
 مايأ نم لوألا رْمَعلا نأ فالخ الو "4 جحا يف مايأ ةقالق ٌمايصق )
 ش . جحلا

 يف اهماص وأ جحلاب لهي نأ لبق ةرمعلا لمع مايأ يف اهماص نيف اوفلتخاو

 :هتتاف اذإ : لاقو ةفينح وبأ هعنمو « ىنم مايأ يف اهمايص كلام زاجأف « ىنم مايأ
 جحلا لمع يف عورشلا لبق كلام هعنمو . هتمذ يف يدهلا بجو لوألا مايالا

 . 9 ةفينح وبأ هزاجأو

 ةعبسلا موصي نأ هل ناك ءرسيأ مث جحلا يف مايأ ةثالث ماص نإو « يذملا هيلع بجوو « موصلا -
 . ( 60١/5 يبطرقلا ) . دامحو « حيجن يبأ نباو ٠ يروثلا لاق هبو . يذهلا ىلإ عجري ال « مايألا

 )١( ةيآ ةرقبلا 195 .

 نع يورو « سواط لوق اذه . ةفرع موي اهرخآ جحلا يف مايألا ةثالثلاو : يبطرقلا لاق (؟)

 ورمجو « ةمقلعو « ريبج نب ديعسو « يعخنلاو ٠ يرصبلا نسحلاو . دهاجمو « ءاطعو « يبعشلا

 همارحإ يف اهموصي ةفينح يبأ نع روث وبأ ىحو « رذنملا نبا هاكح يأرلا باحصأو « رانيد نبا
 ًاضيأ ةفينح وبأ لاقو « جحلاب همارحإك مايألا موص زاجف « عتتتلا يمارحإ دحأ هنأل ٠ ةرمعلاب
 ' : كلامو ٠ سابع نبا لاق . ةفرع مويو « ةيورتلا مويو موي ةيورتلا موي لبق موصي : هباحصأو .
 < جحلا يف ٍماَيأ ةقالث ماي > لاق ىلاعت هللا نأل :: رحنلا موي ىلإ جحلاب مرحي ذنم اهموصي نأ هل
 نهموصي : دمحأو « يعفاشلا لاقو . هزجي مف . هتقو لبق هاتأ دقف « ةرمعلا يف اهماص اذإف

 « كلام نع اذه يورو « ةشئاعو ءرمع نبا لوق وهو « ةفرع موي ىلإ جح لاب لهي نأ نيب ام

 ىلع ىوقأو « ةنسلل عبتأ كلذف « ًارطفم ةفرع موي نوكيل « ِهِئَطَوُم يف هلوق ىضتقم وهو
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 ؟ ال مأ اهيف فلتخلا مايألا هذه ىلع جحلا مما قلطني له فالخلا ببسو

 نف ؟ اهبجوم عوقو دعب الإ ٌىَزجت ال نأ ةرافكلا طرش نم لهف قلطنا نإو
 دعب الإ موصلا يزجي ال : لاق اهبجوم عوقو دعب الإ ةرافك يزجت ال : لاق

 اذإ هنأ اوقفتاو . يزجي : لاق ناهألا ةرافك ىلع اهساق نمو « جحلا يف عورشلا

 قيرطلا يف اهماص اذإ اوفلتخاو « هأزجأ هلهأ يف مايألا ةعبسلا ماص

 . © ىزجي ال : يعفاشلا لاقو « موصلا يزجي : كلام

 مسا نإف « كنج ُهفَجَر اذإ > : هناحبس هلوق يف يذلا لاتحالا فالخلا ببسو

 ءهسفن عوجرلا يف وه نم ىلعو « عوجرلا نم غرف نم ىلع قلطني عجارلا

 : يعازوألاو « يروثلا لاقو « مرحي نأ لبق « ةثالثلا موصي نأ زئاج ًاضيأ دمحأ نعو « ةدابعلا
 « ىنم مايأ يف ةكمب مادام اهموصي : ةورع لاقو « ءاطع لاق هبو « رشعلا مايأ لوأ نم نهموصي
 يلت يتلا ةثالثلا قيرشتلا مايأ يه ىنم مايأو . ةنيدملا لهأ نم ةعامجو ٠ كلام أضيأ هلاقو

 . ( ١/ 5٠١ يطرقلا ) رحنلا موي
 ءدجخ باتك يف كلام هلاقو , ءاطعو , دهاجو , عيبرلاو « ةداتقو ءرمع نبا لوق زاوجلا مدع )١(

 ء دهاجم نع يورو « قيرطلا يف موصلا هيزجي : قحسإو ء دمحأ لاقو . يعفاشلا لاق هبو
 « ةمركع لاق كلذكو ء ةصخر يه افإ ٠ قيرطلا يف اهماص ءاش نإ : دهاجم لاق . ءاطعو

 : يبرعلا نبا لاق . موصي نأ سأب الف ٠ ىنم نم عجر اذإ : باتكلا يف كلام لاقو . نسحلاو

 « ًاعامجإ ةميزعلا ىلإ اهيف قفرلا كرتو ٠ صخرلا ميدقت زوجيف ء ةصخرو « ًافيفخت ناك نإ »
 لاق . بلغألا يف دارملا اأو « دالبلا دارأ هنأ رهاظ الو ء« صن هيف سيلف « ًاتيقوت كلذ ناك نإو

 عنمت : لاق رمع نبا نع مسم هاور ام هنيبي ١ صنلا ىلإ برقي رهاظ هيف لب : يبطرعلا
 ةفيلحلا يذ نم يدملا هعم قاسف ء ىدهأو « جحلا ىلإ ةرمعلاب عادولا ةجح يف ِهَللَي هللا لوسر
 ىلإ ةرمعلاب هلي هللا لوسر عم سانلا عتمتو جحلاب لهأ مث « ةرمعلاب لهأَف لكَ هللا لوسر أدبو

 تبي هللا لوسر مدق اماف ٠ دهب مل نم مهنمو ٠ يذلا قاسف . ىدهأ نم ىلنلا نم ناكف جملا
 ء هجح يضقي ىتح هنم مرح ءيش نم لحي ال. هنإف « ىدهأ نم ناك نم » : سانلل لاق ةكم

 لهيل مث للحيلو ء رصقيلو « ةورملاو ء افصلابو ٠ تيبلاب فطيلف ٠ ىدهأ مكنم نكي مل نمو
 « ثيدحلا ... « هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو جحلا يف مايأ ةثالث ميلف « ايده دجي مل نف « دهيلو « جحلاب
 يبطرقلا ) رظنا . لعأ هللاو  هدلبو هلهأ يف الإ مايأ ةعبسلا موص زوجي ال هنأ يف صنلاك اذهو

). 



 لحل

 نم نأ فالخ الو . اهيلع قفتملا نم يهو عمسلاب تتبث يتلا ةرافكلا يه هذهف
 هطلغ لبق نم امإو « هناكرأ نم نكر توفب امإ هيف عرش نأ دعب جحلا هتاف
 هل ًادسفم ًالعف جحلا يف هنايتإ وأ هنايسن وأ هلهج لّبق نم وأ « نامزلا يف
 اوفلتخا ؟ ءاضقلا عم يْدَه هيلع لهو « ًابجاو ًاجح ناك اذإ ءاضقلا هيلع نإف
 نكل « هلك كلذ يف فالخلا ؟ ال مأ ءاضق هيلع لهف ًاعوطت ناك نإو « هيف

 بوجوب ًارعشم هيلع لخادلا ناصقنلا نوكل يذملا هيلع نأ ىلع روهج لا
 جح يف نوكي نأ الإ ءاضق الو ًالصأ يْدَه ال : اولاقف موق ذشو يذملا

 هيف يضمي هنأ تادابعلا رئاس نود روهملا دنع دسافلا جحلا صخي امبو « بجاو

 ةدمعو « تادابعلارئاسك وه اولاقف موق ذشو « مد هيلعو « هعطقي الو هل دسفلا

 اوُمّمَع روهجلاف © هلل ةّرئٌملاو حلا اوُمِتأَو > : ىلاعت هلوق رهاظ روهجل
 « تادسفملا اهيلع تدرو اذإ تادابعلا نم اهريغ ىلع ًاسايق اوُصّصخ نوفلاخلاو

 يه يتلا ناكرألا كرتف اهب رومألا لاعفألا نم اّمأ جحلل دسفملا نأ ىلع اوقفتاو

 . نكرب سيل امم نكر وه ايف مهفالتخا ىلع هتحص يف طرش

 اذإ يذلا تقولا يف اوفلتخا اوناك نإو « عامجلاف اهنع يهنملا كورتلا نم امأو
 هلوقف جحلل عاملا داسفإ ىلع مهعامجإ امأف . جحلل ًادسفم ناك عاجلا هيف عقو

 يف لادج الو َقوُسْفآلَو َثَفَر الف جلا ٌنهيف ّضَرَف نَّمَق ١ : هناحبس

 ءهجح دسفأ دقف ةفرعب فوقولا لبق ٌئطو نم نأ ىلع اوقفتاو )4 جلا
 . © ىعسيو فوطي نأ لبق نيرقعملا نم ٌيطو نم كلذكو

 )١( عومجملا ) رظنأ 7/  ) 5٠١يعفاشلا لاق هبو « دسافلا جحلا يف يضع هنأ يف روهجلا بهذمل «

 لاقو . ءاهقفلا ةماع لوق وه : يردبعلاو « يدرواملا لاقو . دمحأو « ةفينح وبأو « كلامو
 ءاطع نعو « ًاضيأ ةعيبر نع يدرواملا هاكحو « هنم جرخيو داسفإلاب مارحإلا لوزي : دواد

 ةمادق نبال ينغملا ) رظناو . هوحن / 3٠١ ( .

 . 155 ةيآ ةرقبلا (؟)

 )١( ةيآ ةرقبلا ١9 .

 )( عامجإب هجح دسف تافرعب فوقولا لبق هميرحتب ًالاع « ًادماع لّبَقلا يف اهئطو اذإ : يوونلا لاق
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 ةبقعلا ةرمج يمر لبقو ةفرعب فوقولا دعب ءطولاب جحلا داسف يف اوفلتخاو
 : كنلام لاقف « بجاولا وه يذلا ةضافإلا فاوط لبقو ةرجلا يمر دعبو

 لاق هبو « ءاضقلاو يدا هيلعو هجح دسف دقف ةبقعلا ةرمج يمر لبق عئلطو

 . © مات هجحو ةندب يْدَْلا هيلع : يروثلاو ةفينح وبأ لاقو . يعفاشلا
 ةرمج ىمر دعب ّىطو نم : كلام لاقو . كلام نع اذه لثم يور دقو

 لبق ءطولا نأ يف كلام لوقبو « مات هجحف ةضافإلا فاوط لبقو ةبقعلا
 : 9 يدا مدنع همزليو :روهجلا لاق جحلا دسفي ال ةضافإلا فاوط

 « دمحأو , كلام لاق هبو « قبس اك ةندب هبجاو .نأ انبهذف « مل فالخ هيلع بجي اهفو « ءاماعلا -
 لاقو «ةندب ال ةاش هيلع . ةفينح وبأ لاقو . مهنع هللا يضر ةباحصلا نم تاعامج بهذم وهو
 داسف ىلع مهعامجإ رظناو ( ١55/7 عومجلا ) رظنا « ةاشو « ةرقبو « ةندب نيب ريخم وه : دواد
 . ( 70 // عومجملا ) يعسلاو فاوطلا لبق عماج اذإ ةرمعلا

 . حصألا ىلع ةرمعلا داسف يعفاشلا بهذف « قلحلا لبقو ٠ يعسلاو ٠ فاوطلا دعب عماج اذإو
 ةفينح وبأو « يروثلاو ء سابع نبا لاقو ٠ يعفاشلا ريغ نع اذه ظفحأ ال : رذنملا نبا لاق
 :رذنملا نبا لاق . هيلع ءيش الو هللا رفغتسي هنأ ءاطع نعو « يذهلا هيلع كلام لاقو . مد هيلع
 . ( قباسلا ردصملا ) رظنا . ىلعأ سابع نبا لوق

 يف يضملا هيلعو هجح دسف : نيللحتلا لبق تافرعب فوقولا دعب اهئطو اذإ : يوونلا لاق )١(
 : ةفينح وبأ لاقو « دمحأو « كلام لاق هبو ء انبهذم اذه . ءاضقلاو « ةندبو ء هدساف

 جحلا » ثيدحلاب اوجتحاو ء دسفي ال هنأ ةياور كلام نعو « ةندب هيلع نكلو  دسفي ال
 رهاشظلا كررتم اذه : لوألا لوشلا باحسأ لابقو هجح م دف « ةفرع كردأ نف « ةفرع
 مارحإ يف عمطو هنألو تاوفلا نمأ دقق « هانعم نأ ىلع لوم وهو « هليوأت بجيف « عامجإلاب

 . ( 5055 /7 عومجملا ) رظنا . فوقولا لبق ءطولا هبشأف « لماك

 لب ةضافإلل فاط دق ناك نإ :ربلا دبع نبا لاق . كلام بهذم يف ( 564 ١/ يفاكلا.) رظنا (0)

 للبق ئطاولا جح دسفي امنإو « مات هجحو يذه هيلع ناك « ممطو مث ؛ ةبقعلا ةرمج يمر
 ناك اذإ امأو « هرخآ وأ « هلوأ يف رحنلا موي هنم كلذ ناك اذإ ٠ كلام دنع ةضافإلاو ٠ يمرلا

 ةضافإلل فاط نكي مل نإ « يذهلاو « ةرمعلا هيلعو : مات هجحف ءرحنلا موي دعب هؤطو

 بهذم ليصحت هلك اذه . ةصاخ يذملا هيلع ناك « مري مو « فاط دق ناك نإو « ىمر الو

 ْ ” . هباحصأ رثكأ هيلعو ء كلام
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 لوق وهو ءهجح دسف ةضافإلا فاوط لبق ئطو نم : ةفئاط تلاقو

 للحتلا وهو ةالصلا يف مالسلا هبشي ًاللحت جحلل نأ فالخلا ببسو . رمع نبا

 وأ ناللحت عاملا ةحابإ يف طرتشي لهو « رغصأ ًاللحتو , ةضافإلا وهو ربكألا

 رحنلا موي ةرملا يمر وه يذلا رغصألا للحتلا نأ مهنيب فالخ الو ؟ اههدحأ

 ؛ ديصلاو بيطلاو ءاسنلا الإ جحلاب هيلع مرح ءيش لك نم جاحلا هب لحي هنأ
 « بيطلاو ءاسنلا الإ ءيش لك هل لحي هنأ كلام نعروهشملاو « هيف اوفلتخا مهنإف
 اذإَو > : هلوق نم رهاظلا نأل ء ديصلاو بيطلاو ءاسنلا الإ : هنع ليقو
 . ”ربكألا للحتلا هنأ ١ م اوُداطْصآَف ْمُتَلَلَح

 نيب ىعسو تيبلاب فاط اذإ هترمع نم لحي رمعملا نأ ىلع ًاضيأ اوقفتاو

 ًافالخ الإ كلذ يف راثآلا توبثل َرّْصَق الو َقَلَح نكي م نإو ةورملاو افصلا

 الإ لحي ال : ةفينح وبأ لاقو . فاوطلاب لحي هنأ سابع نبا نع يورو . ًاذاش

 7. ؟ ةيآ ةدئاملا ةروس (1)

 الإ هيلع ًاروظحم ناك ام هل لح . قلح مث « ةبقعلا ةرمج مرحلا ىمر اذإ : ةمادق نبا لاق (؟)

 ىقبيف « ةعامج ةياور يف هيلع صن . هللا همحر دمحأ بهذم نم حيحصلا وه اذه « ءاسنلا

 هل لحيو « حاكنلا دقعو ء ةوهشل سمللاو « ةلبقلاو « ءطولا نم ءاسنلا نم هيلع ًامرحم ناك ام

 نب هللا دعو « يعخنلاو « سواطو « ملاسو « ةمقلعو « ةشئاعو رييزلا نبا لوق اذه . هاوس ام

 نبا نع ًاضيأ يورو « يأرلا باحصأو ءروث يبأو « يعفاشلاو ء ديز نب ةجراخو « نيسحلا
 : رمع لاقو . تامرحلا ظلغأ هنأل « جرفلا يف ءطولا الإ ءيش لك هل لحي هنأ دمحأ نعو ٠ سابع

 نب دابعو ءريبزلا نب ةورعو ءرمع نبا نع كلذ يورو « بيطلاو « ءاسنلا الإ ءيش لك هل لحي

 يف ىورو « بيطتي الو « ةماعلا الو ٠ صيمقلا سبلي ال هنأ : ةورع نعو .. ريبزلا نب هللا دبع

 ... ًاثيدح تيم ينلا نع كلذ

 ركذي ملو « مد هيلعف ةبقعلا ةرجج دعب ٌىطو اذإو ,« لح دققف « ةرجلا ىمر اذإ : دمحأ نعو

 نبا لاق ءروث يبأو ٠ كلامو « ءاطع لوق اذهو « قلحلا نودب لحلا نأ ىلع لدي اذهو « قلحلا

 مل لح دقف ةرمملا يمر اذإ » ةماس مأ ثيدح يف هلوقل ىلاعت هللا ءاش نإ حيحصلا وهو : ةمادق

 . ( 255/7 ينغما ) رظنا . سابع نبا لاق كلذكو « ءاسنلا الإ ءيش لك
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 . ©) هترمع تدسف هلبق عماج نإو « قالحلا دعب

 نأ ىلع روهمجلاف « هتامدقم يفو جحلا دسفي يذلا عاملا ةفص يف اوفلتخاو

 عم لازنإلا رهطلا بوجو يف طرتشي نم لقحيو « جحلا دسفي نيناتخلا ءانقتلا
 « جرفلا نود اهف ءاملا لازنإ يف اوفلتخاو . جحلا يف هطرتشي نأ نيناتخلا ءاقتلا

 . جرفلا يف لازنإلا الإ جحلا دسفي ال : ةفينح وبأ لاقف

 هسفن لازنإلا : كلام لاقو . جحلا دسفي دحلا بجوي ام يعفاشلا لاقو

 نهف يعفاشلا بحتساو . (9 ةلبقلاو ةرشابملا نم هتامدقم كلذكو « جحلا دسفي

 ةياوز يفو ءريصقتلا دعب الإ لحي الف ء كن ةرمعلا يف ريصقتلا نأ روهشملا : ةمادق نبا لاق )١(
 هيلعف ء ريصقتلا لبق يطو نإو « يعسلاو « فاوطلاب لحيف « روظحم نم قالطإ هنأ ىرخأ
 هترمع نأ يعفاشلا نع يكحو « يأرلا باحصأو ؛ كلام لاق اذهبو « ةحيحص هترمجو « مد
 نبا نع يور . دقو ىلاعت هللا رفغتسي : ءاطع نعو « هترمع نم هلح لبق ٌّيئطو هنأل . دسفت

 هكسانم نم كرت نم : لاق  رصقت نأ لبق اهجوز اهب عقو « ةرتعم ةأرما نع لئس هنأ » سابع
 سيل ريصقتلا نألو ؛ ةقان رحنتلف : لاق « ةرسوم اهنإ : ليق « ًامد قرهيلف « هيسن وأ « ائيش
 ىلع عقو نيف دمحأ لاق . جحلا يف يمرلاك هلبق ءطولاب الو « هكرتب كسنلا دسفي الف « نكرب

 اذهو . يه اهيلع : لاق ؟ اهيلع وأ ٠ هيلع : ليق . ةاش حبذت : اهترمع نم اهريصقت لبق هتأرما

 . ( 515 /؟ ينغملا ) رظنا . هيلع مدلاف « اههركأ نإف هتعواط اهنأ ىلع لومت
 (امههدحأ ) : نيطرشب عاملا اهدسفي يذلاف : يناساكلا لاق دقف « ةفينح يِبأ بهذمل ةبسنلاب امأ

 نأل ء طاوشا ةعبرأ وهو « هرثكأ وأ « هلك فاوطلا لبق نوكي نأ ( يناثلاو ) ٠ جرفلا يف عاملا
 اهيضقيو « اهيف يضمي تدسف اذإو « اهدسفيف « نكرلا ءادأ لبق لصح عامجلاف . فاوطلا اهنكر

 فاط امدعب وأ , طاوشأ ةعبرأ فاط امدعب عماج نإف « ةندب : يعفاشلا لاقو « ةاش هيلعو
 عئادب ) رظنا . هترمع دسفت ال « قلحلا لبق يعسلاو فاوطلا دعب وأ . يعسلا لبق هلك فاوطلا
 كلذك رظناو . لاق !؟ سيل هنأ ةفينح يبأ نع هلقن ام نأ نيبتي اذهيو ( 77777 عئانصلا
 . ىرخألا بهاذملاو « ةفينح يبأ بهذمل ( 681/7 ينغملا )

 « هترمع تدسف « يعسلا لبقو « فاوطلا دعب رقتعملا نطو اذإ هنأ يعفاشلا دنع دقعملا بهذملاو

 لبق ٌّيطو ول هنأ ىلع اوعمجأو : رذنملا نبا لاق . ةندبو « ءاضقلاو « اهداسف يف يضملا هيلعو

 وأ « قلحلا لبق عماج نإ هنأ ةظحالم عم ( 568/7 عومجملا ) رظنا . هترمع تدسف « فاوطلا

 . مد هيلعف « ريصقتلا

 « نيلوقلا حصأ يف ةاش هيلعو « اندنع هجح دسفي. مل « جرفلا نود ايف اهئثطو ول : يوونلا لاق (؟)



 فل

 سيل : كلام لاقف « ًارارم ٌئطو نيف اوفلتخاو . يِدْهُي نأ جرفلا نود عماج
 ناك دحاو سلجم يف ءطولا ررك نإ : ةفينح وبأ لاقو . دحاو يْدَه الإ هيلع

 لاقو . يَدذَه ءطو لكل هيلع ناك سلاجم يف هررك نإو . دحاو يْدَه هيلع

 هئطول ِدْهُي ل ام ءطولا ررك نإو ء دحاو يْدذَه هيزجي : نسحلا نب دمج
 لوق لثم هنع رهشألا نأ الإ « لاوقألا ةثالثلا يعفاشلا نعو . لوألا

 . 29 كلام

 « يروثلا هلاق نمم ء دسفي ال : ءاماعلا روهمج لاق اذكو ءال مأ « لزنأ ءاوس ءرخآلا يف ةندبو --

 :روث وبأو « دمحأو يروشلاو «ريبج نب ديعس لاقو ءروث وبأو « ةفينح وبأو

 لاقو « ةاش هيلع يدنع : رذنلا نبا لاقو : مد : ةفينح وبأ لاقو ءةندب هيلع

 « هؤاضق همزلو « هجح دسف « لزنأ نإ : قحسإو « كلامو ٠ نسحلاو « دمع نب مداقلاو « ءاطع

 « جرفلا نود اهف ٠ ءطولاك اندنع وهف « ةوهشب اهلبق اذإ امأ . ناتياور هداسف يف دمحأ نعو

 « نيريس نباو ٠ ءاطعو بيسلا نبا لاق هبو . حصألا ىلع ةاش بجتو « جحلا دسفي الف

 نبا لاقو . روث وبأو « ةفينح وبأو « قحسإو « دمأو « يروثلاو , كلامو « ةداتقو ٠ يرهزلاو

 هنأ ةياور ءاطع نعو ء هجح دسفي هنأ هنع انيورو «٠ سابع نبا نع كلذ انيور : رذنملا

 قتح هتجوز ىلإ رظنلا َدْدَر ولو ( 717/7 عومجما ) رظنا . هيلع ءىش الو « ىلاعت هللا رفغتسي

 « يرصبلا نسحلا لاقو « روث وبأو « ةفينح وبأ لاق هبو . هيلع ةيدف الو ء هجح دسفي مل « ىنمأ
 سابع نبا نعو « لباق نم جحلا هيلع : ءاطع لاقو ٠ يذملا هيلعو ء هجح دسفي : كلامو

 هيلع : قحسإو « دمحأو ءريبج نب ديعس لاقو . مد:ةيناثلاو « ةندب هيلع اهدحأ : ناتياور

 « تناك ةقيرط يأب جحلا دسفي لازنإلاف « كلام دنع امأ ( 575 /7 قباسلا ردصملا ) رظنا . مد

 مادأ وأ ءرشاب وأ « َلّبَق نم كلذكو ؛ لازنإ نودب ةفشحلا بيغم كلذكو « مالتحالا ادع ام

لو «رشاب وأ « لبق نمو « يذلا هيلعف « لزنأف ةرظن رظن نمو « لزنأف « رظنلا
 هيلعف « لزني 

 ١/ عئانصلا عئادب ) ةفينح يأ بهذمل رظناو ( 54 ١/ يفاكلا ) رظنا .ةاش ئزجتو « مد

 .( ل199

 اهدعب ةرم لك يفو ةندب ىلوألا ةرملا يف بجي هنأ اندنع حصألاف « ًارارم عماج اذإ : يوونلا لاق )١(

 «روث وبأ لاقو « ةدحاو ةرافك هيلع : قحسإو « كلامو « ءاطع لاقو : رذنملا نبا لاق « ةأش

 ' عومجملا ) رظنا . ىرخأ ةرافك يناشلل هيلعف الإو « ةرافك امل هافك « لوألا نع َرْفَك نكي م نإ

 . ةفينح يبأ بهذمل ( 1١5 7+ عئانصلا عئادب ) رظناو ( 7/7
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 () نايسنلاو دمعلا نيب كلذ يف كلام ىوسف « ايسان ئطو نيف اوفلتخاو
 ؟ يْذَه ةأرملا ىلع له اوفلتخاو هيلع ةرافك ال ديدجلا يف يعفاشلا لاقو

 لاقو . نايْدَه هيلعف اههركأ نإو « يْدَه اهيلعف هتعواط نإ : كلام لاقف
 روهمجو . " ناضمر يف عماجلا يف هلوقك دحاو يده الإ هيلع سيل : يمفاشلا
 ليقو « ةأرماو لجرلا ينعأ اقرفت لباق نم اجح اذإ اهنأ ىلع ءاماعلا
 هبو « نيعباتلاو ةباحصلا ضعب نع يورم اقرتفي ال نأب لوقلاو « ناقرتفي ال
 لاقف ؟ ناقرتفي نيأ نم يعفاشلاو كلم لوق فلتخاو . ةفينح وبأ لاق
 ثيح نم ناقرتفي كلام لاقو « جحلا ادسفأ ثيح نم ناقرتفي : يعفاشلا

 ًاَدَسَف قارتفالاب © اهذخآ نف ( تاقيملا لبق امرحأ انوكي نأ الإ « امرحأ

 مح تبثي ال هنأو « لصألا ىلع ًايرجف هب امهذخاؤي مل نمو « ةبوقعو ةعيرذلل

 )١( يفاكلا ) رظنا ١/545 ( دمجأ بهذم وهو . كلام بهذمل ٠ ينغملا ) رظنا 5.0/9 ( .

 ١( عومجملا ) رظنا ٠/  ) 566ءاوس دماعلاو يسانلا نأ دمحأو . كلام بهذك ةفينح يأ بهذمو .

 ينغلا ) رظنا . مدقلا يف يعفاشلا لوق وهو +/ 560 ( . ١
 يفاكلا ) رظنا (؟) ١/ ) 581اهيلعو « دسفي ال اهحصأ : نالوق يعفاشلا بهذم يفو . كلام بهذمل

 تناك نإو ء اهجح دسفي دمحأ بهذمو ( 545/7 عومجملا ) رظنا . ادحاو ًالوق اهلام يف ةندب

 ؛81 /؟ ينغملا ) رظنا . روث يبأو , قحسإو « ءاطع لوق وهو « مد اهيلع سيلو « ةهركم (

 عئانصلا عئادب ) رظنا . يه اهيلعو « اهجح دسفي ةفينح يبأ دنعو 0500/5 .
 كلام لاقو ( 800 /7 عومجملا ) رظنا . حصألا ىلع يعفاشلا قارتفالا بابحتساب لاق نم (؟) «

 عضوم رظتني الو « نامرحي ثيح نم ناقرتفي : لاقف كلام دازو « بجاو قارتفالا دمحأو
 نب رمع : قيرفتلاب لاق نميو « ناقرتفي الو اهنيب قرفي ال : ةفينح وبأو « ءاطع لاقو « عامل

 سابع نباو « ناثعو « باطخلا ٠ ءرذنلا نباو « قحسإو « يروشلاو « بيسملا نب ديعسو

 جتحاو « ناقرتفي ال ايضق اذإ اهناف « ناضمر راهن يف ءطولا ىلع سايقلاب ةفينح وبأ جتحاو
 ةباحصلا لوق هنأب هريغ ٠ ىرج ام اركذتي نأ اعتتجا اذإ ُنَمْؤُي ال هنألو ٠ هيلإ اقوتيف :

 فالخب ليللاب عامجلا هنكمأ قات اذإف « ريصق هنمز نأ موصلا ىلع هسايق نع باوجلاو « هالعفيف
 عومجملا ) رظنا . جحلا 7/ 5٠١ ( /؟ عئانصلا عئادب ) رظناو  ) 1٠١5رظناو « ةفينح يبأ بهذمل

 ) ىربكلا ةنودملا ١/  ) 560كلام بهذمل .

 ) )0هانتبثأ ام باوصلاو ( اهذخأ نف ) « ةيمالسإلا باتكلا راد » ةخسن يف .
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 ؟ وه ام عاملا يف بجاولا يذهلا يف اوفلتخاو . عامسب الإ بابلا اذه يف

 (9 ةندب الإ هئزجت ال : يعفاشلا لاقو () ةأش وه : ةفينح وبأو كلام لاق

 نع ماص دجي مل نإف « ًاماعط مهاردلا تموقو مارد ةندبلا ِتَمْوُق دجي مل نإو
 ثيح موصلاو .:ىنب وأ ةكمب الإ يزجي ال يذهلاو ماعطإلاو : لاق « اموي دم لك
 راصحإ وأ رعش قلح وأ ءطو نم مارحإلا لخد صقن لك : كلام لاقو . ءاش
 « عجر اذإ ةعبسو جحلا يف مايأ ةثالث ماص يذملا دجي مل نإ هبحاص نإف
 يعفاشلاو « عتمملا مدب انهه مزاللا مدلا هبش كلاف « هيف ماعطإلا لخدي الو

 ةرافك يف الإ نوكي ال كلام دنع ماعطإلاو « ةيدفلا يف بجاولا مدلاب ههبش
 لدب اعقو دق ماعطإلاو مايصلا نأ ىري يعفاشلاو « ىذألا ةلازإ ةرافكو ديصلا

 هنع توكسملا سايقف . دحاو عضوم يف.الإ املدب عقي ملو ٠ نيعضوم يف مدلا
 . عاجلاب داسفلا صخي ام اذهف « ىلوأ ماعطإلا يف هب قوطنملا ىلع

 « ةفرع موي ةفرعب فوقولا هتوفي نأ وهو « تقولا تاوفب داسفلا امأو
 تيبلاب فاوطلاب الإ همارحإ نم جرخي ال هتفص هذه نم نأ اوعمجأ ءاماعلا نإف

 . لباق جح هيلع نأو « ةرمعب دبالو لحي هنأ ينعأ « ةورماو افصلا نيب يعسلاو

 وبأو يروثلاو دمحأو يعفاشلاو كلام لاقف ؟ ال مأ يده هيلع .له اوفلتخاو
 جحلا هتاف ىتح ضرم هسبح نم نأ ىلع مهعامجإ مهتدمعو . يدا هيلع : روث
 . يذلا هيلع نأ

 )١( يفاكلا ) رظنا ١/ ١64 ( ةندب لضفألاو هأزجأو . كلذ كلام هل هرك نكلو « كلام بهذمل «

 عئانصلا عئادب ) رظناو « ةرقبف « دجي مل نإفف /  ) 1٠١ةفينح يِبأ بهذمل .
 « سابع نبا لاق هبو ( 580 /؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( // عومجملا ) رظنا (0)

 « يروشلا نأ الإ « قحسإو ءروث وبأو « يروثلاو ء كلامو « دهاجمو «٠ سواطو « ءاطعو
 مل نإ يعفاشلا دنعو . انمدق 5 كلام بهذم وهو « ةاش هافك ةندب دجي مل نإ : الاق قحسإو

 .نإف « ًاماعط ةندبلا ةيقب جرخأ اهدقف نإف « غلا نم عبسف « اهدقف نإف « ةرقبف « ةندب دجي
 . ( 501/7 عومجملا )رظنا . ةسخخلا هذه نيب ريخم هنأ ةياور دمحأ نعو « موي دم لك نع ماص « دقف
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 ةجحو هيلع يده الو لباق نم جحيو ةرمعب للحتي : ةفينح وبأ لاقو
 الف ءاضقلا ناك اذإف . ءاضقلا نم لدب وه امنإ يذلا يف لصألا نأ نييفوكلا

 هتاف نيف ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام فلتخاو . عامجإلا هصصخ ام الإ يده - '
 كلام بهذف ؟ ةرمعب ًانورقم وأ ًادرفم ًاجح يضقي له ًانراق ناكو جحلا
 . هيلع يذلا لثم يضقي امإ هنأل ًانراق يضقي هنأ ىلإ يعفاشلاو

 يضقي سيلف هترمعل فاط دق هنأل دارفإلا الإ هيلع سيل ةفينح وبأ لاقو

 همارحإ ىلع مقي ال هنأ جحلا هتاف نم نأ ىلع ءاماعلا روهمجو «' هتاف ام الإ

 طقسيل كلذ زاجأ هنأ الإ « كلام دنع رايتخالا وه اذهو رخآ ماع ىلإ كلذ

 . (9 ةرمعب للحتي نأ جاتحي الو يذلا هنع

 بلقني الو « ةاش وهو « مدو « ءاضقلا هيلعو : يوونلا لاق ( 7164 /8 عومجملا ) عامجإلا رظنا )١(

 يبأو « كلامو ؛ سابع نباو « تباث نب ديزو رمع نباو ءرمع بهذم وهو « ةرمع همارحإ

 « فسوي وبأ لاقو « يقابلا يف اقفاوو « هيلع مد ال : الاق ًادمجو « ةفينح ابأ نأ الإ « ةفينح

 ينزملا لاقو . مد الو ء اهوجو قبس ةرمع نع ةئزجم ةرمع بلقني : نيتياورلا حصأ يف دنجأو
 عئادب ) رظناو ( 7١6 /8 عومجملا ) رظنا . يمرلاو « تيبملا بوجو دازو « يعفاشلا لوقك

 . ( 3١9 /؟ عئانصلا

 قحسإو ءروث وبأ لاق هبو ( 7178 /8 عومجملا ) رظناو ( 514 /؟ ينغملا ) رظنا . دمحأ لوق وهو (؟)
 . ًانراق يضقي هنأب

 يذلا نارقلل ثلاث مدو « تئافلا نارقلل مدو « تاوفلل مد : ءامد ةثالث همزليو : يووبنلا لاق

 بجاولا ثلاثلا مدلا هنع طقسي الو « نيكسنلا نع هأزجأ . ًادرفم امههاضق نإف « ءاضقلا يف هب ىتأ

 عومجملا )رظنا . يعفاشلا بهذم اذهو . همدو « نارقلا هيلع هجوت هنأل ءاضقلا يف تاوفلا ببسب

 2( 7١ /ه

 .ةفينح يبأ بهذمل ( 7٠١8 /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا (؟)

 تاوفلا بحاص دارأ ول : مهريغو يدرواملاو « يمرادلاو « دماح وبأ خيشلا لاق : يوونلا لاق (5)

 ىلع ءاقبلاو ٠ جحلا رهشأ ريغ يف جحلاب ًامرحم ريصي هنأل زجي م « ةيتآلا ةنسلا ىلإ همارحإ ةمادتسا
 عومجملا ) ةباحصلا عامجإ وهو : لاق ٠ يعفاشلا صن نع اذه دماح وبأ لقنو . هئادتباك مارحإلا

0/8 ). 

 هلف « لباق نم جحيل همارحإ ىلع ءاقبلا جحلا هتاف نم راتخا نإف : دمحأ بهذمل ةمادق نبا لاقو
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 رهشأ ريغ يف جحلاب مرحأ نيف مهفالتخا ةلأسملا هذه يف مهفالتخا لصأو

 ماع ىلإ ًامرحم ىقبي نأ جحلا هتاف يذلل زجي م ًامرْحُم هلعجي م نف « جحلا

 لاق . ًامرْحُم ءاقبلا هل زاجأ جحلا مايأ ريغ يف مارحإلا زاجأ نمو ءرخآ

 يف ءاضقلا ةفص يفو جحلا يف صنلاب ةبجاولا تارافكلا يف انلق دقف : يضاقلا

 يف كلذ لبق انلقو « جحلا هتاف نم لالحإ ةفص يفو دسافلاو تئافلا جحلا

 «هجح دسفملا ةرافك نم كلذب ءاهقفلا قحلأ امو « اهيلع صوصنملا تارافكلا

 كسانم نم اهنم كسن كرت يف اهيف اوفلتخا يتلا تارافكلا يف لوقت نأ يقبو
 ْ . هيلع صني مل امم جحلا

 اهنع توكسملا تارافكلا يف لوقلا

 ةدكؤم ةنس وه كسن : نابرض كسنلا نأ ىلع اوقفتا روهملا نإ : لوقتف

 صقان جح هنأل مدلا هكرات ىلع بجي ةنس وه يذلاف . هيف بغرم وه كسنو
 . هكسن نم هتاف نم : لاق هنأ سابع نبا نع يورو . نراقلاو عتتمملا هلصأ

 اوفلتخا مهنكلو ء امد هيف اوري مف لفن وه يذلا امأو « مد هيلعف ءيش

 هيف مهفالتخال كلذو ؟ ال مأ مد هيف له كسن كسن كرت يف ًاريثك ًافالتخا

 ؟ لفت وأ ةنس وه له

 نوفلتخي افإو « مدلاب ""ربجي ال هنأ مدنع فالخ الف ًاضرف ناك ام امأو
 لهأ امأو ؟ ال مأ ضرف وه له مهفالتخا لّبق نم هسفن دحاولا لعفلا يف

 هماقإ عنه ال كسنلا لعفو مارحإلا نيب ةدملا لواطت نأل . كلام نع كلذ يور , كلذ -
 باحصأو يعفاشلا لوق وهو « كلذ هل سيل هنأ لقحيو « هرهشأ ريغ يف جحلاب مرحاو « ةرمعلاك

 رظنا . مهنع هللا يضر ةباحصلا لوقو ءربخلا رهاظل كلام نع ةياورو ءرذنملا نباو « يأرلا

 . ( ه5ة/ ينغملا )

 همارحإ ىلع يقي الو للحتي نأ رايتخالاو ( 588 ١/ يفاكلا ) رظنا . كلذ يف رايخلا كلام دنعو

 نم جحلا روهش تلخد ىتح هنم للحتي ملو « همارحإ ىلع ماقأ نمل كلام بحتسا دقو « لباق ىلإ
 . ( قباسلا ردصملا ) رظنا . جحي ىتح ماقملا همزلو ٠ للحتلا هل زجي مل « لباق

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( ريجي ) « ركفلا ءاد » ةخسن ىف 0١



 ل

 يف ةصاخبو سايقلا مهكرتل صنلا درو ثيح الإ امد نوري ال مهنإف رهاظلا

 ةيدف هيفف لعفف ًانونسم كورتلا نم ناك ام نأ ىلع اوقفتا كلذكو . تادابعلا

 . ءيش هيف سيلف هيف ًابغرم ناك امو « ىذألا

 رهاظلا لهأو ؟ ال مأ ةنس وه له مهفالتخال لعف كرت يف اوفلتخاو
 فالتخا نم روهشملا ركذن نحنو هيلع صوصنملا يف الإ ةيدفلا نوبجوي ال
 لوأ نم هبوجو ال وأ مدلا بوجو يف ينعأ : كسن كسن كرت يف ءاهقفلا

 هيف اوفلتخا ام لوأف ,روظحم روظحم لعف يف كلذكو « اهرخآ ىلإ كسانملا

 مد ال : موق لاقف ؟ مد هيلع له مرحي لف تاقيملا زواج نم كسانملا نم

 . كرابملا نباو كلام لوق وهو ٠ عجر نإو مدلا هيلع : موق لاقو . هيلع

 مل نإو « مد هيلع سيلف هيلإ عجر نإ : موق لاقو . يروثلا نع يورو

 . يروثلا لوق روهشمو دمحمو فسوي يبأو يعفاشلا لوق وهو « مد هيلعف عجري

 هيلع ناك ّبَلُم ريغ عجر نإو « مد الف ًايبلم عجر نإ : ةفينح وبأ لاقو

 هسأر لسغ نيف اوفلتخاو © مدلاب هربجي الو ضرف وه : موق لاقو . مدلا

 ' هيلإ عجر نإف ؛ 0 لك مرخ ملع العاج ل باع زواج ها ءاوس هنكمأ نإ « هنم

 « نسحلاو « ديز نب رباج لوقي هبو « ًافالخ كلذ يف معن ال ٠ هيلع ءيش الف « هنم مرحأف

 مارحإلاب رمأ يذلا تاقيملا نم مرحأ هنأل « « مثريغو « يعفاشلاو ٠ يروثلاو « ريبج نب ديعسو

 موأ « تاقيملا ىلإ عجر ء ءاوس مد هيلعف « تاقيملا نود نم مرحأ نإو « ءيش همزلي الف « هلم

 تاقيملا ىلإ عجر نإ هنأ : يعفاشلا بهذم رهاظو « كرابملا نباو كلام لاق اذهبو « عجري
 رقتسيف ؛« , مودقلا فاوطو فوقولاك جحلا لاعفأ نم « ءيشب سبلت دق نوكي نأ الإ ٠ « هيلع ءيث الف
 1 . هيلع مدلا
 نعو « طقسي مل « بلي مل نإو « مدلا هنع طقس ىلف « تاقيملا ىلإ عجر نإ : ةفينح يأ نعو
 نمل جح ال « ريبج نب ديعس نعو « تاقيملا كرت نم ىلع يب ال : يعخنلاو « نسحلاو « ءاطع

 . ( 128 /7 عومجملا ) كلذك رظناو ( 787 /؟ ينغملا ) رظنا . تاقيملا كرت“



 هن

 ءيش.ال هريغو يروثلا لاقو . يدتفي ةفينح وبأو كلام لاقف . "7 يمطخلاب
 نبا نع يورو نورثكألا هحابأو . ةيدفلا ماّمَحْلا يف نأ كلام ىأرو . هيلع
 َنِم سبل ْنَم يدتفي هنأ ىلع روهجلاو ٠ "' هلوخد تباث قيرط نم سابع
 له رازإلا مدعل ليوارسلا سبل اذإ اوفلتخاو . هسابل نع يهن ام نيمرحلا
 وبأو دمحأو يروثلا لاقو « يدتفي : ةفينح وبأو كلام لاقف ؟ ال مأ ىدتفي
 قلطملا يهنلا عنم نم ةدمعو . ًارازإ دجي مل اذإ هيلع ءيش ال : دوادو روث

 سابع نباو رباج نع رانيد نب ورمع ثيدح ةيدف هيف ري مل نم ةدمجو
 نمل "' فخلاو رازإلا دجي مل نمل ليوارسلا » لوقي مثلَ هللا لوسر تعمس: لاق

 هل هركيو : ةمادق نبا لاق . فيطنتلا يف رْدّسلا نم ىوقأ وهو « ةفارح هيف تابن : يمعطخلا )١(

 ههركو ءرعشلا علقل ضرعتلاو « ثعشلا ةلازإ هيف امل امهوحنو ٠ يمطخلاو ء ردسلاب هسأر لسغ
 اذهبو « هيلع ةيدف الف « لعف نإف يأرلا باحصأو « يعفاشلاو « كلامو « هللا دبع نب رباج

 « ةفينح وبأو ٠ كلام لاق هبو « ةيدفلا هيلع دمحأ نعو « رذنملا نباو ءروث وبأو ؛ يعفاشلا لاق
 , ماوهلا لتقيو ثعشلا ليزيو « هتحئار ذلتست يمطخلا نأل ء ةقدص هيلع : هابحاص لاقو

 علال ينغملا ) رظنا . سرولاك ةيدفلا تبجوف

 . ( 3527/١ يفاكلا ) كلام بهذمل رظنا (*

 صخرو « هنبأو ءرمع كلذ لعف , « قفرب هندبو . هسأر مرحلا لسغي نأ س بالا: ةمادق نبا لاق

 كلامو هركو « يأرلا باحصأو ء روث وبأو ٠ يعفاشلاو « ريبج نب ديعسو « رباجو « يلع هيف

 حيحصلاو « هل رتس كلذ نأ ىلإ بهذ هلعلو ء هسأر هيف بيغيو « ءاملا يف سطغي نأ مرحمال

 نبا نع يور دقو  ةالصلا يف رتسلا ماقم موقي ال اذهلو ءرتسب كلذ سيلو ء كلذب سأب ال هنأ

 ( ءاللا يف ءاقبلا يف كبلاغأ ) كيقابأ لاعت ةفحجلاب نومرحم نحنو « رمع يل لاق امبر » لاق سابع

 اهاور « نومرحم نحنو « ةفحجلاب باطخلا نب رمع تسياق امبر » لاقو « هل يف انن لول انيأ
 « هتيتأف ٠ يراصنألا بويأ يبأ ىلإ سابع نبا ينلسرأ »: لاقريبج نب هللا دبع ىور دقو .

 كيلإ ينلسرأ ءريبج نب هللا دبع انأ : تلقف ؟ اذه نم : لاقف « هيلع تماسف ٠ لس

 وبأ عضوف ؟ مرحم وهو « هسأر لسغي تكي هللا لوسر ناك فيك : كلأسي سابع نب هللا دبع
 « بص : ءاملا هيلع بصي ناسنإل لاق مث « هسأر يلادب ىتح أطأطف « بوثلا ىلع هدي بويأ

 هللا لوسر تيأر اذكه : لاق مث « ربدأ مث اهب لبقأف « هيديب هسأر كرح مث « هسأر ىلع بصف

 /؟ ينغملا ) رظنا ٠ ةبانجلا نم لستفي مرحلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأو هيلع قفتم « لعفي ٌوِْكَو
 . مالكلا اذه لثم مدقت دقو (

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( فلخلا ) « ةيمالسإلا بتكلا راد ١ ةخسن يف (0)
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 « نيلعنلا دوجو عم نيعوطقم نيفخلا سبل نهف اوفلتخاو 27« نيلعنلا دجي م

 نع نالوقلاو . هيلع ةيدف ال : ةفينح وبأ لاقو « ةيدفلا هيلع كلام لاقف

 ش .. 9 يعفاشلا

 ايثك انركذ دقو ؟ ال مأ ةيدف هيف له نيزافتلا أرلل سبل يف اوفلتخاو

 له ةيبلتلا كرت نيف اوفلتخا كلذكو « مارحإلا باب يف ماكحألا هذه نم

 ًاطوش يسن وأ فاوطلا يسن نم نأ ىلع اوقفتاو . مدقت دقو ؟ ال مأ مد هيلع

 1 . ةكمب ماد ام هديعي هنأ هطاوشأ نم

 ا الا

 8 لاق بوجولابو ١ طاوشألا ة ةثالثلا يف لَمّرلا كرت نم "3 ملا بوجو

 كلام لوق كلذ يف فلتخاو "روث وبأو دمحأو ةفينح وبأو يعفاشلاو سابع

 رباج نعو ( ه /هراطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . سابع نبا نع هيلع قفتم ثيدحلا )١(
 . كلذك

 دجي ال يذلل ليوارسلاو فخلا سبل مرحمال زاجأف ء دمحأ قالطإلا اذهب كسمت : يناكوشلا لاق )١(

 ةيدفلا همزليو « ليوارسلا قتفو ٠ فخلا عطق روهملا طرتشاو « املاح ىلع رازإلاو « نيلعنلا
 قلطملا لمحيف « « اهعطقيلف » رمع نبا ثيدح يف هلوقل هلاح ىلع اهنم ًائيش سبل اذإ مدنع
 « حيحصلا ثيدحلاب المع اهعطق ىلوألا : ةمادق نبا لاق . ريظنلاب ريظنلا قحليو « ديقملا ىلع

 ريغب ليوارسلا سبل ًازاوج رثكألاو ةيعفاشلا دنع حصألاو : حتتفلا يف لاق . فالخلا نم ًاجورخو
 عنم ةفينح يبأ نعو . ةفئاطو « نيمرحلا مامإو ٠ نسحلا نب دم قتفلا طرتشاو « دمحأ لوقك قتف
 . ( 5/0 راطوألا لين ) رظنا . كلام نع هلثمو « ًاقلطم مرحملل ليوارسلا

 ءاوسو « ترثك مأ « تلق ءاوس هفاوط حصي مل « عبسلا تافؤطلا نم ءيش ىقب ول : يوونلا لاق )١(
 بهذم وهو « ءاماعلا روهمج لاق هبو « انبهذم اذه . مدلاب ربجي الو ٠ هنطو يف مأ « ةكمب ناك
 يف ماقتإلا مزل ةكمب ناك نإ : ةفينح وبأ لاقو «رذنملا نباو « قحسإو « دمحأو « كلامو ء ءاطع
 « ماقإلل عوجرلا همزل « تافوط ثالث فاط دقو اهنم فرصنا دق ناك نإو « ةضافإلا فاوط

 /» عومجملا ) رظنا . مد هيلعو « هفاوط هأزجأ لب  دوعلا همزلي مل« ًاعبرأ فاط دق ناك نإو
 بحتسي ثالثلا تافوطلا يف لمرلا نأ اندنع حيحصلا : يوونلا لاق دقف « َلَمّرلا نع امأ( 5



 ففي

 دقو ؟ ال مأ ةنس له هنأ ىلع هانبم اهلك ءايشألا هذه يف فالخلاو . هباحصأو

 م اذإ هيلع اهعضو دعب هدي ليبقت وأ رجحلا ليبقتو . كلذ يف لوقلا مدقت

 . مد هيف هكرت اذإ عتتملا ىلع ًاسايق مدلا بجوي مل نم لك دنع رجحلا لصي

 0 ال مأ مد هيلع له هدلب ىلإ عجر ىتح فاوطلا يتعكر يسن نيف اوفلتخا كلذكو

 لاقو . مرحلا يف ماد ام اههعكري : يروثلا لاقو . مد هيلع : كلام لاقف

 هنأ عادولا فاوط يف اولاق نيذلاو « ءاش ثيح اههعكري : ةفينح وبأو ىعفاشلا

 ؟ ال مأ مد هيلع له هيلإ ةدوعلا هل نكمت مو هكرت نيف اوفلتخا ضرفب سيل
 . دوعيف ًابيرق نوكي نأ الإ ءيش هيلع سيل : كلام لاقف

 ملام مهدنع عجري افإو « دعي مل نإ مد هيلع : يروثلاو ةفينح وبأ لاقو

 . ضئاحلاو يملا نع هطوقس ةدكؤم ةنس هري مل نم ةجحو « ") تيقاوملا غلبي

 هاكحو « هيلع ءيش الو « ةليضفلا هتتاف « لمرلا كرت ولو « هيلإو « رجحلا نم فاطملا عيمج يف

 ' « دحأو « يعازوألاو « جيزج نباو « ينايتخسلا بويأو « ءاطعو « سابع نبا نع رذنللا نبا
 نسحلا لاقو « لوقأ هبو :رذنملا نبا لاق . هباحصأو « ةفينح يبأو ءروث يبأو ٠ قحسإو
 مث مد هيلع : لوقي كلام ناكو « مد هيلع : ياما نوشجاملا كلما دبعو « يروثلاو « يرصبلا
 نم ه لاق هنأ سانلا ضعب نع ىكح هنأ نابزرملا نبا نع بيطلا وبأ يضاقلا ىكحو « هنع عجر
 رظنا . مد هيلعف « اكسن كرت نم ثيدحل « مد همزل « مالتسالا وأ عابطضالا وأ « لمرلا كرت
 .(؟/+ عومجملا )

 , يف سيل ءروث يبأو « دمحأو « ةفينح يبأ « يعفاشلاو « سابع نبا نع هلقن ام نأ نيبتي اذهو
 . ملعأ هللاو . هلحم
 « كلامو « يعفاشلا بهذم يف حصألا ىلع ةنس اهنأو « فاوطلا يتعكرل روهجلا بهذم رظناو
 اههلصي مل نإ : كلام لاقو ( 71/8 عومجملا ) . ناعبجاو : ةفينح وبأ لاقو « دوادو « دمحأو
 . اذه ىلع كلامل ةجح ال : رذنلا نبا لاق . هيلع ةداعإ الو « امد قارأ « هدالب ىلإ عجر ىتح
 . ( 56/4 عومجلا )رظنا

 « فالخ ريغب هب الإ مي ال جحلا نكر يهو « ةرايزلا فاوط : ةثالث جحلا يف ةعورشلا ةفوطألا (1)

 ىلع : كلام لاقو « يروثلاو , هباحصأو « ةفينح وبأ لاق اذهو « دمحأ بهذم اذهو « هكرت
 يف دمحأ لوقك يعفاشلا نع يكحو « عادولا فاوط كرات ىلع ءيش الو « مد مودقلا فاوط كرات
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 , ةكم نم جرخي مل ام داعأ فاوطلا يف رجلا لْخْدُي مل اذإ هنأ ةفينح يبأ دنعو

 عم هيف يشملا فاوطلا ةحص طرش نم له اوفلتخاو . "7 مد هيلعف جرخ نإف
 ناك زجع نإف « ةالصلا يف مايقلاك هطرش نم وه : كلام لاقف ؟ هيلع ةردقلا

 . امد هيلع نإف هدلب ىلإ عجر اذإ الإ « ًادبأ هدنع ديعيو دعاقلا ةالصك

 تيبلاب فاط ِهَقِلط ينلا نأل » زئاج فاوطلا يف بوكرلا : يعفاشلا لاقو

 ري مل نمو "'هيلإ سانلا فرشتسي نأ بحأ هنكلو « ضرم ريغ نم ًابكار

 بجوي مل ًاعوطت هآر نمو « هدلب ىلإ فرصنا اذإ مد هيف هيلعف أبجاو يعسلا
 مد هيف له فاوطلا ىلع يعسلا َمّدَق نيف ًاضيأ مهفالتخا مدقت دقو « ًائيش هيف
 ىلع مدلا بوجو يف اوفلتخاو ؟ مد هيف سيل مأ ةكم نم جرخي ىتح دعي ل اذإ
 دعب عفدف داع نإ : دمحأو يعفاشلا لاقف بورغلا لبق ةفرع نم عفد ْنَم

 هيلع بجو رجفلا علط ىتح عجري مل نإو « هيلع مد الف سيشلا بورغ
 . مدلا

 . اذه مدقت دقو « عجري مل وأ عجر مدلا هيلع : يروثلاو ةفينح وبأ لاقو
 لاقو « هل جح ال : يعفاشلا لاقف « ةنرعب ةفرع نم فقو نيف اوفلتخاو

 باب نم اه فوقولا نع يهنلا له فالتخالا ببشو . مد هيلع : كلام
 اهئاضقتا ىلإ جحلا لامفأ باب يف انركذ دقو « ةيهاركلا باب نم وأ رظحلا

 . ( ؟66 /؟ ينغملا ) رظنا . مودقلا فاوط يف كلام لوقكو « عادولا فاوط

 )١( عئانصلا عئادب ) رظنا ١/٠٠١8 ( فاوطلا نع مالكلا دنع ليصفتلاب ةلأسملا هذه تمدقت دقو .
 /؟ عئانصلا عئادب ) رظناو ( قباسلا ردصلا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( 5550 /8 عومجملا ) رظنا (5)

 /+ عومجملا ) رظنا . ًاروذعم ناك اذإ الإ « فاوطلل طرش يثملاف « كلام بهذك وهو (

 : لاق مث . بوكرلا هركيو « ننسلا نم ًايشام فاوطلا لعج يلاملا يزج نبا نكلو ( 6
 , لئاسلا هذه لج تمدقت دقو ( ١١ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . هيزجي ال : ليقو
 . اهتداعإل ةجاح الف

 كلذكو . سابع نبا نع « مسمو يراخبلا هاور « .. ًابكار تيبلاب ِهَْيَي ينلا فاط » ثيدحو

 . هللا دبع نب رباج نع « ننسلا باحصأو سم
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 بيترتلا ناك نإو « مد هيف سيل امو مد هكْرَت يف ايف مهفالتخا نم ًاريثك
 .انلق دقف : يضاقلا لاق . كلانه هركذ لهسألاو « عضوملا اذه يف هركذ يضتقي

 يتلا يهو ؟ بجت ىتمو اهوجو طورشو ؟ بجت نم ىلعو ةدابعلا بوجو يف

 هذه نامز يف كلذ دعب انلقو « ةدابعلا هذه ةفرعمل تامدقملا ىرجم يرجت

 ناكم ناكم يف لاعفألا نم ًاضيأ هيلع تلتشا امو اهتاروظحمو اهناكمو ةدابعلا

 يف انلق مث . اهامز ءاضقنا ىلإ ةيئزجلا اهتنمزأ نم نامز نامزو اهنكامأ نم
 تارافكلاب حالصإلا كلذ نم لبقي امو « ةدابعلا هذه يف عقاولا للحتلا ماكحأ

 بسحب ةداعإلا كح يف ًاضيأ انلقو « ةداعإلا بجوي لب حالصإلا لبقي ال امو

 ريغ وأ ودع وأ ضرمب ٌرِصْحَأف اهيف عرش نم لخدي بابلا اذه يفو . اهتابجوم
 اذه نأ كلذو ٠ يذهلا يف لوقلا وه ةدابعلا هذه لاعفأ نم يقب يذلاو « كلذ

 رظنلاب َدَرْفي نأ يغبني امم وهو « ةدابعلا هذه نم ءزج وه تادابعلا نم عونلا

 . هيف لقنلف

 انتا ان نت

 ( يذهلا يف لوقلا

 هسنج ةفرعم ىلعو هبوجو ةفرعم ىلع لقشي يذمهلا يف رظنلا نإ : لوقنف

 وهو « هقوسب يهتني نيأ ىلإو قاسي نيأ نمو هقوس ةيفيكو هنس ةفرعم ىلعو

 قوسملا يذهلا نأ ىلع اوعمجأ دق مهنإ : لوقنف « رحنلا دعب هم كحو هرحن عضوم

 ءرذنلاب بجاو وه ام هنم بجاولاف « عوطت هنمو بجاو هنم ةدابعلا هذه يف

 هنأل بجاو وه ام هنمو « ةدابعلا هذه عاونأ ضعب يف بجاو وه ام هنمو

 « ةّيذه ةدحاولاو « ديدشتلا لصألا يرهزألا لاقو « هريغو « يرهزألا امهاكح « ناتروهشم

 . 2( ؟هحبخ عومجملا ) . يدهلا تيدهأ : هيف لاقيو « ةّيدهو
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 قافتاب عتنملا يْدَه وهف ةدابعلا هذه عاونأ ضعب يف بجاو وه ام امأف . ةزافك

 نم بهذ ىلع ءاضقلا يذهف ةرافك وه يذلا امأو ..فالتخاب نراقلا يدهو
 ثَقتلاو ىذألا ءاقلإ يذهو ء ديصلا ةرافك يدَهو «:يدمْلا هيف طرتشي

 ىلع اهتم كّسن كّسْنب لالخإلا يف ءاهقفلا هساق يذلا يْدَللا نم كلذ هبشأ امو

 هيلع. صوصنملا

 نم الإ يْدَمْلا نوكي ال هنأ ىلع نوقفتم ءاماعلا نإف يدا سنج امأف

 رقبلا مث لبإلا يه ايادهلا يف لضفألا نأو . اهيلع هللا صن يتلا ةيناثلا جاوزألا

 نأ اوعمجأ مناف نانسألا امأو . اياحضلا يف اوفلتخا اغإو . ()زعملا مث منغلا م

 ايادملاو اياحضلا يف زعملا نم عّدجلا يزجي ال هنأو , اهنم يزجي هقوف اف ينثلا

 دحأ نع يزجتالو كنع يزجت » : ةدرب يبأل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 يف هزاوجب نولوقي ملعلا لهأ رثكأف « نأضلا نم عذجلا يف اوفلتخاو 27« كدعب

 )١( ةمادق نبال ( 000 /؟ ينغملا ) عاجإلا اذه رظنا .,

 يدنع نإ هللا لوسراي » : لاق امدنع راين نب ةدرب يبأ نع يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا (1)

 ظفل يفو « كدعب دحأ نع ئزجت الو , كئزجت » : لاقف « محل يَتاش نم ريخ يه ٠ ًاعْدَج ًاقاَنَع
 ءىفاه همسا ةدرب وبأو . ةمادق نبال ( 508 /؟ ينغملا ) رظنا « زعملا نم ةعذج ًانجاد يدنع نإ »

 ئناه نب لهذ نب ةريبه نب منغ نب بالك نب ديبع نب ورمع نب راين نبأ ةزمه اهدعب نونب
 ,ورمع نب ثراحلاهمسا ليقو . يندملا يولبلا ةعاضق نب فاحلا نب ناولح نب ورمع نب يلب
 ء ًاردب دهشو « نيعبسلا عم ةيناثلا ةبقعلا دهش . حصأو « رهشأ لوألاو « ةريبه نب كلام ليقو

 « ًادحاو ًاثيدح لسمو يراخبلا هل ىور « ب هللا لوسر عم دهاشملا رئاسو « قدتخلاو « أدحأو

 يفوتو هبورح هنع هللا يضر يلع عم دهش . نيعباتلا نم ةعامج مث « هللا دبع نب رباج هنع ىور

 ءاربلا لاخ وهو « هل بقع الو « نيعبرأو « نيتنثا وأ ٠ ىدحإ ةنس ليقو « نيعبرأو « سخ ةنس
 « ةعتملا يده امأ : ةمادق نبا لاق ( 1,8/؟ تافصلاو ءامسألا ) رظنا . مهنع هللا يضر بزاع نبا

 زعملا ينثو « هريغ نم ينثلاو ء رهشأ ةتس هل يذلا وهو « نأضلا نم عذجلا الإ ئزجي الف هريغو

 « ثيللاو , كلام لاق اذهو « نينس سمخ هلام لبإلا ينثو ؛ ناتنس هلام رقبلا ينثو « ةنس هلام

 الإ ئزجي ال : يرهزلاو ءرمع نبا لاقو « يأرلا باحصأو « روث وبأو ٠ قحسإو « يعفاشلاو
 ردصلل رظنا ) زعل الإ | لكلا نم عذجلا ئزجي : يعازوألاو «.ءاطع لاقو « ءيش لك نب ينثلا
 . ( قباسلا
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 لك نم يذلا الإ ايادملا يف ىزجي ال : لوقي رمع نبا ناكو . اياحضلاو ايادملا

 . لضفأ ايادهلا نم ًانُث ىلغألا نأ يف فالخ الو « سنج

 ائيش يذلا نم هلل مدحأ َنَيِدْهُي ال باي : هينبل لوقي ريبزلا ناكو
 لاقو . هل ريتخا نم قحأو ءامركلا مركأ هللا نإف « هيركل هيدهب نأ يحتسي
 ًانم اهالغأ » : لاقف لضفأ اهيأ هل ليق دقو .. باقرلا يف : هُو هللا لوسر

 يْذَه ناكو « مولعم ٌدَح يذلا ددع يف سيلو 7« اهلهأ دنع اهّسقْنَأو

 يْذَه هنأب راعشإلاو ديلقتلا وهف يدَلا قوس ةيفيك امأو . ةئام ٍوَيَي هللا لوسر

 يذحلا َدّلَق ةفيلحلا يذب ناك اماف «.ةيبيدحلا ماع جرخ ِهَتِكَم هللا لوسر نأل »
 ًالثَي ْدَّلَقُي هنأ فالخ الف رقبلاو لبإلا نم يدهلا ناك اذإو ١ « مرحأو هرعشأو

 | . لاعنلا دجي مل نمل كلذ هبشأ ام وأ نْيّلعن وأ

 . معلا دلقت ال : ةفينح وبأو كلام لاقف « مغلا ديلقت يف اوفلتخاو

 نع شعألا ثيدحل دلقت : دوادو روث وبأو دمحأو يعفاشلا لاقو
 ًاتغ ةرم تيبلا ىلإ ىدعأ هِي ينلا نأ » ةشئاع نع دوسألا نع مهاربإ
 كلام بحتساو « هديلقت نيح يف ةلبقلا ىلإ ههيجوت اوبحتساو (© « ِهَدَّلَقَف

 )١( ظفلب يراخبلا هاورو ( 778 7؟ أطوملا ) رظنا . أطوملا يف كلام ظفللا اذهب هاور ثيدحلا ٠

 » هجرخأو « قتعلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ( انت اهرثكأ ) ظفلب لسم هاورو « نيعلاب « اهالعأ
 لامعألا لضفأ هللاب ناميإلا نوك باب يف سم « .

 ءدمحأ سابع نبا نع يذلاف « ةشئاع نعو « ةمرخم نب روسمو « سابع نبا ثيدحلا ىور (0)

 نعو « دواد وبأو ٠ يراخبلاو « دمحأ هاور ناورمو ء روسملا نعو « يئاسنلاو « دواد وبأو « لسمو
 . ( 107 /0 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . لسمو يراخبلا ةشئاع

 . دلقت ال كلامو ةفينح وبأ لاقو « دوادو « دمحأو « يعفاشلا مهنمو . روهج لا مغلا ديلقتب لاق (1)

 . ( 1١8 /ه راطوألا لين ) رظنا
 /ه راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . منغلا يأ ءاهدلقف ظفلب « ةعاجلا هاور ثيدحلا (؟)

 .(ا؟
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 ىدهأ اذإ ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع هاور امل رسيألا بناجلا نم راعشإلا

 يف كلذو « هرعشُي نأ لبق ُهَدْلَق ةَفْيَلْخا يذب هرعشأو هدلق ةنيدملا نم أيدَه
 مث ءرسيألا ّقّشلا نم هرعشيو نيلعنب هدلقي ةلبقلل هجوم وهو دحاو ناكم
 اذإو « اوعفد اذإ مهعم هب عفدي مث « ةفرعب سانلا عم هب فقوي ىتح هعم قاسُي
 هديب ٌةَيَدَه رحني وه ناكو ء رصقي وأ قلحي نأ لبق هّرَحْن رحنلا ةادغ ىنم مدق

 دمحأو يعفاشلا بحتساو 7 معطيو لكأي مث ةلبقلل نههجويو ًامايق نهفصي

 نع هللا لوسر نأ » سابع نبا ثيدحل نم بناجلا نم راعشإلا روث وبأو
 مث نميألا همانس ةحفص نم اهرعشأف ةندبب اعد مث « ةفيلحلا يذب رهظلا ىلص

 لهأ ءاديبلا ىلع توتسا اماف « هتلحار بكر مث نيلعنب اهدلقو اهنع مدلا تلس

 قاسي نأ هتنس نم نأ ىري ًاكلام نإف ؟ يذلا قاسي نيأ نم امأو 0 « جحلاب

 نأ لحلا نم هلخدي مو ةكمي يذملا ىرتشا نم نأ ىلإ بهذ كلذلو « لحلا نم

 . 9 لدبلا هيلعف لعفي مل نإو « ةفرعب هفقي نأ هيلع

 نبا لوق وهو « ةفرعب هفقي نأ هل بحتسيف لحلا نم هلخدأ ناك نإ امأو

 ةفرعب يدا فوقو : روث وبأو يروثلاو يعفاشلا لاقو . ثيللا لاق هبو رمع
 وبأ لاقو . نكي مل وأ لحلا نم ًالخاد ناك هفقي مل نم ىلع جرح الو ء ةنس

 .(ا ١ أطوملا ) رظنا )١(

 . يئاسنلاو « دواد وبأو « ماسمو « دمحأ هاور ( 1/7/5 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا (0)

 هتاف اذإ « يثذهلا نأ هلصاح هريبكلا حرشلا ىلع هتيشاح يف يقوسدلا ةفرع دمع خيشلا لاق ()

 ولخي الف . ةكمب هحبذ نيعتو « ىنم مايأ تجرخ وأ « ةرمع مارحإ يف قيس وأ ٠ ةفرعب فوقولا

 هلاخدإف « لحلا نم هارتشا ناك نإفف « مرحلا نم وأ « لحلا نم هبحاص هارتشا نوكي نأ امإ
 ناك نإو « يزجي الف « لحلا يف هحبذ نإف « ةكمب هحبذ نيعت ضرفلا نأل « يرورض رمأ مرحلل
 لاق دقو ( 41/9 ) رظنا . «تناك ةهج يأ نم لحلل هجرخي نأ دب الف « مرحلا نم هارتشا

 ةفرع يهو « اهلك ( فقاوملا ) يذهلاب يأ ( هب هفوقو ) بدنو » كلذ لبق هحرش يف ريدردلا
 : ربلا دبع نبا لاقو ( 80/1 ) « نييلوألا نيترجلا بقع اهيف فقي هنآل ٠ ىنمو « مارحلا رعشلاو
 ةكمب هرحنيف « لحلا نم هقاس « ةفرعب هفقي نأ هتاف نإو « ةفرعب فقو ام الإ ىنب هنمرحني الو

 . ( 550/١ يفاكلا ) هأزجأ ٠ ىنم مايأ يف ةكمب هرحن نإو « ىنم نم هجورخ دعب
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 نم يذلا لاخدإ يف كلام ةجحو . «) ةنسلا نم ةفرعب ىدهلا فيقوت سيل : ةفينح

 ينع اوذخ : لاقو لعف كلذك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ » مرحلا ىلإ لحلا

 .: ةفينح وبأ لاقو . ديلقتلا لثم ةنّس فيرعتلا : يعفاشلا لاقو « ككسانم

 جراخ ناك هنكسم نأل ٍةَِلَ هللا لوسر كلذ لعف اغإو « ةنسب فيرعتلا سيل

 . هفيرعت ال وأ يذلا فيرعت يف رييختلا ةشئاع نع يورو . 7 مرحلا .

 تْيَبلا ىلإ اهّلِحَم مثال : ىلامت لاق اك قيتعلا تيبلا وهف هلحم امأو
  ةبعكلا نأ ىلغ ءاماعلا عججأو 2 © ةّبفكلا ّعلاب ايده > : لاقو < قيبقلا

 اًيُدَه > : هلوق يف ىنعملا نأو . مارحلادجسملا كلذكو « حبذ اهيف دحأل زوجي ال

 . مهئارقفو مهنيكاسمل هنم ًاناسحإ ةكمب رحنلا هب دارأ افنإ هنأ « ةبغكلا غلاب

 ناكو « ةكم 4 ةّبْعَكلا غلاب ًايْدَه » : هلوق يف ىنعملا امنإ : لوقي كلام ناكو

 . ةكمب هرحني نأ الإ مرحلا يف هيده رحن نمل ز يجي ال

 (0 هأزجأ مرحلا نم ةكم ريغ يف هرحن نإ : ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو

 )١( لضفأ قيرطلا نم هؤارشف لعفي مل نإف « هدلب نم هعم يدا نوكي نأ بحتسي : يوونلا لاق -

 ءزاج « ىنم نم هارتشا لب « ًالصأ هقسي مل نإف « تافرع مث , ةكم نم مث « ةكم نم هئارش نم

 سابع نبا لاق هبو « انبهذم اذه . يدها لصأ لصحو ٠ روهجلاو « روث وبأو « ةفينح وبأو .
 عومجملا ) . تافرع رضحأ ام الإ يده ال : ريبج نب ديعسو « رمع نبا لاقو ٠01/8 ( .

 ءاماعلا ريهامج لاق هبو ءرقبلاو « لبإلا يف ديلقتلاو , راعشإلا بابحتسا انبهذم : يوونلا لاق (؟)
 لاق . دوادو ء دمحو , فسوي يبأو « دمحأو « كلام بهذم وهو « فلخلاو . فلسلا نم

 ةعدب راعشإلا لاقو « ةفينح يبأ ريغ دحأ هركني ملو « ةنس راعشإلا : ءاماعلا عيمج لاق : يباطخلا

 رظنا . كلذ نع عرشلا ىهن دقو « ةَلْثُمو ٠ ناويحلل بيذعت هنأل « مارح هنأ : يردبعلا هنع لقنو
 . (؟05/8 عومجلا

 . 50 ةيأ ةدئاملا ةروس (4) . 55 ةيآ جحلا ةروس (؟)

 نإو « ةفرعب فقو ام الإ ىنب هنم رحني الو « ةكمو ىنمب الإ ىدهلا رحني الو :ربلا دبع نبا لاق (5)

 يف ةكمب هرحن نإو « ىنم نم هجورخ دعب ةكمب هرحنيف « لحلا نم هقاس « ةفرعب هفقي نأ هتاف
 . كلام بهذمل ( 550 ١/ يفاكلا ) رظنا . هأزجأ « ىنم مايأ

 , ًانراق وأ , ًاعتتم نكي مل نأب ًاعوطت ناك ناف « يْدَه رقتعملا عم ناك اذإ : يوونلا لاقو
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 ءازجو « نارقلا يذَه الإ يِدْهْلا ءاش ثيح يملا رحن زوجي : يربطلا لاقو
 يفو ءاماعلا نم عامجإ ىنمب رحنلاف ةلملابو . مرحلاب الإ نارَحْنُي ال اهنإف ديصلا
 ةكمب ٍجحللّرَحَن ْنِإ كلام دنعو رصحلا رحن نم هيف اوفلتخا ام الإ . ةكمب ةرمعلا

 هلوق ةكبب الإ مرحلاب رحنلا زوجي ال هنأ يف كلام ةجحو « هأزجأ ىنب ةرمعلاو
 يذَه كلذ نم كلام ىنثتساو "' هرَحْنَم اهِقّرُطو ةكم جاجف لكو » : هتك
 . ةكم ريغب هحبذ زاجأف « ةيدفلا

 موي لبق عوطتلا وأ عتملا يذه حبذ نإ : لاق ًاكلام نإف رحني قم امأو

 امهيلك يف زوجي : يمفاشلا لاقو ٠ عوطتلا يف ةفينح وبأ هزوجو « هزجي م رحنلا
 هنأ مايصلاب يْدَْلا نم َلِدَع ام نأ روهجلا دنع فالخ الو « "”رحنلا موي لبق
 انإو . ةكم لهأل الو مرحلا لعأل ال كلذ يف ةعفنم ال هنأل ٠ ءاش ثيح زوجي
 ةكم نيكاسمل اهنأ ىلع ءاماعلا روهمجف يْدَلا نع ةلودعملا ةقدصلا يف اوفلتخا
 ماعطإلا : كلام لاقو « ممل وه.يذلا ديصلا ءازج نم لدب اهنأل . () مرحلاو

 « مرحلا رئاسو . ةكم نم هحيذ ثيحو « هللحت عضوم نأل « ةورملا دنع هيده حبذي نأ بحتسملاف -

 هزاوج تقوو ءرحنلا موي هحبذ بابحتسا تقوف « نارقلا و أ ١ عتتلل يذهللا ناك اذإ امأ : زاج

 .( 5180/8 عومجملا ) رظنا . جحلاب مارحإلا دعبو « ةرمعلا نم غارف دعب

 لكو « رحنم ىنم لكو ,« فقوم ةفرع لك » ظفلب رباج نع ةجام نباو « دواد وبأ هجرخأ )١(
 . دواد يبأ ظفل اذهو «رحنمو ٠ قيرط ةكم جاجف لكو ٠ فقوم ةفلدزملا

 لكو ؛ نوحضت موي ماحضأو « نورطفت موي كرطف » ظفلب ةريره يبأ نع دواد وبأ هجرخأو

 يف يرذدملا لاق . « فقوم عمج لكو رحنم ةكم جاجف لكو « رحنم ىنم لكو « فقوم ةفرع .
 هاورو « ىهتنا . ةريره يبأ نم عمس هماعن ال : ردكنملا نب دمج : نيعم نبا لاق « هرصتخم »

 . يدقاولا ىورو « ىهتنا . ةريره يبأ نم عمس هملعن ال : ردكنملا نب دمج لاقو « هدنسم يف رازبلا
 ةمركع نع نيصحلا نب دواد نع ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب مهاربإ ينثدح « يزاغملا » باتك يف

 جاجف لكو ءرحنلا اذه » : ةورلا دنع هيدهو ةيضقلا ةرع يف لاق لَم ينلا نأ سابع نبا نع

 . ( ١27 / ةيارلا بصن ) رظنا « ةورملا دنع رحنف « رحنم ةكم

 رظناو . يمفاشلا بهذمل ( 8: /+ عومجملا ) رظناو ء« كلام بهذمل ( 550 ١/ يفاكلا ) رظنا (؟)

 . ةفينح يبأ بهذمل ( 1727 /؟ عئانصلا عئادب )

 صتخي ايف مرحلا نيكاسمب صتخي يذهلاك ماعطلاو : ةمادق نبا لاق ( 540 /؟ ينغلا ) رظنا (؟)
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 ةيمستلا نأ ىلع نوعمج روهجلاف زحنلا ةفص امأو . ةكمريغب زوجي مايصلاك

 ش . "ريبكتلا ةيمستلا عم بحتسا نم مهنمو « © ةاكز اهنأل اهيف ةبحتسم

 كلذكو . زاج فلختسا نإو هديب هيد َرَْ هن يلي نأ يِدْهَلل بحتسيو

 « مايصو « ماعط نم ناك امو ء ةكبف يْدذَه نم ناك ام : يعخنلاو ؛ ءاطع لاقو ء يذحلا -

 بهذمل ( 58 ١/ يفاكلا ) رظناو « ةفينح يبأو ء كلام بهذم هيضتقي اذهو « ءاش ثيحف

 ش ش . كلام

 باوصلاو ٠ يازلاب ةاكز « ةيمالسإلا بتكلا راد هو « ةفرعملا راد هو «ركفلا راد ٠ ةخسن يف )١(

 . لاذلاب « ةاكذ »

 تلح دمج وأ , ًاوهس اهكرت نإف « ديصلاو « حئابذلا يف ةنس ةيمستلا نأ انبهذم : يوونلا لاق (؟)
 . ءامطعو « ةريره يبأو ٠ سابع نبا نع اذه يورو : يردبعلا لاق «هيلع مثإ الو « ةحيبذلا
 . ءاماعلا ريهامج بهذم اذهو . نايسنلا نود ركذلا عم ةحابإلل طرش ةيمستلا : ةفينخ وبأ لاقو

 ةحيحصلا تاياور ثالث دمحأ نعو ةفينح يبأ بهذ اههحصأ : نالوق كلام باحصأ نعو

 اهكرت نإو . لحت ال ةحيبذلا يف ادع اهكرت نإف « ةحابإلل طرش ةيمستلا نأ ةروهشملاو « مهدنع

 اذه . ًاوهس وأ , ًادمع اهكرت ءاوس لحت ال : دوادو « روث وبأو « نيريس نبا لاقو ء تلح أوهس
 لكأ حابأ نميو « نيريس نبا بهذك عفانو « يبعشلا نع رذنملا نبا لاقو ٠ يردبعلا هلقتام
 « ءاطعو « سواطو ٠ بيسملا نب ديعسو « ةريره وبأو « سابع نبا ةيمستلا هيلع تكرت ام

 ٠ ةعييرو « حلاو ء دمج نب رفعجو « ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو « يعخنلاو « يرصبلا نسحلاو
 . ( 730١/4 عومجملا ) رظنا . ةفينح وبأو ٠ قحسإو « دمحأو « يروثلاو « كلامو
 فلؤملا ركذ 5 ال « نايسنلا نود ركذلا عم ةحابإلل ةيمستلا نوطرتشي روهملا نأ نيبتي اذهو

 . قالطإب ةنس اهنأ ىلع

 «ربكأ هللاو هللا مسي » : لوقي يأ ٠ ربكأ هللا ٠» امل بسانلا ةلبانحلاو « ةيكلاملاو « ةيفنحلا دنعو

 حئابذلا ) انباتك رظنا . ِمَقِلَع ينلا ىلع يلصي مث « محرلا نمحرلا هللا مسب » لوقي ةيعفاشلا دنعو

 ليقت كييلإو ٠ كنم مهللا ٠ ةيمستلا عم لوقي نأ بحتسيو ( 78ص ةيمالسإلا ةعيرشلا يف

 . ( 950١ /+ عومجملا ) « ينم



 لق

 رحنلا ةفص يف 2 ملكت دقو "4 َفاَوَص اهْيَلَع هللا مآ اوُرُكْذاَف 9 : ىلاعتو .

 يف نإف همحلبو هب عافتنالا نم يذلا بحاصل زوجي ام امأو . حئابذلا باتك يف

 وأ بجاولا يدها بوكر هل زوجي له : اهدحأ . ةروهشم لئاسم كلذ

 ريغ نمو ةرورض نم زئاج هبوكر نأ ىلإ رهاظلا لهأ بهذف ؟ عوطتلا

 ريغ نم اهوكر راصمألا ءاهقف روهمج هركو « كلذ بجوأ مهضعبو « ةرورض

 نع لكس دقو رباج نع دواد وبأ هجرخ ام روهمجلل ةجحلاو . 9 ةرورض

 اذإ فورعملاب اهبكرا » : لوقي ِةْنْكَو هللا لوسر تعمس : لاقف يدها بوكر

 هب دصق امب عافتنالا نأ ىنعلا قيرط نمو (" ًارْهَظ َدجَت ىتح اهيلإ تثجلأ
 هاور ام رهاظلا لهأ ةجحو . ةعيرشلا نم موهفم هعنم ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلا
 ىأر ل هللا لوسر نأ » ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام

 . يذَه اهنإ هللا لوسراي : لاقف « اهبكرا : لاقف ةندب قوسي ًالجر

 يْذَه نأ اوعمجأو . © « ةثلاثلا وأ ةيناثلا يف . كليو ... اهبكرا : لاقف

 هيلع قفتملاو « ةبقرلا ليوط ناك ام رحني يذلاف ءٌّرَحْنُي يذهلا لك سيل . 58 ةيآ جحلا ةروس )١(
 يهو « حبذتف « مغلاو ءرقبلا امأ . اهّلحب لاق نم دنع ةفارزلاو « لج ا وه ةمألا نيب

 يف حيئابذلا ) انباتك رظنا « ةنسلا يف اهرحن ءاجو « نارقلا يف ةرقبلا حبذ ًاضيأ ءاجو . ةعجطضم

 . ( ؟غضص ةيمالسإلا ةعيرشلا

 . « انماكت دقو ٠» بسانملاو « ملكت دقو » اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف (؟)

 نبا لاق هبو . صنلا رهاظ ىلع هريغ نود جاتحما يذلا بوكر زاوج انبهذم : يوونلا لاق (؟)

 هبوكر هل : قحسإو « دمحأو ؛ كلامو ءريبزلا نب ةورع لاقو « كلام نع ةياور وهو « رذنملا
 / نإ الإ هبكري ال : ةفينح وبأ لاقو «رهاظلا لهأ لاق هبو . هرضي ال ثيحب ةجاح ريغ نم
 تناك ام .ةفلاختو ءرمألا قلطمل اهوكر بجوأ هنأ ءاماعلا ضعب نع يضاقلا ىحو . أدب دجي

 رظناو ( 507/8 عومجملا ) رظنا . ماحلاو « ةليصولاو « ةريحبلاو ةبئاسلا لامهإ نم هيلع ةيلهاجلا
 . ( 5009/0 راطوألا لين )

 رابخألا ىقتنم ) رظنا . رباج نع يئاسنلاو « دواد وبأو ٠ لسمو « دمحأ هاور صنلا اذه ثيدحلا (؛)
 : ا . ( ١١297 /0 راطوالا لين عم

 « ةريره يبأ نع هاور نم مهنمو « سنأ نع هاور نم مهنف « يعليزلا لاق اك ةعاج لا هاور ثيدحلا (0)
 عم رابخألا ىقتنم ) و ( ١65 /؟ ةيارلا بصن ) رظنا « ةندب اهنإ » ظفلب اهلك تاياورلا نكلو



 لن

 بطع اذإ هنأو . © سانلا رئاسك هبحاص هنم لكأي هنأ هلحم غلب اذإ عوطتلا

 : دواد دازو . ”هنم لكأي مو سانلا نيبو هنيب ىلخ هلحم غلبي نأ لبق

 عم يذهلاب ثعب ونبي هللا لوسر نأ تبث امل » هتقفر لهأ ًائيش هنم معطي الو

 همد يف هيلعن غبصا مث هرحناف ءيش اهنم بطع ْنِإ : هل لاقو يماسألا ةيجان
 هيف دازف ثيدحلا اذه سابع نبا نع يورو 297 « سانلا نيبو هنيب لخو

 وبأو دواد ةدايزلا هذه لاقو (9 « كتقفر لهأ الو تنأ هنم لكأت الو »
0 

 .رود

 بجو هنم لكأ نإ : كلام لاقف « هنم لكأ نم ىلع بجي ام يف اوفلتخاو

 نم بيبح نباو دمحأو يروشلاو ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو . هلدب هيلع
 . (© هب قدصتي ًاماعط هلكأب رمأ وأ لكأ ام ةيق هيلع : كلام باحصأ

 . « ىده اهنإ » اهيف سيلو ( 1١5 /ه راطوألا لين <
 )١( عومجملا ) عوطتلا يده نم لكألا زاوج ىلع عامجإلا رظنا 2/ 500 ( .

 . ( 97/2 عومجمللا ) بطع اذإ « عامجإلا رظنا (0)

 نسح ثيدح : يذمرتلا لاق « ةجام نباو « يئاسنلاو ٠ يذمرتلاو « دواد وبأ هاوز ثيدحلا (5)

 ش . ( 356/8 عومجملا ) رظنا . حيحص

 ندب بحاص يمسألا ريع نب بدنج نبا : ليقو « بعك نب بدنج نبا وه : اذه ةيجانو

 . ( ةباحصلا ءاممأ ديرجت ) . ةيواعم ةفالخ ىلإ ىقب . لَ ينلا

 هيَ هللا لوسر نأ هثدح ةصييق ابأ اييؤذ نأ سابع نيا نع ه لاسم حيحص يف ثيدحلا ظفل )ل

 مث , اهرحناف « ًاتوف هيلع تيشخف تيشخف « ءيش اهنم بطع نإ : لوقي مث ندبلاب هعم ثعبي ناك

 « كنتتفر لهأ نم دحأ الو تنأ اهمعطَت الو « اهتحفص يف هب برضا مث اهمد يف اهلعن سغا

 . ( 55/8 عومجنلا ) رظنا

 ردصللا ) يعباتلا روهشلا هيقفلا بيؤذ نب ةصيبق دلاو يعازخلا ةلجاج نب بيؤذ : ةصيبق مماو

 . ( قباسلا

 صوصنملا وهو ءزوجي ال ( اهحصأ ) يدملا بحاص ةقفر لكأ زاوجل ناهجو يعفاشلا دنعو

 ا عومجما ) رظنا . هباحصأ هححصو « يعفاشلل

 ةياورلا يهو ( ؟45 ١/ يفاكلا ) رظناو . ةمادق نبال ( 05/ /؟ ينغملا ) دمحأ بهذمل رظنا (5)

 . ( 3815/4 عومجملا )و ( 1١16 /ه راطوألا لين ) رظناو . كلام نع ةروهشملا



 ف

 . نيعباتلا نم ةعامجو سابع نباو دوعسم نباو يلع نع كلذ يورو
 ينبم فالخلا هيف ؟ ال مأ هلحم غلب لهف ةكم لصي نأ لبق مرحلا يف بطع امو
 اذإ بجاولا يذم لا امأو ' رشا وأ ةكم وه لمشا لح مدققتلا فالغا ىلع

 زاجأ نم مهنمو .. هلدب هيلع نأل هنم لكأي نأ هبحاصل نإف هلحم لبق بطع
 يف اوفلتخاو . ")كلام كلذ هركو . لدبلا يف هب نيعتسي نأو هم عبي هل
 يذملا نم لكؤي ال يعفاشلا لاقف . هلحم غلب اذإ بجاولا يذهلا نم لكألا
 دلق يذلا لعنلاو ًاللجم ناك نأ هلج كلذكو . نيكاسمل هلك هملو « هلك بجاولا
 نيكاسملا رذنو ديصلا ءازج الإ بجاولا يذلا لك نم لكؤي : كلام لاقو . هب
 ةعتملا يْذَه الإ بجاولا يدهلا نم لكؤي ال : ةفينخ وبأ لاقو . ىذألا ةيدفو

 ةرافكلاب بجاولا يذهلا فانصأ عيمج هيبشت يعفاشلا ةدمعو . 9 نارقلا يذهو

 . ةأدتبم ةدابع هنأ اههدحأ : ناينعم يذملا يف رهظي هنألف قرف نم .امأو

 ةدابعلاب ههبش َبْلَع نف « رهظأ اهضعب يف نيينعملا دحأو « ةرافك هنأ يناثلاو

 لبق بطع اذإ بجاولا يذملا امأو » لاق افإو « كلام نع كلذ ةهارك ربلا دبع نبا ركذي مل )١(
 ..( 54/١ يفاكلا ) رظنا » هلدب هيلع نأل « ءاش نإ هبحاص هنم لكأي هنإف « هلحم

 « عتملا مدك مازتلا ريغ نم ءادتبا بجو يده لك : يوونلا لاق ( 5877+ عومجملا ) رظنا (؟)

 لاق كلذكو.. مرغ لكأ ولف « فالخ الب هنم لكألا زوجي ال « جحلا تاناربجو « نارقلا»و 0
 ىلع ءانبو « عتتالاو « نارقلا مد نم لكألا زوجي ةفينح وبأ لاقو . يرهاظلا دوادو ؛ يعازوألا
 نم ءيش نم لكأي ال : دمحأ لاق اذكو « ناربج ال « كسن مد عتتلاو نارقلا مد نأ يف .هبهذم

 الإ , اهلك ايادملا نم لكأي : كلام لاقو , عوطتلا مدو « نارقلاو « عتتتلا .مد نم الإ ايادهلا
 نبا ىحو « هلحم لبق بطع اذإ « عوطتلا يدهو « روذنملاو « ىذألا كسنو ٠ ديصلا ءازج

 . ملعأ هللاو « هريغو « ديصلا ءازج نم لكأي نأ سأب ال هنأ يرصبلا نسحلا نع رذنللا

 . ( ه0 /؟ ينغملا ) رظناو ( 708 /+ عومجملا ) رظنا

 الإ هيلع نكي مل « ًائيش نيكاسملا رذن نم لكأ نإ هنأ : كلام نع يور.دقو :ربلا دبع نبا لاق

 هتيدفب قأو « هلك هازج . ىذألا ةيدنف نم وأ « ديصلا ءازج نم لكأ نإو «٠ لكأ ام رادقم
 « ةندب » كلذ وحن وأ « يمرلا كرت وأ ء هجح دسف وأ « عتمت وأ ٠ نرق نم ىلع يذهلاو « ةلماك

 . ماعطإ نود مايصف دجي مل نإف « ةاشف دجي مل نإف « ةرقبف ء دجي مل نإف
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 ةصاخبو عتتلا يذهو نارقلا يذهك يذهلا عاونأ نم عون يف ةرافكلاب ههبش ىلع
 يذهلا اذه نأل . لكأي ال نأ طرتشي ل لضفأ نارقلاو عتقلا نإ لوقي نم دنع
 : لاق ةرافكلاب ههبش َبْلَع نمو . ةبوقعلا عفدت ةرافك ال ةليضف وه هدنع
 ناك املو . ةرافكلا نم ةرافكلا بحاص لكأي ال هنأ ىلع مهقافتال هلكأي ال

 ءالؤه فلتخي مل ةرافك اهنأ امههرمأ نم رهاظ ىذألا ةيدفو ديصلا ءازج يده

 هسنج يفو يذهلا كح يف انلق دقف : يضاقلا لاق . اهنم لكأي ال هنأ يف ءاهقفلا

 مكحو هرحن ةفصو . ناكملاو نامزلا نم هتحص طورشو . هقوس ةيفيكو هنس يفو

 اذه يف لوقلا ماتيو . باوصلل قفوملا هللاو هاندصق ام كلذو « هب عافتنالا

 دملاو ركشلا هللو ء انضرغ بسحب باتكلا اذه يف لوقلا مت انبيترت بسحب

 . لاكلاو ماتلا نم هب ّنَمو ىدقو َقْفَو ام ىلع ًاريثك

 ماعوه يذلا ىلوألا ىدامُج نم عساتلا ءاعب رألا موي هنم غارفلا ناكو

 : ديزأ ذنم هتعضو يذلا دهتجلا باتك نم ءزج وهو . ةئامسخو نيناو ةعبرأ
 مزع هنع هللا يضر ناك . نيملاعلا بر هلل دملاو « اهوحن وأ اماع نيرشع نم

 . هتبثأف ُدْعَب هل ادب مث . جحلا باتك تبثي الأ ًالوأ باتكلا فيلأت نيح





 هلآو دمح انديس ىلع هللا ىلصو ... محرلا نمحرلا هللا مسب

 اًهلست ملسو هبحصو

 داهجلا باتك





 ول

 () داهجلا باتك

 يف : ىلوألا ةلملا : نيتلمج يف صحني بابلا اذه لوصأب طيجلا لوقلاو

 نوماسملا اهكلمت اذإ نيبراحا لاومأ ماكحأ يف : ةيناثلا . برحلا ناكرأ ةفرعم

 . ىلوألا ةلمجلا

 نلو ةفيظولا هذه 92 ةفرعم : ءافدحأ : ةعبس لوصف ةلخلا هذه يفو

 ةياكنلا نم زوجي ام ةفرعم : ثلاثلاو ٠ نويراحي نيذلا ةفرعم : يناثلاو ٠ مزلت
 زاوج ةفرعم : عبارلاو . زوجي ال امب برحلا لهأ فانصأ نم فنص فنص يف
 . مهنع رارفلا زوجي ال نيذلا ددعلا ةفرعم : سماخلاو ٠ برحلا طورش
 . ؟ نوبراحي اذامل : عباسلاو ٠ ؟ ةنداهملا زوجت له : سداسلاو

 ا اي ايت

 دْهَلا : ليقو . كدهج دهجأ : لوقت . ةقاطلا « دهُجلا هو « دْهَجلا هو « دهج » نم ذوخأم داهجلا )١(
 وهف « قاش زمأ وأ ٠ ضرم نم ناسنإلا دهج ام دْهَجلا : ثيللا : ةقاطلا ( دْهَجلا )و « ةقشملا
 ليبس يف دهاجو ٠ هلتاق : ًاداهجو « ةدهاجم ودعلا دهاجو . ىنعملا اذهب ةغل دْهجلاو : لاق . دوهجم

 رظنا : ءيش نم قاطأ ام وأ  ناسللا وأ ٠ برحلا يف عسولا.غارفتساو « ةغلابملا داهجلاو « هللا

 ”. ( دهج-“ ةدام برعلا ناسل ) :
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 لوألا لضفلا

 ةفيظولا هذه مكح ةفرعم يف

 ضرف ال ةيافكلا ىلع ضرف اهنأ ىلع ءاماعلا عمجأف ةفيظولا هذه كح امأف

 روهمجلا راص افإو « " عوطت اهنإ لاق هنإف « نسحلا نب هللا دبع الإ « نيع

 : ةيآلا 9 4 ْمُكَل هْرَك َوهَو لالا ٌمُكْيَلَع ٍبِتُك ١ : ىلاعت هلوقل ًاضرف هنوكل
 ضعبلا نع طقس ضعبلا هب ماق اذإ ينعأ « ةيافكلا ىلع ًاضرف هنوك امأو

 : هلوقو ؛ ةيآلا "4 ٌةَفاَك اوٌرِفنَيِل َنوُئِمْؤُمْلا ناك اَمَو » : ىلاعت هلوقلف

 كرتو الإ وزغلل ِةَنِلَع هللا لوسر طق جرخي لو (0 « ىتئسحلا هللا َدَعَو الُكَو >

 ىلع ًاضرف ةفيظولا هذه نوك كلذ ىضتقا هذه تعتتجإ اذإف . سانلا ضعب

 . ةيافكلا

 )١( ًاعيمج اومأ « هب اوموقي مل اذإو نيقابلا نع مثإلا طقس ؛ « ضعبلا هب ماق اذإ هنأ ةيافك ضرف ىنعم .

 اذإ : اهدحأ : عضاوم ةثالث يف داهجلا نيعتيو . هريغ لعفب دحأ نع طقسي الف نايعألا ضرف امأ

 فارصنإلا رضح نم ىلع مرح نافصلا لباقتو « نافحزلا ىقتلا ٠ ىلاعت هلوقل ماقملا هيلع نيعتو :

 > نيذلا اهيأاي > : ىلاعت هلوقو 4 ًاريثق هللا اوُرُكْذاو اوُتَبْئاف ةّقف متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهأاي
 «زاّبذألا ٌمهوُلَوُت الف , ًافْحَز اورَفَك نيذلا مثيل اذإ اونمآ .

 مهعفدو « مهلاتق هلهأ ىلع نيعت دلبب رافكلا لزن اذإ : يناثلا .

 ليق اذإ ركل ام اونمآ نيذلا اهيأاي > : ىلاعت هلوقل ريفنلا مهمزل « ًاموق مامإلا رفنتسا اذإ : ثلاثلا

 ينغلا ) رظنا « اورفناف مترفنتسا اذإ » هِي لاقو « ألا ىلإ متلقاا هللا ليبتم يف اورفنا مُكَ
 +50 ( عومجملا عم بذهملا ) رظناو 59/1١8 ( .

 . 3١15 ةيآ ةرقبلا ةروس (؟)

 . 5١؟ ةيأ ةبوتلا ةروس (0)

 . 56 ةيآ ءاسنلا ةروس (4)

 داهجو ء ناسللاب داهجو « بلقلاب داهج : ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقني داهجلاو : دجلا دشر نبا لاق

 ةمرحلا تاوهشلا نع سفنلا ةدهاجمو « ناطيشلا داهج بكل دا داهجف : فيسلاب داهجو « ديلاب

 « فورعملاب رمألا ناسللا داهجو <« ىَأملا ّيِه ةّنجلا إف ىوحلا نَع َسْفنلا ىَهْنَو ) : ىلاعت لاق
 « 'نيقفانملا داهج نم مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن هب هللا رمأ ام كلذ نمو ء ركنملا نع يهنلاو

 لهأ رجز : ديلا داهجو « ةصاخ لوقلاب مهطاتقب رمؤي نأ لبق نيكرشملا دهاج كلذكو
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 امي نودجي نيذلا نوغلابلا رارحألا لاجرلا مهف ؟ بجي نم ىلع امأو :
 : ىلاعت هلوقل هيف فالخ ال كلذو « ىنمزلا الإو ىضرملا الإ ءاحصألا نوزغي

 ضيرملا ىَلَع الو ّجَرَح جّرغألا ىَلَع الَو ٌجَرَح ىمغألا ىَلَع َسْيِل
 نيذلا ىلع الو ىَصْرملا ىَلَع الو ِءاَفعَصلا ىلع َسْيَأ > : هلوقو () # ّجَرَح

 . ةيآلا ) 4 ّجَرَح َنوُقِفَنُي ام َنوُدِجَي ال

 ةماعو « ًافالخ اهيف ملعأ الف رارحألاب صتخت ةضيرفلا هذه نوك امأو

 نأ الإ ء اهيف نيوبألا نذإ ةضيرفلا هذه طرش نم نأ ىلع نوقفتم ءاهقفلا

 مايقب الإ ضرفلاب موقي نم كلانه نوكي ال نأ لثم نيع ضرف هيلع نوكت
 ينإ : هّنِلَي هللا لوسرل لاق ًالجر نأ » تبث ام اذه يف لصألاو . 9 هب عيبا

 (0«دهاجف اهيفف : لاق « معن لاق ؟ كادلاو يحأ : لاق « داهجلا ديرأ

 تابجاولاو ٠ ضئارفلا ليطعت نعو٠. تامرحلاو « يصاعملاو , ليطابألاو ركانملا نع ركانملا - ١
 « ةفذقلا ىلع دودحلا مهتماقإ كلذ نمو « كلذ ىلإ داهتجالا هيلإ يدؤي ام ىلع برضلاو ٠ بدألاب

 . ( دشر نبأ تامدقم ) . نيدلا ىلع نيكرشملا لاتق فيسلا داهجو . رملا ةبرشو « ةانزلاو

 . 5١ ةيآرونلا ةروس ()
 . 3١ ةيآ ةبوتلا ةروس (0)

 ىلع رحلا عيابي ناك هِي ينلا نأ » يور امل . ةيرحلا ىلع مهعامجإ ( 547 /8 ينغملا ) رظنا (5)
 عطقب قلعتت ةدابع داهجلا نألو « داهجلا نود مالسإلا ىلع دبعلا عيابيو « داهجلاو « مالسإلا

 . جحلاك دبعلا ىلع بجت ملف « ةفاسم

 « ةيروكذلاو « ةيرحلاو . لقعلاو « غولبلاو « مالسإلا : طورش ةعبس داهجلا بوجول طرتشيو

 ( 55 ١8/ عومجملا عم بذهملا ) رظناو ( قباسلا ردصملا ) ةقفنلا دوجوو « ررضلا نم ةمالسلاو

 . نيوبألا نذإ يف ( 5+ /18 بذهملا ) رظناو
 نع ةياور يفو يذملا هححصو « نئنسلا باحصأو « يراخبلا هجرخأ ورمع نب هللا دبع ثيدح (4)

 , كعم داهجلا ديرأ تئج ينإ هللا لوسراي : لاقف « لجر ىقأ » دواد يبأو « ةجام نباو « دمحأ

 لين ) رظنا « اهتيكبأ ؟ اهكسضأق امهيلإ عجرا : لاقف « نايكبي يدلاو نإو « تيتأ دقلو

 يعفاشلا بهذم وهو « اهنذإ ريغب دهاجي نأ زوجيف « نيكرشم اناك اذإ امأ ( ؟8 /7 راطوألا

 لاقو . معلا لهأ رئاسو « دمحأو : يعازوألاو ٠ كلام لاق هبو « ناثعو ءرمع لاق هبو



 كدي

 ناك اذإ ميرغلا نذإ يف اوفلتخا كلذكو . نّيكرشملا نيوبألا نذإ يف اوفلتخاو

 يلع هللا رفكيأ » : لجرلا هلأس دقو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل نيد هيلع

 كلذك نّْيّدلا الإ .. معن : لاق ؟ هللا ليبس يف ًابستحم ًارباص تم نإ ياياطخ

 ءافو فلخت اذإ ةصاخبو . كلذ زاوج ىلع روهجملاو 2 « ًافنآ ليربج يل لاق

 ٠/ ينغلا ) رظناو ( 76/18 عومجملا ) رظنا نيماسم وأ نيرفاك اهنذإُب الإ وزغي ال : يروشلا -

 .( ؟8م

 ( 50/2 ينغملا )و ( 21/14 عومجلل ) رظنا . يعفاشلاو « دمحأ بهذم وهف « نيد هيلع نم امأ

 . ( قباسلا ردصملا ) ءاضقلا ىلع ردقي ال نأ هزل يف كلام صخرو

 يبأ ثيدح نم هلثم . يئاسنلاو دمحألو « يئاسنلاو ٠ يذمرتلاو ؛ مسم هجرخأ ةداتق يبأ ثيدح )١(

 .( 360١ // راطوألا لين ) رظنا . ةريره
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 يناثلا لصفلا

 نوبراحي نيذلا ةفرعم يف

 : ىلاعت هلوقل نيكرشلا عيمج مهنأ ىلع اوقفتاف نوبراحي نيذلا امأف
 نع يور ام الإ 7  هللُهّنُك ٌنيدلا َنوُكَيَو ٌةَنْنِف َنوُكَت ال ىتَح مُوُلِتاَقَو >
 هيلع هنأ يور امل « كرتلا الو برحلاب ةشبحلا ءادتبا زوجي ال : لاق هنأ كلام

 ةحص نع كلام لئس دقو « ْمُكَبَرْدَو ام ةشبحلا اورذ » لاق مالسلاو ةالصلا

 . () موزغ نوماحتي سانلا لزي مل : لاق نكل « كلذب فرتعي ملف رثألا اذه

 ايل ذي دل

 ثلاثلا لصفلا

 ودعلا يف ةياكنلا نم زوجي ام ةفرعم يف

 يف نوكت نأ ولخت ال ةياكنلا نإف ؛ ودعلا يف ةياكنلا نم زوجي ام امأو

 ةياكنلا امأف . كلتلاو دابعتسالا ىنعأ « باقرلا يف وأ :سوفنلا يف وأ لاومألا

 ينعأ ٠ نيكرشملا عاونأ عيمج يف عامجإلا قيرطب ةزئاج يهف دابعتسالا يه يتلا

 موق نإف . نابهرلا الإ مهرابكو مهراغص مهنايبصو مهخويشو مهئانإو مهناركذ

 لتتقب ال مهيلإ ضرعي نأ نود اوكرتي لب اورسؤي الو اوكرتي نأ اوأر

 7« هيلإ مهسفنأ اوسبح امو مهرذف ه هِي هللا لوسر لوقل دابعتساب الو

 . 59 ةيآ لافنألا ةروس (1)

 « كرتلاو « طبقلا نم مهريغو « باتكلا لهأ نم رفكلا لهأ عيمج لتاقي : ربلا دبع نبا لاق (9)
 « مجعلاو ء برعلا نم رافكلا رئاسو « سوجماو «ربربلاو « ةبلاقصلاو « ةيرازفلاو « ةشبحلاو
 . ( ١/ 50١ يفاكلا ) . نورغاص مهو ء دي نع ةيزجلا اوطعي وأ « اوماسي ىتح نولتاقي

 هشويج ىلإ ركب يبأ اياصو نم ةيصو وه افنإو ٠ « هَ ينلا ىلإ ظفللا اذه ًاعوفرم هدجأ ل ()
 اومعز امو « مرذف هلل مهسفنأ اوسبح مهنأ اومعز ًاموق دجتس كنإ : لاق نادلبلا اوحتف نيذلا
 -  ثيدح يفو ( 9/8/8 ينغملا )و ( ؛48/؟ أطوملا ) رظنا . كلام هجرخ . هل مهسفنأ اوسبح مهنإ
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 يف ىراسألا يف ريخم مامإلا نأ ىلع ءاماعلا رثكأو . ركب يبأ لعفل ًاعابتاو

 اهنمو « مهلتقي نأ اهنمو «٠ مهدبعتسي نأ اهنمو ؛ مهيلع نمي نأ اهنم : لاصخ

 زوجي ال : موق لاقو . ةيزجلا مهيلع برضي نأ اهنمو « ءادفلا مهنم ذخأي نأ

 . ©")ريسألا لتق

 مهفالتخا يف ببسلاو . ةباحصلا عامجإ هنأ يهتتلا دم نب نسحلا ىكحو
 هلعفل باتكلا رهاظ ةضراعمو « لاعفألا ضراعتو « ىنعملا. اذه يف ةيآلا ضراعت

 هللا مماب اوجرخا » : لاق هشويج ثعب اذإ عللي هللا لوسر ناك : لاق سابع نبا نع دمحأ هاور 2

 اولتقت الو « اولثمت الو ء اولغت الو ء اوردغت ال « هللاب رفك نم هللا ليبس يف نولتاقت ىلاعت

 « ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب مهاربإ هدانسإ يفو : ظفاحلا لاق « عماوصلا باحصأ الو « نادلولا

 « ًالفط الو ًاديلو اولتقت الو » هيفو « هوحن يلح ثيدح نم يقهيبلا ىورو « فيعض وهو

 رخآ هجو نم ةجانم نبا هاورو . لاسرإو « فعص هدانسإ يفو « ًاريبك ًاخيش الو « ةأرما الو

 ٠١7/4 ( ٠ صيخلتلا ) رظنا . ركنم ثيدح اذه : لاقو « نادلولا اولتقت الو » هيفو « عطقنم

 « ةثالث ىلع برحلا لهأ نم رسأ نم نأ : هتلمجو : ةمادق نبا لاق ( 777 /8 ينغملا ) رظنا (1)

 « يبسلا سفنب نيماسملل ًاقيقر نوريصيو « مهلتق زوجي الف ٠ نايبصلاو « ءاسنلا : اهدحأ برضأ

 . مهابس اذإ مهقرتسي ناكو هيلع قفتم « نايبصلاو « ءاسنلا لتق نع ىبن » هَِيمِي ينلا نأل

 ةعبرأ نيب مهيف مامإلا ريخيف-ةيزجلاب نورقي نيذلا سوجماو , باتكلا لهأ نم لاجرلا : يناثلا

 . مهقاقرتساو « مهب ةادافملاو « ضوع ريغب ٌنملاو « لتقلا : ءايشأ

 ةثالث نيب مهيف مامإلا ريختيف ةيزجلاب رقي ال نمم مهريغو « ناثوألا ةدبع نم لاجرلا : ثلاثلا
 وهو « مهقاقرتسا زاوج دمحأ نعو . مهقاقزتسا زوجي الو ةادافلاو « نملا وأ  لتقلا : ءايشأ

 نعو « روث وبأو ٠ يعفاشلاو « يعازوألا لاق باتكلا لهأ نم انركذ امبو « يعفاشلا بهذم

 لعف مامإلل زوجي امنإو « هيف ةحلصم ال هنأل « ضوع ريغب نملا زوجي ال هنعو « انبهذك كلام

 : اولاقو « ىرسألا لتق ةهارك ريبج نب ديعسو « ءاطعو « نسحلا نع يكحو . ةحلصلا هيف ام

 انَم اًمِإف قالا اوُدُشَف > لاق ىلاعت هللا نألو ء رهيب ىراسأب عنص اك هيدفي وأ ' هيلع نمي نأ امإ

 برض ءاش نإ : يأرلا باحصأ لاقو . ريغ ال رسألا دعب نيذه نيب ريخف م ٌءاَدِف اّمِإَو ُدْمَ

 نيكوشملا اوُلُمْلا > : لوقي ىلاعت هللا نأل . ءادف الو ؟نم ال ريغ ال مهقرتسا ءاش نإو « مهقانعأ

 نب ضايعو زيزعلا دبع نب رمع ناكو 4 ٌءاَِف اّمِإَو ُدْعَب اَنَم اًمِإَف > هلوق دعب < ْمَهوُمُْدَجَو ُثْيَح

 . ( 5/١*5 يفاكلا )و ( 375 /+ ينغملا ) رظنا ٠ ىرسألا نالتقي ةبقع
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 نيذلا ٌمتيِقَل اًذِإَف > : ىلاعت هلوق رهاظ نأ كلذو « مالسلاو ةالصلا هيلع
 ءادفلا وأ ّنملا الإ رسألا دعب مامإلل سيل هنأ ةيآلا ١" « باَقّرلا بْرَصَق اوُرَفَك

 0 < ضزألا يِف َنْحْفُي ىّتَح ىَرشأ هل َنوُكُي نأ ينل َناَك ام + : ىلاعت هلوقو

 . ةيآلا

 نم لضفأ لتقلا نأ ىلع لدي ردب ىراسأ نم هيف تلزن يذلا ببسلاو
 نطوم ام ريغ يف ىراسألا لتق دقف مالسلاو ةالصلا هيلع وه امأو « دابعتسالا

 روكذ ٌرارحأ دبعتسي مل هنأ ديبع وبأ ىح دقو . ءاسنلا دبعتساو ّنَم دقو

 مهناركذ باتكلا لهأ دابعتسا ىلع هدعب ةباحصلا تعمجأو « ) برعلا
 لتقي ال : لاق هلعفل ةخسان ىراسألا لعفب ةصاخلا ةيآلا نأ ىأر نف . (9 مهئانإو

 رصح اهنم دوصقللا الو ريسألا لتقل ركذ اهيف سيل ةيآلا نأ ىأر نمو ءريسألا

 يف ام ىلع دئاز مح وهو مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف لب ىراسألاب لعفي ام
 لتق زاوجب لاق ردب ىراسا لتق كرت يف عقو يذلا بتعلا طحيو ةيالا

 فالخ ال ام اذهو « نيمأت دعب دجوي نكي مل اذإ زوجي امنإ لتقلاو ءريسألا

 ىلع اوقفتاو ء زوجي ال نمم هنيمأت زوجي نيف اوفلتخا افإو « نيماسملا نيب هيف
 الإ مسملا رحلا لجرلا نامأ زاوج ىلع ءاماعلا روهمجو . مامإلا نيمأت زاوج
 . © مامإلا نذإ ىلع فوقوم هنأ ىري نوشجاملا نبا نم ناك ام

 . 6 ةيأ دمع ةروس ()
 . 9 ةيآ لافنألا ةروس (0)

 نم قتعلا باتك يف ظفاحلا هاكح .  روهملا بهذ برعلا قاقرتشا زاوج ىلإ : يناكوشلا لاق (؟)

 الإ برعلا يرشم نم لبقي ال هنأ ةفينح يبأو « ةرتعلا نع رحبلا يف ىكحو « يرابلا حتف
 . ( 57+ /8 ينغملا ) رظناو ( 8/7 راطوألا لين ) رظنا . فيسلا وأ « مالسإلا

 .( الك ينغلا ) رظنا ()

 . ( 45 /7 راطوألا لين ) رظنا (5)
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 نبا ناكو . هزاوج ىلع روهجلاف . ةأرملا نامأو دبعلا نامأ يف اوفلتخاو
 وبأ لاقو . مامإلا نذإ ىلع فوقوم ةأرملا نامأ : نالوقي نونحسو نوشجاملا
 ةضراعم مهفالتخا ىف ببسلاو . "7 لتاقي نأ الإ دبعلا نامأ زوجي ال : ةفينح
 ًافاكتت نوماسملا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف مومعلا امأ . سايقلل مومعلا

 بجوي اذهف "7 ماوس نم ىلع دي مهو هاندأ مهتمذب ىعسيو مهؤامد
 « لاككلا هطرش نم نامألا نأ وهف هل ضراعملا سايقلا امأو . همومعب دبعلا نامأ

 ًاسايق هطاقسإ يف ريثأت ةيدوبعلل نوكي نأ بجوف . ةيدوبعلاب صقان دبعلاو
 اذهب مومعلا كلذ صصخبي نأو ةيعرشلا ماكحألا نم ريثك طاقسإ يف اهريثأت ىلع
 . سايقلا

 فيرش لكو « صنلاب عيضو لك لخدف « مهلقأ يأ ( ماندأ اهب ىعسي ) هلوق : يناكوشلا لاق )١(

 كلذ ىلع لديف ةأرملا امأف . نونجملاو . يصلاو « دبعلاو « ةأرملا ىفدألا يف لخدو « ئوحفلاب

 الإ ةأرملا نامأ زاوج ىلع معلا لعأ عججأ : رذنملا نبا لاق . ءفاه مأ ثيدحو ةريره يبأ ثيدح

 رمأ نإ : لاق « هريغ نع كلذ ظفحأ ال كلام بحاص نوشجاملا نب كلملا دبع هركذ أئيش

 ءاجو : حتفلا يف لاق .. ةصاخ اياضق ىلع كلذ فلاخي امم درو ام لوأتو « مامإلا ىلإ نامألا

 . در هدر نإو ءزاج هزاجأ نإ مامإلا ىلإ وه : لاقف , نوشجاملا نبا لوق لثم نونحس نع

 . ىهتنا

 . هنامأ زاج لتاق نإ : ةفينح وبأ لاقو « لتاقي مل وأ « َلَتاق هنامأ روهجلا زاجأف « دبعلا امأو

 لاقف يبصلا امأو الف الإو « هنامأ حص لاتقلا يف هديس هل نذأ نإ : نونحس لاقو ءالف الإو

 ةقرفتلاب رعشي هريغ مالكو : ظفاحلا لاق ء زئاج ريغ يبصلا نامأ نأ ملعلا لهأ عجأ : رذنملا نبا

 « نونجلا امأو « ةلبانحلاو « ةيكلاملا نع فالخلاو ء لقعي يذلا زيمملا اذكو « هريغو « قهارملا نيب

 نّمأف « نيماسملا عم يمذلا ازغ نإ : يعازوألا لاق نكل ءرفاكلا فالخب  هنامأ حصي الف
 ىنثتسا هنأ. يروثلا نع رذنملا نبا ىحو « هنمأم ىلإ دريلف الإو « هاضمأ مامإلا ءاش نإف « أدحأ

 رظنا ءريجألا كلذكو « هنامأ ذفني ال : لاقف « برحلا ضرأ يف ريسألا رارحألا لاجرلا نم

 . ( 56 // راطوألا لين )

 وبأو ء دمحأ اضيأ هجرخأو « يلع نع ء دمحأو « ماحلاو , يئاسنلاو « دواد وبأ هاور ثيدسحلا (؟)

 نم ىلع نيماسملا دي » ظفلب هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ةجام نباو « دواد

 هاورو « مهاوس نم ىلع دي مو « ماصقأ مهيلع دريو « مهاندأ مهيلع ريجيو مهؤامد أفاكتت « ماوس
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 ةالصلا هيلع هلوق موهفم يف مهفالتخا هببسف « ةأرملا نامأ يف مهفالتخا امأو

 لجرلا ىلع كلذ يف ةأرملا سايقو ١ « ءىفناه مأاي ترجأ نم انرجأ دق » مالسلاو

 مأاي ترجأ نم انرجأ دق » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم مهف نم نأ كلذو

 رثؤي مل كلذل هتزاجإ الول هنأو ء هسفن يف هتحص ال اهنامأ ةزاجإ « ءيناه

 اهنامأ هءاضمإ .نأ كلذ نم مهف نمو . مامإلا هزيجي نأ الإ ةأرمل نامأ ال : لاق

 هدقع تححص يتلا يه هتزاجإ نأ ةهج نم ال َرّثَأو دقعنا دق هنأ ةهج نم ناك

 يف ًاقرف اهنيب ري لو لجرلا ىلع اهساق نم كلذكو « زئاج ةأرملا نامأ : لاق
 ناك امفيكو « اهنامأ زجي مل لجرلا نع ةصقان اهنأ ىأر نمو « اهنامأ زاجأ كلذ

 لخدن نأ نكمي دقو « لتقلا يف رثؤي افإو دابعتسالا يف رثؤم ريغ نامألاف
 ءاسنلا لوانتت له ركذملا عومج ظافلأ يف مهفالتخا لبق نم اذه يف فالتخالا

 يهف سوفنلا يف نوكت يتلا ةياكنلا امأو . يعرشلا فرعلا بسحب ينعأ ؟ ال مأ

 ناركذلا نيكرشملا لتق برحلا يف زوجي هنأ نيماسلا نيب فالخ الو لتقلا
 . نيلتاقملا نيغلابلا

 مهنيب فالخ ال كلذكو « انركذ يذلا فالخلا هيفف رسألا دعب لتقلا امأو
 اذإف « يبصلاو ةأرملا لتاقت مل ام مهئاسن لتق الو مهايبص لتق زوجي ال هنأ يف
 نع ىجن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » تبث امل كلذو « اهمد حيبتسا ةأرملا تلتاق

 هذه تناكام»:ةلوتتقم ةأرما يف لاقو (« نادلولاو ءاسنلا لتق

 راسي نب لقعم ثيدح نم ةجام نبأ هاورو « ًالوطم رمع نبا ثيدح نم هحيحص يف نابح نبا --

 ةمذ نإ » ظفلب ملسم اضيأ هثيدح نم هاورو « ارصتخم ةريره يبأ نع ماحلا هاورو « ًارصتخم
 قفتم ًاضيأ وهو « نيعمجأ سانلاو « ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف « الاسم رفخأ نف « ةدحاو نيماسملا

 . ( 30 // راطوألا لين ) رظنا . يلع ثيدح نم هيلع
 . ( ١/ ٠ راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا (1)

 )١( رابخألا ىقتنم ) رظنا . رمع نبا نع يئاسنلا الإ ةعاملا هاور ثيدحلا // 780 ( .



14 

 ىُّمْرلاو نايمعلاو سانلا نع نيعزتنملا عماوصلا لهأ يف اوفلتخاو ١ « لتاقتل
 لتقي ال : كلام لاقف « فيسعلاو ثارحلاو هوتعملاو نولتاقي ال نيذلا خويشلاو
 ردقب مهلاومأ نم مهل كرتيو « عماوصلا باحصأ الو هوتعملا الو ىمعألا
 ةفينح وبأ لاق هبو « هدنع ينافلا خيشلا لتقي ال كلذكو « هب نوشيعي ام

 لاقو . طقف خويشلا لتقت ال : يعازوألاو يروثلا لاقو . هباحصأو
 هذه عيمج لتقت : هنع حصألا يف يعفاشلا لاقو . ثارحلا لتقت ال : يعازوألا

 ْ . © فانصألا

 )١( نابح نباو « ةجام نباو « يئاسنلاو « دواد وبأو « دمحأ هاور ثيدحلا ٠ ماحلاو ٠ يقهيبلاو «
 ةدحوملا ءابلاب يرذنملا لاقو ةلمهملا ءارلا رسكب ( حايرو ) « ةعيبر نب حاير نع « ويقال: 

 راطوألا لين )ر ظنا . ةدحوملاب هنأ يراخبلا حجرو « ةيناتحتلا ءايلاب 97/ 58٠ ( .

 يفيص نب عقرملا ىلع هيف فلتخاو : يناكوشلا لاق ٠ ةلظنح نع : ليقو « حاير هدج نع ليقف
 قباسلا ردصملا ) رظنا . حصأ لوألا نأ متاح وبأو « يراخبلا ركذو « « عيبرلا نبا ( .

 بهذ كلذ ىلإو « نايبصلاو ءاسنلا لتق زوجي ال هنأ ىلع لدت بابلا ثيداحأو : يتاكوشلا لاق

 برحلا لهأ سرتت ول ىتح « لاوحألا نم لاحب امهدنع كلذ زوجي الف « يعازوألاو ء كلام
 زجي مل نايبصلاو « ءاسنلا مهعم اولعجو « ةنيفس وأ « نصحب اونصحت وأ نايبصلاو « ءاسنلاب
 اذإ : اولاقف , ثيداحألا نيب عملا ىلإ نويفوكلاو « يعفاشلا بهذؤ « مهقيرحت الو « مهيمر

 اذإ ء اهلتق ىلإ دصقلا زوجي ال : ةيكلاملا نم بيبح نبا لاقو « اهلتق زاج « ةأرملا تلتاق
 ش . هيلإ تدصق وأ « لتقلا ترشاب نإ الإ « تلتاق

 ءاسنلا امأ . نادلولاو ءاسنلا لتق ىلإ دصقلا نم عنملا ىلع عيملا قفتا هنأ : لاطب نبأ لقنو «

 عافتنإلا نم ًاعيمج مهئاقبتسا يف الو ء رافكلا لعف نع مهروصقلف « نادلولا امأو « نهفعضلف «
 راطوألا لين ) رظنا . هب ىدافي نأ زوجي نيف ءادفلاب وأ « قرلاب امإ 97/ 18١ ( .

 « ىنمزلا خويشلا الو ءزئاجعلا الو « نايبصلا الو « ءاسنلا لتقي الو : ربلا دبع نبا لاق (؟)

 « نيماسملا ىلع كلذب بلؤي ةديكمو « ركفو يأر اذ خيشلا ناك نإف « نوبسيو « نيناجملا الو

 رظناو ( 07 ١/ يفاكلا ) رظنا . تارايدلاو عماوصلا لهأ لتقي الو ءالف الإو ء هلتق زاج
 . ( 05/6 عئانصلا عئادب )و . ةفينح يبأ بهذمل ( 507/8 ءاهقفلا ةفحت )

 . ًاباش وأ « ناك ًاخيش ٠ بهارلا لتق زاوج يف : يوونلا لاق دقف « يعفاشلا بهذملا امأ

 « نالوق لجرلاو « ديلا عوطقمو « نمزلاو , ىمعألاو ء فيعضلا خيشلاو « فرتحماو « ريجألاو
 | نيعتسي يأر هل نم مهيف ناك نإف « ًاعطق فرتخلاو ءريجألا لتقي : ليقو «زاوجلا : امههرهظأ
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 « باتكلا مومعل اهصوصخب راثآلا ضعب ةضراعم مهفالتخا يف ببسلاو

 قح سانلا لتاقأ نأ َتْرِمُأ ٠ : تباثلا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعلو
 زها خلنا اًذِإَف :١ ىلاعت هلوق يف كلذو « ثيدحلا « هللا الإ هلإ ال اولوقي

 ار كرشم لك لتق يضتقي 7 4 ْمْهوُمتْدَجَو ُتْيَح نيكرشملا اوُلتْقاَف مرا

 5 لتاقأ نأ ترمأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذكو « هريغ وأ ناك

 . 9 « هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح

 نب دواد هاور ام اهنف « فانصألا هذه ءاقبتساب تدرو يتلا راثآلا امأو

 : لاق هشويج ثعب اذإ ناك لَ يبنلا نأ » سابع نبا نع ةمركع نع نيصحلا

 نع كلام نب سنأ نع يور ام ًاضيأ هنمو 5 عماوصلا باحصأ اولتقت ال

 ةأرما الو ًاريغص ًالفط الو ًايناف ًاخيش اولتقت ال : لاق ِهّْيَي ينلا

 ركب يبأ نع كلام هاور ام ًاضيأ كلذ نمو « دواد وبأ هجرخ (9« اولْعَت الو

 بهذمل ةمادق نبا لاقو ( 555 ٠١/ ةضورلا ) رظنا . ًاعطق لتق « برحلا ريبدتو « هيأرب رافكلا -

 ركب يبأ نع كلذ يورو « ةفينح وبأو « كلام لاق كلذبو . خيش الو ةأرما لتقت الو : دمحأ

 اولتقت ال : لوقي 4 اوُدَقْعَت الو > ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع يورو : دهاجمو « قيدصلا

 ّنِمز لتقي الو « خويشلا لتق زوجي رذنملا نبا لاقو . ريبكلا خيشلاو ٠ نايبصلاو « ءاسنلا

 . يعفاشلا لاق هبو . ديبعلا لتقي الو « بهار الو « ىمعأ الو

 « يروثلاو « يعازوألا لاق اذهيو « هيف ًافالخ معن الو : لاق . لتق ءالؤه نم لتاق نمو : لاق

 . اهدعب امو ( 2/7 /؟ ينغملا ) رظنا . ةفينح وبأو ء روث وبأو ٠ يعفاشلاو ٠ ثيللاو
 )١( ةيآ ةبوتلا ةروس © .

 وهو . ةريره يبأ نع ةجام نب نباو « يئاسنلاو « يذمرتلاو , دواد وبأو « لسمو , يراخبلا ءاد )0

 . يطويسلل ( ريغصلا عماجلا ) رظنا . رتاوتم

 رفك نم هلا ليبس يف نولتاقت , كاست هللا مماب اوجرخا ٠ ظفلب . سابع نبا نع دمأ هاور (0)
 ىقتنم ) « عماوصلا باحصأ الو « نادلولا اولتقت الو « اولثمت الو « اوّلغت الو ءاوردغت ال « هللاب
 وهو « ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ هدانسإ يف سابع نبا ثيدح . يلكوشل لاق ( رابخألا

 .( 18 /0 راطوألا لين ) رظنا . دمحأ هقثوو . فيعض :

 اولتقت ال « لَو هللا لوسر ةلم ىلعو « هللابو « هللا مساب اوقلطنا » ظفلب سنأ نع دواد وبأ هاور (5)

 نإ « اونسحأو « اوحلصأو « كئانغ اوضو اوت الو « ةأرما الو « ًايفص ًالفط الو « ًايناف ًاخيش
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 مهسفنأ اوسبح امو مهعدف هلل مهسفنأ اوسبح مهنأ اومعز ًاموق نودجتس : لاق هنأ

 نوكي نأ هبشيو 27 « ًامرق ًاريبك الو ًايبص الو ةأرما نلتقت الو : هيفو « هل

 اوُنتاَقَو > : ىلاعت هلوق ةضراعم ةلأسملا هذه يف فالتخالا- يف كلمألا ببسلا
 ا" < نيدتغملا بحُي ال هللا نإ ءاودَمْعَت لَو مُكَنوُلتاَقُي نيذلا هللا ليبس يِف

 ْثْيَح نيكرشملا اونتفاف ُمُرحلا ٌرْهْظألا حلمنا اًَدِإَق ١ : ىلاعت هلوقل
 يف اوُلتاَقَو » : ىلاعت هلوقل ةخسان هذه نأ ىأر نف ةيآلا 94 مهونتدجو

 ةيآلا : لاق لتاقي نمل حيبأ افإ ألوأ لاتقلا نأل « منولتاقي نيذلا هللا ليبس

 نيذلا هللا ليبَس يف اوُنِتاَقَو ١ : ىلاعت هلوق نأ ىأر نمو , اهمومج ىلع
 نولتاقي ال نيذلا فانصألا ءالؤه لوانتت اهنأو َةَمَكْحُم يهو <« منوُنَتاَقُي

 نبَع هللا لوسر نأ ةرمس ثيدحب يعفاشلا جتحا دقو « كلت مومع نم اهانثتسا

 لتقلل ةبجوملا ةلعلا نأكو (0« مهخرش اويحتساو نيكرشملا خويش اولتقا » : لاق

 . رافكلا عيمج يف ةلعلا هذه درطت نأ بجوف « رفكلل يه امنإ هدنع

 نع يور امب كلذ يف جتحا هنإف ٠ ثارحلا لتقي ال هنأ ىلإ بهذ نم امأو
 اوردغت الو اولغت ال : هيفو هنع هللا يضر رمع باتك اناتأ : لاق بهو نب ديز

 ةعيبر نب حابر ثيدح يف ءاجو « نيحالفلا يف هللا اوقتاو ًاديلو اولتقت الو

 ةوزغ يف ْهَنْكَي هللا لوسر عم جرخ هنأ » كلذو كرشملا فيسعلا لتق نع يهنلا

 فقوف « ةلوتقم ةأرما ىلع هني هللا لوسر باحصأو حابر رف ءاهازغ

 . ليلق لبق اهيف ظفاحلا مالك مدقت دقو ( ؟١8 /7 رابخألا ىقتنم ) « نينسحلا بحي هللا -

 ء ءافلا رسكب زرفلاو كاذب سيل ءزرفلا نب دلاخ هدانسإ يف سنأ ثيدح : يناكوشلا لاق

 . ( قباسلا ردصملا ) . ةلمهم ءار اهدعبو « يازلا نوكسو
 .ركب يبأ لوق نم وهو . هجيرخت مدقت )١(

 . ١9 ةيأ ةرقبلا ةروس (؟)

 . 6 ةيأ ةبوتلا ةروس (؟)

 .( 18 /1 راطوألا لين ) رظنا . ةرمس نع هححصو « يذمرتلاو « دمحأ هاور (2)

 . ًامصتخع هننس يف يقهيبلا هاورو « هننس يف روصنم نب ديعس هاور رثألا اذه (0)
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 موقلا هوجو يف رظن مث « « لتاقتل هذه تناك ام » » : لاق مث اهيلع ِعِْكَي هللا لوسر

 (7 « ةأرما الو ًافيسع الو ةيرذ نلتقي الف ديلولا نب دلاخب قحلا : مهدحأل لاقف

 مز نف « لتقلا ةجولل ةلملا يف مقالتخا مهالتخال ةلخاب بجولا بيساو

 نأ عز نمو « نيكرشملا نم ًادحأ نثتسي مل رفكلا يه كلذل ةبجوملا ةلعلا نأ

 م نم ىنثتسا رافك نهنأ عم ءاسنلا لتق نع يهنلل لاتقلا ةقاطإ كلذ يف ةلعلا

 نع يهنلا حصو . فيسعلاو حالفلاك هيلإ هسفن بصني م نمو « لاتقلا قطي

 مهقيرحت يف اوفلتخاو . حالسلاب مهلتق زاوج ىلع نوماسملا قفتاو « َةَّلْْلا
 نع ىوريو رمع لوق وهو اه مهيمرو رانلاب مهقيرحت موق هركف ءرانلاب

 زاج كلذب ودعلا أدتبا نإ مهضعب لاقو « يروثلا نايفس كلذ زاجأو « كلام
 . صوصخلل مومعلا ةضراعم مهفالتخا يف ببسلاو "الف الإو

 مو 94 مُهوُمَتدَجَو ُتْيَح نيكرشملا اوُنُمْفاف > : ىلاعت هلوقف مومعلا امأ
 لجر يف لاق هتيم هللا لوسر نأ تبث اف صوصحخلا امأو . لتق نم ًالتق نثتسي

 بر الإ رانلاب بذعي ال هنإف رانلاب هوقرحت الو هولتقاف هيلع متردق نإ »

 اهيف ناكأ ءاوس قيناجلاب نوصحلا يمر زاوج ىلع ءاهقفلا ماوع قفتاو (9 «رانلا

 )١( ثيدحلا جيرخت رم .
 ٠ ناك دقو « همامن فالخ ريغب رانلاب هقيرحت زوجي الف ٠ هيلع ردق اذإ ودعلا امأ : ةمادق نبا لاق (؟)

 « هرمأب ديلولا نب دلاخ كلذ لعفو ءرانلاب ةدرلا لهأ قيرحتب رمأي هنع هللا يضر ركب وبأ

 . سانلا نيب ًافالخ هيف معأ الف « مويلا امأف

 نإ : لاقف « هيف تجرخف :٠ لاق ةيرس ىلع هثأ لَ هلا لوسر نأ يمسألا ةزح كور دقو
 « هولتقاف « ًانالف متذخأ نإ : لاقف ء تعجرف « ينادانف « تيلوف ءرانلاب هوقرحأف « انالف متذخأ

 ممذخأ لبق مهيمر امأ . ديعسو « دوادوبأ هاور «رانلا بر الإ رانلاب بذعي ال هنإف« هوقرحت الو
 لوق يف زئاجف « اهريغب مهنع زجعلا دنع امأو ام مهيمر زجي ٠ « اهنودب مذخأ نكمأ نإف ءرانلاب

 . ( 688 /8 ينغملا ) رظنا . يعفاشلاو « يعازوألاو « يروثلا لاق هبو « معلاب لهأ رثكأ

 . ه ةيآ ةبوتلا ةروس (')

 . ( 888 /8 رابخألا ىقتنم ) رظنا . هححصو « يذمرتلاو « دواد وبأو « يراخبلاو  دمحأ هاور (4)
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 قينجنملا بصن مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأ » ءاج امل نكي مل وأ ةيرذو ءاسن

 نم لافطأو نيماسملا نم ىراسأ هيف نضحلا ناك اذإ امأو «١ فئاطلا لهأ ىلع

 لاقو يعازوألا لاق هبو قينجنملاب مهيمر نع فكي : ةفئاط تلاقف نيباسملا
 اَنْبَدَعَل اوُنّيَرَت ول »> : ىلاعت هلوق هزجي م نم .دقعمو . زئاج كلذ : ثيللا

 ىلإ رظن هنأكف كلذ زانجأ نم امأو . ةيآلا < هلأ ًاباَدَع ْمُهْنِم اوُرَفَك نيذلا

 مهباقرو مهسوفن يف مهب غلبت نأ زوجي يتلا ةياكنلا رادقم وه اذهف . ةحلصملا

 مهنإف تابنلاو ناويحلاو ينابملا يف كلذو مهلاومأ يف زوجت يتلا ةياكنلا امأو
 : كلذ يف اوفلتخا

 يثاوملا لتق زجي مو ءرماعلا بيرختو راثلاو رجشلا عطق كلام زاجأف

 ةسينك رماعلا بيرختو رملا رجشلا عطق يعازوألا هركو . لخنلا قيرحت الو
 مهل تناك اذإ رجشلاو تويبلا قرحت : يعفاشلا لاقو . كلذ ريغ وأ ناك

 . "لقاعم محل نكي مل اذإ رجشلا عطقو تويبلا بيرخت هركو . لقاعم
 « مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفل كلذ يف ركب يبأ لعف ةفلاخم مهفالتخا يف ببسلاو

 هجرخأو . ليمارل يف دواد وبأ هجرخأو ( 7/8 /8 رابخألا ىقتنم ) . ًالسرم يذمرتلا هجرخأ ()
 . ( 7/8/8 راطوألا لين ) . ةريسلا يف يدقاولا

 وأ« ةمئاق ريغ .برحلا .نوكل « مهيمر ىلإ ةجاحلا عدت ملو « مسمب اوسرتت نإ : ةمادق نبا لاق (0)

 ىلع فوخلل مهيمر ىلإ ةجاحلا تعد نإو مهيمرزجي مل« مرش نم نمأللوأ ٠ هنودب مهيلع ةردقلا ناكمإل
 الإ مهيلع ردقي مل نكل « نيماسلا ىلع فخي مل نإو « ةرورض لاح اهنأل « مهيمر زاج نيماسملا
 ىلع ردقي نصح حتف كرت : ثيللا لاق .. مهيمر زوجي ال : ثيللاو , يعازوألا لاقف ء يمرلاب

 افإ ؟ هنوري.ال.نم نومري فيك : يعازوألا لاقو . قح ريغب ملسم لتق نم لضفأ هحتف
 نأل ةمئاق برحلا تناك اذإ مهيمر زوجي : يعفاشلاو « يضاقلا لاقو نيماسملا لافطأ نومري

 : ناتياور ةيدلا يفو « ةرافكلا هيلعف « ًاياسم لتقف « ىمر نإف « داهجلا ليطعت ىلإ يضفي .هكرت

 يمر هنأل ء هيف ةرافك الو « هل.ةيد ال : ةفينح وبأ لاقو . هيلع سيل ةيناثلاو « بجت امهدحأ
 /» ينغملا ) رظنا . همد حيبأ نم يمرك . ًائيش بجوي مف «لاحلا ةقيقحب معلا عم حيبأ
6 ). 

 . كلام بهذمل ( 507 ١/ يفاكلا ) رظنا (؟)
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 نع تبثو ©) «ريضنلا ينب لخن قرح مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » تبث هنأ كلذ

 يبأ لعف نأ نظ نف « ًارماع نيرخت الو ًارجش نعطقت ال » : لاق هنأ ركب يبأ
 يبأ ىلع زوجي ال ذإ « ِهَتِلَم هنم لعفلا كلذ خسنب هماع ناكمل ناك اغإ اذه ركب
 ريضنلا ىنبب ًاصانخ ناك كلذ نأ ىأر وأ « هلعفب هناع عم هفلاخي نأ ركب

 لوق ري مو مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف دّقعأ نمو ء ركب يبأ لوقب لاق مهوزغل

 ناويحلا نيب كلام قرف اغنإو . رجشلا قيرحتب لاق هيلع ةجح هلعف الو دحأ
 ةالصلا هيلع هنع تأي ملو « ةلثما نع ىهن دقو ةلثم ناويحلا لتق نأل رجشلاو
 رافكلا نم غلبت نأ زوجي يتلا ةياكنلا ةفرعم وه اذهف . ًاناويح لتق هنأ مالسلاو

 ا . مهاومأو مهسوفت يف

 .زوحي الف « مهيلع داسفإلاو « مهتظياغمل برحلا لاح ريغ يف مهاود رقع امأ : ةمادق نبا لاق -

 « روث وبأو « يعفاشلاو « ثيللاو ٠ يعازوألا لاق اذهبو « فخن ملوأ ء امل مذخأ انفخ ءاوس
 . مهتوقل ًافاعضإو « مهل ًاظيغ هيف نأل ءزوجي كلامو « ةيفنح وبأ لاقو
 ةجاحلا نأل « فالخ ريغب حابف « هنم دب الو « هيلإ ةيعاد ةجاحلا تناك نإف « لكألل اهرقع امأ

 اهدحأ : تالاح ثالث هلف « عرزلاو ءرجشلا امأ « ىلوأ رفاكلا لاف « موصعملا لام حيبت

 نم هب نورتتسي وأ « مهاتق نم عنميو ٠ موصح نم برقي يذلاك هفالتإ ىلإ ةجاحلا وعدت ام

 حالصإ وأ « قبث دس وأ لشق نم نكمت وأ « قيرط ةعسوتل هعطق ىلإ جاتحي وأ « نيماسلا

 فالخ ريغب زوجي اذهف . اوهتنيل « كلذ مهب لعفيف ء انب كلذ نولعفي نونوكي وأ .. قيرط
 . هملعت

 وأ « هب نولظتسي وأ مهتفولعل هئاقبب نوعفتني مهنوكل « هعطقب نوماسملا ررضتي ام : يناثلا

 هولعف مه ه هانلعف اذإف « انودع نيبو « اننيب كلذب ترج « ٍةداعلا نكت مل وأ « هر نم نولكأي

 . نيماسلاب رارضإلا نم هيف امل مارح اذهف « انب

 رارضإلاو « رافكلا ظيغ ىوس عفن الو « نيماسملاب هيف ررض ال امم نيمسقلا نيذه ادع ام : ثلاثلا
 . روث وبأو ٠ ثيللاو « يعازوألا لاق هبو . زوجي ال امهادحإ دمحأ نع ناتياور هيفف مه
 قيرحتلا : قحسإ لاق . رذنملا نباو «٠ قحسإو « يعفاشلاو « كلام لاق اذهبو « زوجي : ةيناثلاو
 اهلوُصأ ىلع ةَسِئاَق اهوُمشْكَرَت ؤأ ني نّم متم ام ): ىلاعت هلوقل . ودعلا يف ىتأ ناك اذإ « ةنس

 . اهدعب امو ( 01/8 ينغملا ) رظنا « نّيقسافلا يِزخَيِلَو هللا نذإبف

 )١( راطوألا لين عم رابخ +الا ىقتنم ) رظنا . رمع نبا نع هيلع قفتم ثيدحلا 4/ 586 ( .



160 

 عبارلا لصفلا

 برحلا طرش يف

 مهتبارح زوجي ال هنأ ينعأ « قافتاب ةوعدلا غولب وهف برحلا طرش امأف

 هلوقل نيماسملا نم هيلع عمجم ءيش كلذو « ةوعدلا مهتغلب دق اونوكي ىتح
 راركت بجي له امأو 224 آلوُسَر َثَعْبَن ىتح َنيبّدَعُم اَنُك اَمَو ) : ىلامت

 مهنمو « اهبجوأ نم مهنف « كلذ يف اوفلتخا مهنإف برحلا راركت دنع ةوعدلا

 مهفالتخا يف ببسلاو . "اهبحتسا الو اهبجوي مل نم مهنمو اهبحتسأ نم
 ثعب اذإ ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ تبث هنأ » كلذو « لعفلل لوقلا ةضراعم

 وأ لاصخ ثالث ىلإ مهعداف نيكرشملا نم كودع تيقل اذإ : اهريمأل لاق ةيرس

 مالسإلا ىلإ مهعدا ٠ مهنع فكو مهنم لبقاف اهيلإ كوباجأ ام نهتيأف لالخ

 راد ىلإ مهراد نم لوحتلا ىلإ مهعدا مث « مهنع فكو مهنم لبقاف كوباجأ نإف
 ىلع ام مهيلع نأو نيرجاهملل ام ممل نأ كلذ اولعف نإ مهاعأو نيرجاهللا
 نيماسملا بارعأك نونوكي مهنأ مهماعأف مهراد اوراتخاو اوبأ نإف « نيرجاهملا
 ءيفلا يف مل نوكي الو « نينمؤملا ىلع يرجي يذلا هللا مح مهيلع يرجي

 ءاطعإ ىلإ مهعداف اوبأ مه نإف « نيماسملا عم اودهاجي نأ الإ بيصن ةهنغلاو .
 هللاب نعتساف اوبأ نإف « مهنع فكو مهنم لبقاف اوباجأ نإف « ةيزجلا

 . ٠6 ةيآ ءارسإلا ( 5

 موق نوكي نأ زاج نإ نكلو « ترشتناو ٠ تغلب دق ةوعدلا نإ : دمحأ لاق : ةمادق نبا لاق )١(

 دقف « مويلا امأف.. ةوعدلا لبق مهلاتق زجي ل ؛ ةفصلا هذه ىلع كرتلا فلخو « مورلا فلخ
 ' ىلإ وعدي ِّتِلَع ينلا ناك دمحأ لاق  لانقلا دنع ءاعدلا نع كلذب ينغتساف « ةوعدلا ترشتتا

 دق « ىعْدُي ًادخأ ]أ مويلا فرعأ الو مالسإلا العو « نيدلا هللا رهظأ ىتح براحي نأ لبق مالسإلا

 . ( 30/4 ينغملا ) رظنا . دحاو لك ةوعدلا تغلب
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 ودعلا تيبي ناك هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف نم تبثو «١ مهلتاقو

 خسان هلعف نأ ىلإ بهذ ْنَم- روهملا مثو- سانلا نف « تاودغلا عم مهيلعريغيو

 مهتوعد ليلدب ةوعدلا رشتنت نأ لبق مالسإلا لوأ يف ناك افإ كلذ نأو هلوقل

 لج نأب كلذو ٠ لهعفلا ىلع لوقلا حجر نم سانلا نمو . ةرجه لا ىلإ هيف

 0000 ٠ علا نم هجو وهف ءاعدلا نسحتسا نمو ؛ صوصخلا ىلع لعفلا
 ا # *

 هنم ءزج اذهو « ًالوطم هوور ٠ هححصو « يذمرتلاو ٠ ةجام نباو « لسمو  دمحأ هاور ثيدحلا )١(

 . هيبأ نع ةديرب نب ناهلس ثيدحلا يوارو ( 110 /7 رابخألا ىقتنم ) رظنا
 نم مالسإلا ىلإ رافكلل ءاعدلا مدقت بجي هنأ لوألا : بهاذم ةثالث ةلئسملا يفو : يناكوشلا لاق

 « ةيوداهلاو « كلام لاق هبو « مهنم هغلبت مل نمو « مهنم ةوعدلا هتغلب نم نيب قرف ريغ

 . مهعم ثيدحلا رهاظو « مهريغو .
 ديغُيو ءودعلا َتْيَبُي ناك ِعتَِم هنأ تبث هنأ مهتجحو « ًاقلطم بحي ال هنأ : يناثلا بهذملاو

 . مهيلع
 نبأ لاق ٠ بحتسي نكل مهتغلب نإ بجي الو « ةوعدلا مهغلبت مل نمل بجي هنأ : ثلاثلا بهذملا

 عمجي هبو « هانعم ىلع ةحيحصلا ثيداحألا ترهاظت دقو « معلا لهأ روهمج لوق وهو : رذنملا

 . ( 585 /7/ راطوآلا لين ) رظنا . ثيداحألا نم فالتخالا هرهاظ ام نيب

 بتكف « لاتقلا لبق ءاعدلا نع هلأسأ عفان ىلإ تبتك : لاق فوع نبا نع لسمو يراخبلا ىور (؟)

 نوراغ مهو « قلطصملا ينب ىلع ِهَتِِي هللا لوسر راغأ دقو « مالسإلا لوأ يف كلذ ناك اغإ : يلإ

 « ثراحلا ةنبا هيريوج ذئموي باصأو « مهرارذ ىبسو « مهلتاقم لتقف « ءاملا ىلع ىقست مهماعنأو

 قاقرتسا ىلع ليلد وهو « ةيمت نبا لاق . شيجلا كلذ يف ناكو ءرمع نب هللا دبع هب ينثدح

 . ( 516 /9 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . برعلا

 نطب وهو ( فاق اهدعب ماللا رسكو « ءاطلا حتفو « ةلمهملا نوكسو ؛ ميلا مظب ) قلطصملا ونبو

 ةيذج همساو هبقل قلطصلا : لاقيو « ةعيبر نب ورنع نب دعس نب قلطصلاو « ةعازخ نم ريهش

 عمج : ءارلا ديدشتو ةمجعم نيغب ( نوراغ مهو ) هلوقو ( ةمجعلا لاذلا رسكو « ملا حتفب )

 . ( قباسلا ردصملا ) رظنا . ةلفغ يأ : ةّرغىلع ذخألا كلذب دارملاو نولفاغ يأ : ديدشتلاب راغ
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 سماخلا لصفلا

 مهنع رارفلا زوجي ال نيذلا ددعلا ةفرعم يف

 عمج كلذو « ٌفْقّضلا مهف مهنع رارفلا زوجي ال نيذلا ددعلا ةفرعم امأو
 . ةيآلا "4 فض مكيف ْنأَمِلَعَو مُكَنَع ُهللا َفّفَخ نآلا > : ىلاعت هلوقل هيلع
 يف ال ةوقلا يف ربتعي افإ فعضلا نأ كلام نع هاورو نوشجاملا نبا بهذو
 دوجأو هنم ًاداوج قتعأ ناك اذِإ دحاو نع دحاولا رفي نأ زوجي هنأو « ددعلا

 . ةوق دشأو ًاحالس

 # #ا*

 سداسلا لصفلا

 ةنداهملا زاوج يف

 .ىأر اذإ ببس ريغ نم ءادتبا اهوزاجأ ًاموق نإف ؟ ةنداهملا زوجت له امأف
 ةيعادلا ةرورضلا ناكمل الإ اهوزيجي مل موقو « نيماسلل ةحلصم مامإلا كلذ

 مح ىلع ال مهنم هنوذخأي ءيشب امإ كلذ ريغ وأ ةنتف نم مالسإلا لهأل

 )١( ةيآ لافنألا 55 . |

 . مهنع ففخ ام ردقب ربصلا نم صقن « ددعلا نم مهنع ىلاعت هللا ففخ اماف : يبطرقلا لاق

 لقني ملو . هلئاق نم اطخ اذهو ٠ خسنو ءردب موي ناك اذه نإ : موق لاق : يبرعلا نبا لاقو
 قلعو ًالوأ مهيلع كلذ ضرف «زعو لج يرابلا نكلو « اهيلع نيماسملا اوفعاض نيكرشملا نأ طق
 : لاق مث . هيلع نولتاقي ام نوماعي ال محو « باوثلا وهو « هيلع نولتاقت ام نوهقفت رنأب كلذ

 توبث ىلإ ضرفلا طح مهيلع قش امل مث ء« ضرف كلذ نأ ىلع لدي سابع نبا ثيدحو : تلق
 لوقلا اذه ىلع وهف « نيتئام نم ةئام رفي الأ مهيلع بتكو ٠ مهنع ففخف « نينثالل دحاولا

 وأ ء هضعب خسن اذإ محلا نأ بيطلا نبا يضاقلا ركذ دقو . نسح اذهو ء خسن ال « فيفخت

 وه لب « لوألاب سيل ذئنيح هنأل « خسن هنإ : لاقي نأ زئاجف « هددع ريغ وأ « هفاصوأ ضعب
 . ( 65/8 يبطرقلا ريسفت ) رظنا . ًافالخ كلذ يف ركذو « هريغ



 ف

 ماكحأ مهيلع ذفنت ثيحب مهو مهنم ذخؤت نأ اهطرش امنإ ةيزجلا تناك ذإ ةيزجلا
 مامإلا حلاصي نأز يجي يعازوألا ناكو « مهنم هنوذخأي ءيشالب امإو « نيماسلا

 وأ ةنتف ةرورض كلذ ىلإ تعد اذإ رافكلا ىلإ نوماسملا هعفدي ءيش ىلع رافكلا

 . تارورضلا نم كلذ ريغ

 اوماطصي نأ اوفاخي نأ الإ ائيش رافكلا نوماسملا يطعي ال : يعفاشلا لاقو
 ىأر اذإ حلصلا ةزاجإب لاق نممو ٠ مه تلزن ةنحل وأ مهتلقو ودعلا ةرثكل
 زوجي ال يعفاشلا نأ الإ ء ةفينحوبأو يعفاشلاو كلام ةحلصم كلذ مامإلا

 ماع رافكلا ٍهَقَِي هللا لوسر اهيلع حلاص يتلا ةدملا نم رثكأل حلصلا هدنع
 رهاظ ةضراعم ةرورض ريغ نم حلصلا زاوج يف مهفالتخا ببسو . ١( ةيبيدحلا

 ٌتْيَح نيكرُشملا اوُنتْقاَق َمَرَخلا ٌرْهشألا ختّسنا اًَدهإَق »> : ىاعت هلوق هرا# ا سرا

 )١( رابخألا ىقتنم ) رظنا . نينس رشع تناك ةيبيدحلا ماع ةندهلا ةدم ٠0 /8 ( دمحأ بهذم وهو .

 ريغبو « ضوعب ةدم لاشقلا كرت ىلع اًدقع برحلا لهأل دقعي نأ ةندحلا ىنعمو : ةمادق نبأ لاق
 ضوع ٠ نم ٌةَءاَرَب > : ىلاعت هللا لوق ليلدب زئاج كلذو « ةدهاعمو « ةعداومو « ةنداهم ىمستو

 ٠ هناحبس لاقو < نيكرشملا َنْم مُثدهاَع يذلا ىلإ ِهِلوسَرَو هللا ١ اهل :حتجاق رلسلل اوُمتَج نإ < .
 يضاقلا لاقو ءريدقت ريغ نم ًاقلطم ةندامملا زوجت ال دمحأ دنعو ٠ حصي : يعفاشلاو ٠ نأل

 ىلاعت هللا مهرقأ ام مرقي نأ ىلع ربيخ لهأ حلاص هَ ينلا .
 نم مامإلا هاري ام ىلع نينس رشع نم رثكأ ىلع زوجي هنأ دمحأ مالك رهاظ : باطخلا وبأ لاقو

 ةيفنح وبأ لاق اذهو « ةحلصملا .
 هلذبن لام ىلع مهحلاص نإ امأ . مهنم هذخأن لام ىلع زوجيو « لام ريغ ىلع مهتنداهم زوجتو
 اذهو « نيداسلل اًراََص هيف نأل , يعفاشلا بهذم وهو هنم عنملاب لوقلا دمحأ قلطأ دقف « مه

 كالملا نيماسملا ىلع فاخي نأ وهو « ةرورض هيلإ تعد نإ امأف « ةرورضلا لاح ريغ ىلع لوم «
 يفاكلا ) رظناو . اهدعب امو ( ؛56 /8 ينغلا ) رظنا .زوجيف ءرسألا وأ ١/  ) 04بهذملل

 ٠ زجعلا عم الإ « رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ةنداهلا ةدم نوكت الأ هدنع بحتسيف « كلام .

 اذإ ؛ الام كلذ ىلع اوطعيو ةرفكلا نم حلصلا نوماسملا بلطي نأ سأب الو : يناساكلا لاقو
 ىلاعتو هناحبس حابأ < اهل ختجاف لس اوُجَنَج نإَو > : ىلاعتو هناحبس هلوقل هيلإ اورطضأ

 لذب ريغ وأ « لذبب زوجيف ًاقلطم حلصلا : | 5
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 هم مكث

 وْوَيلاب لَو هللاب نوُنِمْؤُي ال نيدلا اوُنتاَق > : ىلاعت هلوقو 4 ْمُهوُمتدَجَو
 ىَلَع ْلُْكَوَتَو وتو اهل حتجاق ملت اوُحَنَج نإو ) : ىلاعت هلوقل "' < ٍرخآلا
 ةخسان ةيزجل اوطعي وأ اوماسي ىتح لاتقلاب رمألا ةيآ نأ ىأر نف 0.4 هللا

 حلصلا ةيآ نأ ىأر نمو « ةرورض نم الإ حلصلا زوجي ال : لاق حلصلا ةيآل

 هلعفب هليوأت دضعو مامإلا كلذ ىأر اذإ زئاج حلصلا : لاق كلتل ةصصخم

 . ةرورضلا عضومل نكي مل ةيبيدحلا ماع ِهََِم هحلص نأ كلذو « ِهَنِيَع كلذ

 اوطعي وأ اوماسي ىتح لانقلاب رمألا هدنع لصألا ناك اماف يعفاشلا امأو

 ري مل ةيبيدحلا ماع مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفب هدنع ًاصصخم اذه ناكو « ةيزجلا

 هذه يف فلتخا دقو « ِهِْلَم هللا لوسر اهيلع حلاص يتلا ةدملا ىلع دادزي نأ

 لاق كلذبو « نينس رشع ليقو « ًاثالث ليقو نينس عبرأ تناك ليقف « ةدملا

 نوماسملا مل اوطعي نأب نيكرشملا نوماسملا حلاصي نأ زاجأ نم امأو . يعفاشلا

 ناك هنأ » يور ام ىلإ ًاريصف اهريغ وأ ةنتف ةرورض كلذ ىلإ تعد اذإ ًائيش
 نيذلا رافكلا ضعبل ةنيدملا رق ضعب يطعي نأ م دق مالسلاو ةالصلا هيلع

 هب هل حمس ناك يذلا ردقلا ىلع هقفاوي ملف « مهبيبختل بازحألا ةلمج يف اوناك

 فاخي نأ الإ كلذ زجي مل نم امأو أو . « هرصنب هللا ءافأ ىتح ةنيدملا رمت نم

 نيماسملا ىراسأ ءادف زاوج ىلع مهعامجإ ىلع ًاسايقف (9 اوماطصي نأ نوماسملا

 . ىراسألا ةلزنمب مهف دحلا اذه يف اوراص اذإ نيماسملا نأل

# #> 

 « ةعداوملا دقع ضقني ام نايب امأو « ضقنلل لقحم مزال ريغ دقع هنأوهف « ةعداوما دقع ةفصامأو

 « مولعم تقوب ًاتقؤم ناك نإ امإو « تقولا نع ًاقلطم ناك نإ امإ « ةعداوملا دقع نأ هيف ةلمجلاف

 نيبناجلا نم ذبنلا وه صنلاف « ةلالدو « صن : ناعون هب ضقتني يذلاف « تقولا نع ًاقلطم ناك نإف

 ىمسملا وهف « دبؤلا نامألا امأو . ذبنلا ىلع لدي ام مهنم دجوي نأ يهف « ةلالدلا امأو . اًهيرص

 . اهدعب امو ( 5555/9 عئانصلا عئادب ) رظنا . ةمذلا دقعب

 . ؟9 ةيآأ ةبوتلا () ..ه ةيآ ةبوتلا.(١)

 . اولصأتسي : اوباطصي (4) . 35١9 ةيآ لافتألا (5)
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 عباسلا لصفلا

 ؟ نوب راحي اذامل

 لهأل ةبراحملاب دوصقملا نأ ىلع نوماسملا قفتاف ؟ نوبراحي اذاملامأف

 امإ : نيرمأ دحأ وه برعلا ىراصنو شيرف نم باتكلا لهأ ادع ام باتكلا
 نيذلا اولتاق ) : ىلاعت هلوقل ةيزجلا ءاطعإ امإو « مالسإلا يف لوخدلا

 ُهُلوُسَرَو َرَو هللا َمّرَح اَم َنوُمّرَحُي الو ٍرخآلا ِمْوَيِلاِب الو هللاب َنوُنِمْؤُي ال

 ٍدّي نَع ةّيزجلا اوُطْعُي ىتَح باتكلا اوُثوأ نيذلا َنِم حلا نيد َنوُئيِدَي الو
 هلوقل سوجملا نم اهذخأ ىلع ءاهقفلا ةماع قفتا كلذكو 7 م« َنوُرْغاَص ْمْهَو

 نم باتكلا لهأ ىوس اهف اوفلتخاو (7« باتكلا لهأ ةنس مه اونس » : هَل

 لك نم ةيزجلا ذخؤت : موق لاقف ؟ ال مأ ةيزجلا مهنم لبقت له نيكرشملا

 )١( ةيأ ةبوتلا ةروس 55 .
 « ىراصنلاو « دوهيلا مهو ء باتك لهأ مسق : ماسقأ ةثالث رافكلا نأ هتلمجو : ةمادق نبا لاق (؟)

 « ةيزجلا مهنم لبقت ءالؤهف « مهوحنو « جنرفلاو ةرماسلاك ًاباتك ليجنإلاو « ةاروتلا ذختا نمو

 ٍرخآلا مويلاب الو هللاب َنوُنِمْؤُي آل نيذلا اوُنِتاَق ١ : ىلاعت هلوقل اهولذب اذإ مهند ىلع نورقيو
 اوُطْمُي ىتح باتكلا اوتوأ نيذلا نم ّقحلا نيد َنوُنيِدَي الو ةلوسرو ُهَّللا َمّرَخ اَم نومّرَحُي الو
 باتتكلا لهأ كح مهكحف ٠ سوجملا مو « باتك ةهبش مهل مسقو < َنوُرِغاَص مهو دي نع ةَيْزجلا
 « باتكلا لها ةنس مه اونس » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل اهب مهرارقإو مهنم ةيزجلا لوبق يف

 مهو « باتك ةهبش الو « مهل باتك ال ( مسق )و نيمسقلا نيذه يف معلا لهأ نيب ًافالخ معن الو
 مهنم لبقت الف ءرافكلا رئاسو ٠ نسحتسا ام دبع نمو « ناثوألا ةدبع نم نيمسقلا نيذه ادع نم

 يورو « يعفاشلا بهذم وهو . دمحأ بهذم رهاظ اذه مالسإلا ىوس مهنم لبقي الو « ةيزجلا
 يبأ بهذم وهو « برعلا نم ناثوألا ةدبع الإ رافكلا عيمج نم لبقت ةيزجلا نأ دمحأ نع

 كلام نع يكحو « سوجاك ةيزجلا لذبب نورقيف « قاقرتسالاب مهنيد ىلع نورقي مهنأل « ةفينح
 اوهبشأف ء«رافك مهنألو , ماع هنأل « ةديرب ثيدحل شيرق رافك الإ رافكلا عيمج نم لبقت اهنأ
 لهأ ةنس مهب اونس » ثيدحلاو ( ١0 /8 راطوألا لين ) رظناو ( 567 /8 ينغملا ) رظنا . سوجملا

 لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . فوع نب نمحرلا دبعو رمع نع يعفاشلا هاور « باتكلا

 . ( 30/4 راطوألا
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 . © كلام لاق هبو . كرشم

 : ةعامجو روث وبأو يعفاشلا لاقو . برعلا يكرشم كلذ نم اونثتسا موقو
 مومعلا ةضراعم مهالتخا يف ببسلاو « سوجملاو باتكلا لهأ نم الإ ذخؤت ال

 ةّنثف نوكت ال ىتَح ْمهوُلِتاَقَو > : ىلاعت هلوقف مومعلا امأ , صوصخلل
 لتاقأ نأ ترمأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو " م هلل هّلُك ْنيّدلا َنوُكَيَو

 الإ مهلاومأو مهءامد ينم اوصع اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا

 ناك نيذلا ايارسلا ءارمأل هلوقف صوصخلا امأو "9 هللا ىلع مهاسحو اهقحب

 تيقل اذإف »- باتك لهأ ريغ اوناك مهأ مولعمو - برعلا يرشم ىلإ مهثعبي
 . ثيدحلا مدقت دقو (0« اهيف ةيزجلا ركذف « لاصخ ثالث ىلإ مهعداف كودع

 ةيزجلا لبقت ال : لاق هل خسان وهف صوصخلا نع رخأت اذإ مومعلا نأ ىأر نف
 يه مومعلا ىلع مهلاتقب ةرمآلا ىآلا نأل باتكلا لهأ ادع ام كرشم نم
 ةروس يف وهو ةماع نيكرشملا لاتقب رمألا نأ كلذو ثيدحلا كلذ نع ةرخأتم
 هيف مهئاعد ليلدب حتفلا لبق وه امنإ ثيدحلا كلذو « حتفلا ماع كلذ « ةءارب

 لهج وأ رخأت وأ مدقت صوصخلا ىلع ىنبي مومعلا نأ ىأر نمو . ةرجهلل
 . نيكرشملا عيمج نم ةيزجلا لبقت : لاق اهنيب رخأتلاو مدقتلا

 ,مومعلا كلذ نم جرخف نيكرشملا رئاس نم باتكلا لهأ صيصخت امأو
 ةَيزجلا اوُطْمُي ىّنَح باتكلا اوُتوُأ َنيذْلا نم »> : ىلاعت هلوق صوصخب قافتاب
 ةيناثلا ةلجلا يف اهماكحأو ةيزجلا يف لوقلا يأيسو 4 َنوُرِغاَص ْمُهَو ِدّي ْنَع
 لئاسملا نم ةلملا هذهب قلعتي امبو . برحلا ناكرأ يه هذهف . باتكلا اذه نم

 )١( يفاكلا ) رظنا ١/  ) 05كلام بهذمل .
 ؟؟ ةيآ لافنألا (؟) .

 . ثيدحلا جيرخت مدقت (')

 . ثيدحلا جيرخت مدقت (؟)



 3كأ

 نأ ىلع ءاهقفلا ةماعو ءودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب رفسلا نع يهنلا : ةروهشملا

 زوجي : ةفينح وبأ لاقو 9 ٍهَّقِيَم هللا لوسر نع كلذ توبثل زئاج ريغ كلذ
 ديرأ ماع يهنلا له مهفالتخا يف ببسلاو . ةنومأملا ركاسعلا يف ناك اذإ كلذ

 . صاخلا هب ديرأ ماع وأ « ماعلا هب

 اه #*

 ةيناثلا ةلمجلا

 يف : لوألا : لوصف ةعبس يف اًضيأ رصحني ةلجلا هذه لوصأب طيحما لوقلاو
 . لافتألا كح يف : ثلاثلا . سامخألا ةعبرألا كح يف : يناثلاو . سخخلا كح

 كح يف : سماخلاو . رافكلا دنع نيماسملا لاومأ نم دجو ام كح يف : عبارلا
 يذلا لاملاو ةيرجلا ماكحأ يف : عباسلا ٠ ءيفلا مح يف : سداسلا ٠ نيضرألا

 0. حلصلا قيرط ىلع مهنم ذخؤي

 )١( لسمو « يراخبلا هجرخأ ثيدحلا ٠ يرابلا حتتف ) رظنا . ةجام نباو « يئاسنلاو « دواد وبأو >/
.)00١ 

 ريغصلا ركسعلاو « ايارسلا يف فحصلاب رفاسي الأ ءاهقفلا عمجأ : ربلا دبع نبا لاق : ظفاحلا لاق

 هيلع فوحلا ٠ ةفينح وبأ لصفو « ًاقلطم ًاضيأ كلام عنف « هيلع نومأملا ريبكلا يف اوفلتخاو «
 ىلع هب لدتساو « ةيكلاملاك مهضعب لاقو « ًامدعو « ًادوجو فوخلا عم ةهاركلا ةيعفاشلا دروأو
 ءهب ةناهتسإلا نم نكِتلا وهو « هيف روكذملا ىنعملا دوجول رفاكلا نم فحصملا عميب عنم
 هكلم ةلازإب رمؤيو فالتخالا عقو ول حصي له فالخلا عقو انإو كلذ ميرحت يف فالخ الو

 عنه  ةيفنحلا زاجأو « ًاقلطم كلام عنف « نآرقلا رفاكلا ملعت عنم ىلع هب لدتساو . ال مأ

 مهيلع ةجحلا مايق ةحلصم لجأل ليلقلا نيب ةيكلاما ضعب لصفو نالوق يعفاشلا نعو « أاقلطم
 ىرخأ ىلع ةعاط ميدقت ) انفلؤم رظناو ( قباسلا ردصملا ) رظنا . هعنف « ريثكلا نيبو . هزاجأف

 لاوحألاو ناكملاو نامزلل أرظن اهكرت وأ ( .



 لوألا لصفلا

 © ةهنغلا سمخ مح يف

 ادع ام مورلا يديأ نم أرسق ذخؤت يتلا ةنهنغلا نأ ىلع نوماسملا قفت

 هلوقل اهونغ نيذلل اهسامخأ ةنعبرأو مامإلل اهسمخ نأ تيضرألا

 . ةيالا "4 لوُسّرلِلو ُهَسّمْخ هلل نأَف ءإئق نم ْمُتْمِنَغ (نَأ اوُمَلْعاَو >: ىلاعت
 ىلع مسقي سخلا نأ : اهدحأ : ةروهشم بهاذم ةعبرأ ىلع سخلا يف اوفلتخاو
 مسقي هنأ : يناثلا لوقلاو . يعفاشلا لاق هبو « ةيآلا صن ىلع ماسقأ ةسخ

 مالك حاتتفا وه <« ُهَسِّمُخ هلل ٌنأَق ١ : ىلاعت هلوق نأو « ساخأ ةعبرأ ىلع
 . نأو « ماسقأ ةئالث مويلا مسقي هنأ : ثلاشلا لوقلاو « ًاسماخ ًاممق وه سيلو
 سخلا نأ : عبارلا لوقلاو . هِيَ يبنلا تومب اطقس ىبرقلا يذو ينلا مهس
 . ءاهقفلا ةماعو كلام لوق وهو « ريقفلاو ينغلا هنم ىطعي ءيفلا ةلزنمب

 هللا لوسر مهسب لعفي اهف اوفلتخا ةسمخ وأ سامخأ ةعبرأ مسقي ةي اولاق نيذلاو

 . هتوم دعب يالا مهسو هيَ

 )١( لجرلا هلاني ام ةغللا يف ةهنغلا ٠ يعسب ةعاملا وأ ٠ رعاشلا لوق كلذ نمو :

 بايإلاب ةينغلا نم تيضر ىتح قافأآلا يف تفوط دقو

 انُع موقلا مَع : لاقي « دحاو ىنعمب ةينغلاو « منغملاو
 ,رافكلا لام «ءيق نّم متْمِنَعِل : ىلاعت هلوقب دارملا نأ ىلع لصاح قافتإلا نأ ملعاو : يبطرقلا لاق

 فرع نكلو « صيصختلا اذه ةغللا يضتقت الو « رهقلاو « ةبلغلا هجو ىلع نوماسملا هب رفظ اذإ

 « ةهنغ : نيمساب لاومألا نم انيلإ رافكلا نم لصاولا خرشلا ىمسو « عونلا اذه ظفللا ديق عرشلا

 مزلو « ةهنغ ىمسي باكرلاو ليخلا فاجيإو « يعسلاب مودع نم نوماسملا هلاني يذلا ءيشلاف « ًائيفو

 لام لك وهو « عجر اذإ « ءيفي ءاف نم ذوخأم ءيفلاو « ًافْرَع راص ىتح « ىنعلا اذه مسإلا اذه

 « متانغلا سمخو « مجالا ةيزجو نيضرألا جارخك « فاجيإ الو « برح ريغ نم نيماسملا ىلع لخد

 « ةداتق هلاق «٠ سما اهيفو « دحاو اهنإ : ليقو ٠ بئاسلا نب ءاطعو « يروثلا نايفس لاق اذه وحنو

 يبطرقلا ) . براقتم ىنعملاو . رهق ريغب لاومألا نم نيماسلل راص ام لك نع ةرابع ءيفلا : ليقو
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 فني

 لب : موق لاقو . سهلا مهل نيذلا فانصألا رئاس ىلع دري : موق لاقف

 مهسو « مامإلل ِوْتِكَي هللا لوسر مهس لب : موق لاقو . شيجلا يقاب ىلع دري

 . 2 ةدعلاو حالسلا يف نالعجي لب : موق لاقو . مامإلا ةبارقل ىبرقلا يوذ

 ونب : موق لاقو ٠ طقف مشاه ونب : موق لاقف ؟ مه نم ةبارقلا يف اوفلتخاو

 ىلع ٌرَصْقُي سخلا له يف مهفالتخا ببسو . 7 مئاه ونبو بلطللا دبع

 ىلع سخلا مسقي : ةفئاط تلاق : لوألا : ةتس لاوقأ ىلع سخلا ممق ةيفيك يف ءاداعلا فلتخا )١(
 « ىبرقلا يوذل : ثلاثلاو . وَتِلَي هلوسرل يناثلاو « هلل يذلا وهو ٠ ةبعكلل سدسلا لعجيف « ةتس

 اذه باحصأ ضعب لاقو . ليبسلا نبال سداسلاو « نيكاسلل سماخلاو « ىماتيلل عبارلاو
 . ةجاحلا يوذ ىلع هلل يذلا مهسلا دري : لوقلا
 مسقتو « دحاو مهس اهنم لزعيف « ةسمخ ىلع ةهنغلا مدقت : عيبرلاو « ةيلاعلا وب بأ لاق : يناثلا
 هلعج « ءيش نم هيلع ضبق اف « هلزع يذلا مهسلا ىلع هديب برضي مث « « سانلا ىلع ةعبرألا

 « ىبرقلا يوذل مهسو ٠ ِعَّيَم ينلا مهس : ةسمخ ىلع هلزع يذلا مهسلا ةيقب مسقي مث « ةبعكلل
 . ليبسلا نبال مهسو « نيكاسمال مهسو « ىماتيلل مهسو
 « انل وه : لاقف « سملا نع نيسحلا نب يلع نب هللا دبع تلأس : ورمع نب لاهنملا لاق : ثلاثلا

 , انماتيأ : لاق « ليبتسلا نْباو , نيكاسملاو « ىَماََيلاَو ج : لوقي ىلاعت هللا نإ : يلعل تلق
 . اننيكاسمو

 يف فرصي هثأو ء دحاو هلوسرو هللا مهس نأ ىأرو « ةسمخ ىلع مسقي : يعفاشلا لاق : عبارلا
 . ةيآلا يف نيروكذلا فانصألا ةعبرألا ىلع سامخألا ةعبرألاو ٠ نينمؤملا حلاصم
 هدنع عفتراو « ليبسلا نباو « نيكاسملاو « ىماتيلا : ةثالث ىلع مسقي : ةيفنح وبأ لاق : سماخلا

 حالصإب سجلا نم أدبيو : اولاق . همهس رح عفترا ا؟ « هتومب ِهّتَِي هللا لوسر ةبارق مح
 . ًاضيأ يعفاشلا نع اذه وحن يورو « دنجلاو , ةاضقلا قازرأو ٠ دجاسملا ءانبو « رطانقلا
 ءريدقت ريغ نم هنم ذخأيف « هداهتجإو « مامإلا رظن ىلإ لوكوم وه : كلام لاق : سداسلا
 « ةعبرألا ءافلخلا لاق هبو . نيماسملا حلاصم يف يقابلا فرصيو « داهتجاب ةبارقلا هنم يطعيو
 « يلع دودرم سملاو ء سجل الإ مكيلع هللا ءافأ امم يلام ه هت هلوق لدي هيلعو ٠ اولمع هبو
 . ( ١ /2 يبطرقلا ) رظنا . ًاثالثأ الو , ًاساخأ مسقي م هنإف

 نأل , فلسلا ضعب هلاق اهلك شيرق : لوق : لاوقأ ةثالث ىلع ىبرقلا يوذ يف ءاماعلا فلتخا (؟)

 « بلطملا دبع ينباي « فانم دبع ينباي نالف ينباي » فته لعج « افصلا دعص الل هِيَ ينلا
 - . ثيدحلا «رانلا نم مسفنأ اوذقنأ سمش دبع ينباي « ةرم ينباي « بعك ينباي .
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 ةيآلا يف فانصألا كلت ركذ له : وه مريغل ىّدَعُي مأ نيروكذملا فانصألا

 نم كلذ نوكيف مهريغ ىلع مهب هيبنتلا دصق مأ مهل سخلا نييعت اهنم دوصقملا
 صاخلا هب ديرأ صاخلا باب نم هنأ ىأر نف ؟ ماعلا هب ديرأ صاخلا باب
 هيلع يذلا وهو اهيلع صوصنملا فانصألا كلت سخلاب ىدعتي ال : لاق

 نأ مامإلل زوجي لاق ماعلاهب ديرأ صاخلا باب نم هنأ ىأر نمو « روهجلا
 مامإلل هَل يبنلا مهس نأ ىأر نم جتحاو « نيماسلل ًاحالص هاري اهف اهفرصي

 ةمعط ًايبن هللا معطأ اذإ » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يور امب هدعب

 نقاشا ىعوأ نتاسلا قادسألا ىلع فرص نم و ١ « هدعب ةفيلخلل وهف

 ليو شاه وب افإو لاق « سكلا نم بلطلا ينو مشا يبل رق يون

 ونب : دلاخ نب سمو « جيرج نباو « ةداتقو ء دهاجمو ء روث وبأو « دمحأو ٠ يمفاشلا لاقو -
 دبع ينبو « مئاه ينب نيب ىبرقلا يوذ مهس مسق امل هِيَ يبنلا نأل ٠ بلطلا دبع ونبو « مثاه
 ءيش بلطملا دبع ونبو « مثاه ونب افإ « مالسإ الو « ةيلهاج يف ينوقرافي مل مهنإ » لاق بلطملا
 ينثدح ثيللا لاق : يراخبلا لاق « يراخبلاو ٠ يئاسنلا هجرخأ « هعباصأ نيب كبشو « دحاو
 : قحسإ نبا لاق . ًائيش لفون ينبل الو ٠ سمش دبع ينبل ِهَدلَع ينلا مسقي لو : دانو « سنوي
 « مهيبأل ماخأ لفون ناكو « ةرم تنب ةكتاع مهمأو « مأل ةوخإ بلطملاو « مثاهو « سمش دبعو
 ءريقفلا مهنيب « بلطملا ونبو ٠ مئاه ونب مهو , ىبرقلا يوذل هلع ينلا مهسأو : يئاسنلا لاق

 هبشأ وهو : يبطرقلا لاق . ليبسلا نباو « ىماتيلاك ينغلا نود مهنم ريقفلل هنإ : ليق دقو ينغلاو
 1 . ( + /8 قباسلا ردصملا ) رظنا . ملعأ هللاو . يدنع باوصلاب نيلوقلا
 ةمطاف تءاج : لاق كلذك يقهيبلا هاورو « ليفطلا يبأ نع دواد وبأو « دمحأ هاور ثيدحلا )١(
 هللا لوسر تثرو تنأ هللا لوسر ةفيلخاي : تلاقف « هنع هللا يضر ركب يبأ ىلإ اهنع هللا يضر

 هللا لوسر تعمس يفإ : لاقف « سخلا لاب اف : تلاق « هلهأ لب . ال : لاق ؟ هلهأ مأ « ِهَنيَع

 نأ ت تيأر « تيلو اماف « هدعب يلي يذلل تناك هضبق مث « ةمعط يبن هللا معطأ اذإ » لوقي هيَ

 . تعجر مث« « ملعأ ْمَنَِي هللا لوسرو د تنأ ؛ تلاق نيماسملا ىلع هدرأ
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 مهل لحي ال نيذلا مهألف فنص مشاه ونب لاق نمو « دحاو فنص بلطلا

 . © ةقدصلا

 لاقو . اهرضح وأ ةمسقلا نع باغ هل سمخلا بوجو يف مدنع فالخ الو

 هيفطصي ناك ءيش وهو ِةتَِي هل روهشم مهس وهو َيفّصلاو سمخلا لب : موق

 ش . دبع وأ ةمأ وأ سرف : ةهنغلا سأر نم

 دحأل سيل يفصلا نأ ىلع اوعمجأو . يفصلا نم تناك ةيفص نأ يورو

 يبنلا مهس ىرجم يرجي : لاق هنإف روث ابأ الإ هِي هللا لوسر دعب نم
 )0 لع

 )١( ثيدحلا جيرخت مدقت .

 )١( يطرقلا ) ريسفت رظنا 8/١١ ( .



 ف

 يناثلا لصفلا

 سامخألا ةعبرألا كح يف

 نذإب اوجرخ اذإ نيماغلل ةهنغلا ساخأ ةعبرأ نأ ىلع ءاماعلا روهمج عمجأ
 ةهنغلا نم همهس هل بجي نيفو مامإلا نذإ ريغب نيجراخلا يف اوفلتخاو . مامإلا

 نأ ىلع روهجلاف ؟ مسقلا لبق ةينغلا نم هل زوجي اهفو « بجي مو ٠ بجي قمو
 مومعل « كلذ ريغب وأ مامإلا نذإب اوجرخ اهونغ نيذلل ةهنغلا سامخأ ةعبرأ

 تجرخ اذإ : موق لاقو . ةيآلا « ءْيق نم ُمَتْمِنَغ نأ اوُمَلْعاَو >: ىلاعت هلوق

 «مامإلا هذخأي لفن قاس ام لكف مامإلا نذإ ريغب دحاولا لجرلاو ةيرسلا
 ءالؤهو « ةيآلا رهاظب اوكسق روهملاف . « مااغلا هلك هذخأي لب : موق لاقو

 نأ كلذو « هِي هللا لوسر دهع يف كلذ نم عقاولا لعفلا ةروص اودقتعا مهنأك

 نأ اوأر مهنأكف « مالسلاو ةالصلا هيلع هنذإ نع جرخت تناك افإ ايارسلا عيمج

 رارحألا ناركذلا ىلع اوقفت إف ةيشلا نم اهلا امأو

 لاجرلا نم غلبي مل نمو يل ءاسنلا ينعأ : مهدادضأ يف اوفلتخاو « نيغلابلا

 نكلو ةهنغلا نم ظح ءاسنلل الو ديبعلل سيل : موق لاقف غولبلا براق نمم

 هنإف , الام تفغف مامإلا نذإ ريغب برحلا راد نيماسلا نم ةيرس تزغ اذإ : عومجملا يف ءاج )١(

 : لاق نم يعفاشلا باحصأ نم نأ دماح وبأ خيشلا ىحو « يعفاشلا بهذم وهو « سمخي

 . سمخي ال

 وبأ لاقو .. سمخي مل ةعنم مهل نكي ل نإو « سمح ٌةَمعَنَم مه ناك نإ : ةيفنح وبأ لاقو

 : ييرصبلا نمحلا لاقو . سي | لأ اوناك ناف « سمح رثكأ وأ  ةمست اوناك نإ ,فسوي

 . (139 /18 عومجلا ) رظنأ . سخي الأ نيبو «سمخي نأ نيب رايخلاب



 ذي

 . 2 يعازوألا لوق وهو « نيمناغلا نم دحاو ظح مهل لب : موق لاقو

 بهذم وهو هل مسقي : لاق نم مهنف « قهارملا يبصلا يف اوفلتخا كلذكو

 ٠ كلام بهذم وهو « لاتقلا قيطي نأ كلذ يف طرتشا نم مهنمو « يعفاشلا

 باطحخلا مومع لهوه ديبعلا يف مهفالتخا ببسو . !" هل خضري : لاق نم مهنمو

 لمعف ًاضيأو ؟ ديبعلا نود طقف رارحألا مأ ًاعم ديبعلاو رارحألا لوانتي

 ناماغلا نأ مهنع هللا يضر مهيف رشتنا هنأ كلذو « ةيآلا مومعل ضراعم ةباحصلا

 ةبيش يبأ نبا هركذ « سابع نباو باطخلا نب رمع نع كلذ يور « ممل مهس ال

 رمع نع كلذ نم يور ام حصأ :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق . امههنع قرط نم

 نب كلام نع باهش نبا نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نب نايفس هاور ام

 الإ قح لاملا اذه يف هلو الإ دحأ سيل : رمع لاق : لاق ناثدحلا نب سوأ

 ثيدحب خضْرُيو اهل مسقي ال ةأرملا نأ لإ روهملا راص افإو « متاهأ تكلم ام
 ىحرجلا يوادنف هَ هللا لوسر عم وزغن انك » : تلاق تباثلا ةيطع مأ

 املريدقت الو « لماك مهس مهل مهسي الو « مهسلا نود ةينغلا نم ًائيش نْوَطْعُي نأ وه : خضرلا )١(
 ليضفتلا ىأر نإو « مهنيب ىوس « ةيوستلا ىأر نإف « مامإلا داهتجا ىلإ عجريو ٠ نوطعي

 « يعفاشلاو ٠ ثيللاو « يروثلاو « كلامو « بيسملا نب ديعس مهنم « ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو

 دبع نب رمع نع كلذ يورو « دبعلل مهسي روث وبأ لاقو سابع نبا نع كلذ يورو « قحسإو
 ءديبع ةيسداقلا حتف دهش هنأ » ديزي نب دوسألا نع يور امل ٠ يعخنلاو ٠ نسحلاو زيزعلا

 رظنا . ةفينح يبأ بهذم وهو « رحلا ةمرحك نيدلا يف دبعلا ةمرح نألو « مهماهس مهل برضف

 اوئيجي نأ الإ خضر الو « مهس دبعلل سيل : يعازوألا نع يكحو ( 5516 /؟ عئانصلا عئادب )
 هنأل ءروث يبأ عم قحلا لوقلاو . ةأرمل مهسي لاقو « مهل خضريف ء انغ مهل نوكي وأ « ةهنغب
 . ( 9375/8 ينغملا ) رظنا . مالسإلا يف رحلاو « دبعلا نيب قرف ال

 « يروثلا لاق هبو . هل خضريو « هل مهس ال يبصلا نأ ةفينح يبأو « يعفاشلاو « دمحأ بهذم (0)

 : كلام لاقو . ءيش هل سيل « هب وزغي يصلا يف ماسو « مساقلا نعو ءروث وبأو ٠ ثيللاو
 رظنا . هل مهسي : يعازوألا لاقو « لاتقلا غلب دق هلثمو « كلذ قاطأو « لتاق اذإ هل مهسي

 . ( 25/8 ينغلا )
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 . © « ةينغلا نم انل خضري ناكو ىضرملا ضرخو

 تزغ اذإ اهنوك يف لجرلاب ةأرملا هيبشت يف مهفالتخا وه مهفالتخا ببسو
 نف ءوزغلا نمل حابم ءاسنلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف ؟ ال مأ برحلا يف ريثأت اهل

 لاجرلا نع تاصقان نهآر نمو « ةهنغلا يف ًابيصن نمل بجوأ لاجرلاب نههبش

 وهو نيفاغلا ظح نود نمل بجوأ امإو ًائيش نمل بجوي مل امإ ىنعملا اذه يف
 مهسأ عَن هللا لوسر نأ » يعازوألا عزو ؛ رثألا عابتا ىلؤألاو ء خاضرألا
 ؟ ال مأ مل مهسي له : ءارجألاو راجتلا يف اوفلتخا كلذكو 9 «ربيخب ءاسنلل

 ةيطع مأ نع ةجام نباو , دمحأو , ملسم جرخأ افإو « هدجأ مل فلؤملا هركذ يذلا ظفللا اذهب )١(
 يوادأو « ماعطلا مل عنصأو « مهلاحر يف مهفلخأ تاوزغ عبس هني هللا لوسر عم توزغ » تلاق
 . ( 77١ // راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا « ىنمزلا ىلع موقأ « ىحرجلا مل
 يقسن هَل هللا لوسر عم وزغن انك » تلاق ذوعم تنب عيبرلا نع دمحأو « يراخبلا ىورو

 . ( قباسلا ردصملا ) « ةنيدملا ىلإ ىحرجلاو ىلتقلا درنو ٠ مهمدختو « موقلا
 هباتك يف فيطللا دبع خيشلا انخيش لفغ دقو ءاسنلل خيضرتلا ىلع ةجح نيثيدحلا يف سيلو
 اذه هايور « يراخبلاو ًاماسم نأ ركذ ثيخ « دشر نبا ثيداحأ جيرخت ىلإ دشرلا قيرتط »
 '. هنم وهس وهو « ظفللا

 « ثيللاو « يروثلاو , ةفينح وبأ : مهسلا قحتست الو « خضرلا قحتست ةأرملا نإ لاق نمو
 . ءاماعلا ريهاججو « يعفاشلاو
 . ىحرجلا يوادت وأ « لتاقت تناك نإ مهسلا قحتست يعازوألا لاقو
 حرش ) رظنا . ثيدحلا اذه نادودرم نابهذملا ناذهو : يوونلا لاق . اهل خضر ال : كلام لاقو
 . يوونلل ( 9/8/7 سم

 ناك لَم ينلا نأ » سابع نبا نع دمحأو « سم هاور اف ءاسنلل خيضرتلاب لاق نم ةجح امأ
 اذه « نط برضي ملف مهسب امأو « ةهنغلا نم نيذحيو « ىحرجلا نيواديف « ءاسنلاب وزغي
 حرش عم سم ) رظناو ( // راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنأ . سابع نبا نع صنلا
 نبا نع دواد وبأ هاورو ( 57١ /؟ ةيارلا بصن ) رظناو ( 87١/7 يراسلا داشرإ شماهب يوونلا

 . ( 40١/4 ينغملا ) رظناو ( 18/5 ) رظنا . كلذك سابع

 . ( 550/؟ ةيارلا بصن ) رظنا فيعض هدانسإ : يعليزلا لاق . دواد وبأ هجرخأ (؟)
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 و 0 مهسي لب : موق ََن مههسي اودهش اذإ لاقو «ءأ تاقي الإ ال : كلام لاقف

 0 لاتقلا

 نم تن نأ اوُتغاَو ١) للاعت هلوق مومم صيصخت وه مهفالتخأ ببسو
 رئاسو ءالؤه نيب قرفلا بجوي يذلا سايقلاب 4 ُهَسمُخ هلل ّنأَف ءيق
 رئاس فالخ مح مهكح ءارجألاو راجتلا نأ ىأر نم نأ كلذو « نيفناغلا

 ةراجإلا امإو ةراجتلا امإ اودصق امنإو لاتقلا اودصقي مل منأل نيدهاجملا

 ىرجأ سايقلا اذه نم ىوقأ مومعلا نأ ىأر نمو مومعلا كلذ نم مهانثتسا

 نأ قازرلا دبع هجرخ ام مهانثتسا نم ةجح نمو « هرهاظ ىلع مومعلا

 لاقف « مهعم جرخي نأ نيرجاهملا ءارقق نم لجرل لاق فوع نب نمحرلا دبع
 هلايع رمأب هل رذتعاو هعم جرخي نأ ىبأف هاعد جورخلا رضح اماف « هدعوف معن

 ودعلا اومزه اماف « هعم جرخي نأ ىلع ريناند ةثالث نمحرلا دبع هاطعأف « هلهأو

 كرمأ ركذأس : نمحرلا دبع لاقف مغملا نم هبيصن نمحرلا دبع لجرلا لأس
 ريناند ةثالثلا كلت » : هِي هللا لوسر لاقف . هل هركذف . ٍهََِي هللا لوسرل

 نع دواد وبأ هلثم جرخو 0 هترخأو هايند رمأ يف هوزغ نم هبيصنو هظح

 يعفاشلا دنعو . لتاق نإو « مهنم دحأل مهسي ال : بهشأ لاقو ( ١17 /8 يبطرقلا ريسفت ) رظنا )١(

 رظنا . نالوق راجتلا يفو « هتمذ يف لمع ىلع هتراجإ تناكو « لاتقلا رضح اذإ هل مهسي

 اولتاقي مل اذإو « ةهنغلا مهس اوقحتسا ءالؤه لتاق اذإ ةفينح يبأ دنعو ( ٠09/18 عومجملا )

 . ( 8556 /5 عئانصلا عئادب ) رظنا . نوقحتسي ال

 . 5١ ةيآ لافنألا ةروس (؟)

 ء هححصو « ماحلا هجرخأو « يرذنملاو « دواد وبأ هنع تكس : يناكوشلا لاق « دواد وبأ هاور (')

 يف ءاماعلا فلتخا دقو : يناكوشلا لاق مث ءريجألا باب : هيلع بويو « هوحنب يراخبلا هجرخأو
 لاقو ء هل مهسي ال : قحسإو « دمحأو ٠ يعازوألا لاقف « ةمدخلل رجؤتسا اذإ ءريجألل ماهسإلا

 لاقو . هل مهس ال : ةيكلاملاو « ةيفنحلا تلاقف « لتاقيل ء رجؤتسا اذإ امأو هل مهسي :رثكألا

 . ةرجألا ىوس ممل مهسي /وزغلا ىلع ًاموق مامإلا رجأتتسا ول : دمحأ لاقو . همهس هل : رثكألا

 هنإف « فصلا رضح اذإ مسملا غلابلا رحلا امأ . داهجلا هيلع بجي م نيف اذه : يمفاشلا لاقو
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 لهأ نيعي نأ وهو ًاضيأ لئاعجلاب ههبش مسقلا هل زاجأ نمو . هبنم نب ىلعي
 . يزاغلا مهنم دعاقلا نيعي ينعأ . اضعب مهضعب ناويدلا

 نم مهنمو « هريغ اهعنمو كلام اهزاجأف « لئاعجلا يف ءاماعلا فلتخا دقو

 ةفينح وبأ لاق هبو « ةرورض تناك اذإ وأ طقف ناطلسلا نم كلذ زاجأ

 رثكألا نإف « ةهنغلا نم مهسلا دهاجمال هب بجي يذلا طرغلا امأو "7 . يعفاشلاو

 دعب ءاج اذإ هنأو « لتاقي م نإو مهسلا هل بجو لاتقلا دهش اذإ هنأ ىلع

 مهقحل اذإ : موق لاقو . روهمجلا لاق اذهبو « ةهنغلا يف مهس هل سيلف لاتقلا

 ءيش يف لغتشا نإ ةينغلا نم هظح هل بجو مالسإلا راد ىلإ اوجرخي نأ لبق

 . (9 ةفينح يبأ لوق وهو « اهابسأ نم
 نأ الإ ريجألل مهسي ال : يروثلا لاقو « ةرجأ قحتسي الو , هل مهسيف «داهجلا هيلع نيعتي < 0-

 ًاقيلعت امهنع يراخبلا هاور اذكه . مغملا نم ريجألل مسقي : نيريس نباو ٠ نسحلا لاقو « لتاقي

 : يناكوشلا لاق « امهنع ةبيش يبأ نبا هلصوو «ريجألل مهسي » ظفلب اههنع قازرلا دبع هلصوو
 ماهسإلا قحتسا لاتقلا ًادصاق ءارجألا نم ناك نف فنصملا هركذ يذلا عملا ىلإ ريضلا ىلوألاو

 . ( 55١6/7 راطوألا لين ) رظنا . ةامسللا ةرجألا الإ قحتسي الف ء دصقي مل نمو ةهنغلا نم

 نيماسلل ةحلصم هيف ام ىلع هلدي نمل ًالْمُج الذبي نأ هبئانو « مامإلل زوجيو : ةمادق نبا لاق )١(
 . ( ينغلا ) ًافالخ اذه يف معن ال , اهحتفي ةعلق وأ « ةزافم يف ءام وأ « لهس قيرط لثم

 )١( قحتسا « ةعقولا رخآ دهش ولف نيماسملا رصنل ةعقولا دوهش مهسلا قاقحتسا ببس : يطرقلا لاق «

 ةئف ىلإ زيحتلا دصق نإو ء كلذكف مازجناب باغ ولو . الف لاتقلا ءاضقنا دعب رضح ولو ٠ الف

 يبطرقلا ريسفت ) رظنا . هقاقحتسا طقسي 15/2 ( .

 قحلي ددم نم كلذ دعب ددجت نف « ةعقوملا رضح نمل ةهنغلا : دمحأ بهذمل ةمادق نبا لاقو
 مل قح الف « مسي رفاك وأ « نيماسملا شيجب قحليف ءرافكلا نم تلفني ريسأ وأ « نيماسملا

 رادب اهزارحإ وأ « ةمسقلا لبق مهقحل نإ ددملا يف ةيفنح وبأ لاقو . يعفاشلا لاق اذهو . اهيف

 مهكراش « مالسإلا ٠ اهتمسق وأ « مالسإلا راد ىلإ زارحإلا وهو « ءاليتسالا ماتب اهكلم مامت نأل .
 برحلا ءانثأ يف ءاج ول ؟ ء اهنم لحتساف . اهكلم لبق اهكردأ دقف « كلذ لبق ءاج نف «

 اهتزايح لبقو برحلا ءاضقتاب ةينغلا يف مهكراشي ددملا نأ يقرخلا مالك رهاظ نكلو .
 وبأ لاقو ءدمحأ دنع لتاقي مل مأ « لتاق ءاوس « ددملا كح نيماسملا ىلإ بره. ريسألا كحو

 لتاقي نأ الإ . هل مهسي ال : ةيفنح ٠ ينغملا ) رظنا . ددملا فالخب لاتقلل تأي مل هنأل 20/8 (

 حتفلا ) رظناو 5/37١ ( .



 تف

 قحلي له وهف سايقلا امأ . رثألاو سايقلا : ناببس مهفالتخا يف ببسلاو
 يف ريثأت هل لاتقلا دهش يذلا نأ كلذو ؟ ذخألا يف هريثأتب ظفحلا يف يزاغلا ريثأت

 نأ لبق ءاج يذلاو « مهسلا قحتسا كلذبو ةينغلا ذخأ يف ينعأ : ذخألا

 : لاق ذخألا يف ريثأتلا هبش نف « ظفحلا يف ريثأت هل نيماسملا دالب ىلإ اولصي

 بجوي م فعضأ ظفحلا نأ ىأر نمو « لاتقلا رضحي ل نإو مهسلا هل بجي

 يبأ نع يور ام امههدحأ : نيضراعتم نيرثأ كلذ يف نإف رثألا امأو ء هل

 لبق ةنيدملا نم ةيرس ىلع ديعس نب نابأ ثعب هِي هللا لوسر نأ » ةريره
 : نابأ لاقف اهوحتف ام دعب ربيخب هتيم يبنلا ىلع هباحصأو نابأ مدقف « دجن

 يور ام يناثلا رثألاو 27 « هلم هللا لوسر هل مسقي مف « هللا لوسراي انل مقا

 ةجاحو هللا ةجاح يف قلطنا ناثع نإ » : ردب موي لاق ِهَنكَي هللا لوسر نأ .

 ""« اهنع باغ دحأل برضي ملو مهسب ِهَْيَي هللا لوسر هل برضف « هلوسر
 ش . مامإلا ببسب ناك هلاغتشا نأل مهسلا هل بجوف : اولاق

 : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ تبثو : رذنملا نب ركب وبأ لاق

 « مغتف ركاسعلا نم جرخت يتلا ايارسلا امأو . ") ةعيقولا دهش نمل ةهنغلا

 )١( ًاقيلعت يراخبلا هاورو « دواد وبأ هاور .

 وهو . ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نبا وهف « نابأ امأو . ةيرنسلا هذه لاح فرعأ مل : ظفاحلا لاق"

 نابأ ناكو « ةيبيدحلا ةوزغ دعب نابأ مالسإ ناكو « ةريره وبأ هثدح يذلا صاعلا نب دينعس ع

 يبأ ةمع همأو ( 587/7 يراخبلا عم يرابلا حتف )ر ظنا . ةيبيدحلا يف نافع نب ناثع راجأ اذه

 ةيارلا بصن )و ( دوبعملا نوع عم دواد يبأ ننس ) رظناو ( ةباحصلا ءاممأ ديرجت ) لهج ( .
 هدانسإ لاجرو . يرذنملاو دواد وبأ هنع تكس : يناكوشلا لاق ءرمع نبا نع دواد وبأ هاور (؟)

 . ( 3٠0 // راطوألا لين ) رظنا . نوقثوم

 بتك رمع نأ باهش نب قراط نع حيحص دانسإب قازرلا دبع هجرخأ رثأ ظفل اذه : ظفاحلا لاق (؟)
 . ( 77١/1 حتتفلا ) رظنا . ةصق يف هركذ « ةعقولا دهش نمل ةهنغلا نأ رامع ىلإ

 ١/ يقهيبلا ننس ) رظنا . كلذك ركب يبأ لوق نم هاورو . رمع لوق نم ةصق يف يقهيبلا هاورو
6). 

 هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاورو . رم ىلع فوقوم وهو « ًاعوفرم بيرغ : يعليزلا لاق



 فثنف

 ةينغلا اودهشي مل نإو اونغ اهف مهتوكراشي ركسعلا لهأ نأ ىلع روهجلاف
 « مهتدعق ىلع مايارس درتو » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل كلذو « لاتقلا الو
 . ةينغلا ذخأ يف ًاضيأ ًاريثأت مهل نألو . "دواد وبأ هجرخ

 اهسمخ هركسع نم مامإلا نذإي ةيرسلا تجرخ اذإ : يرصبلا نسحلا لاقو
 نيب يقب ام ناكو , اهسخ هنذإ ريغب اوجرخ نإو « ةيرسلا لهألف يقب امو
 ةيرسلا درت ام سمخ ءاش نإ رايخلاب مامإلا : يعخنلا لاقو . هلك شيجلا لهأ

 . ( هلك هلفن ءاش نإو

 ةيرسلا ةهنغ يف ركسعلا ريثأت هيبشت وه فالتخالا اذه يف ًاضيأ ببسلاو

 دنع بجت افإ ةينغلا نذإف  ةيرسلا لهأ مهو اهب لاتقلا رضح نم ريثأتب
 نأ امإو « لاتقلا رضح نم نوكي نأ امإ : نيطرش دحأب دهاجملل روهملا
 « سرافلا يف اوفلتخا مهنإف لتاقمال بجي مت امأو « لاتقلا رضح نمل أءدر نوكي

 وبأ لاقو . هسرفل ناههسو ء هل مهس : مهسأ ةثالث سرافلل : روهجلا لاقف

 . © هل مهسو ء هسرفل مهس : ناههس سرافلل : ةفينح

 . ( 8*6 /؟ ةيارلا بصن ) رظنا . لماكلا يف يدع نباو « همجعم يف يناربطلاو <

 )١( عقيم هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع دواد وبأ هاور ثيدحلا :

 مماصقأ مهيلع ريجيو « مهاندأ مهتمذب ىعسيو مموامد ًافاكتت نوماسملا ٠ دري ماوس نم ىلع دي مهو

 مهعرشتم ) خسنلا ضعب يفو . هنع تكسو : مهدعاق ىلع مهرستمو « مهفعضم ىلع مذشُم (

 ةيرسلا يف جرخي يذلا وه : يرستملا : يباطخلا لاقو . طلغ وه : يطويسلا لاق . نيعلاب .

 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظناو . دوبعملا نوع عم ( 457/17 دواد يبأ ننس ) رظنا .

 : اهريغ ىلإ وأ , اهدصق يتلا ةهجلا ىلإ ةيرس ذفنأ مث « شيجلاب ريمألا جرخ اذإ : عومجلا يف ءاج 0
 « دلبلا نم شيجلا جورخ دعب ةيرسلا تفغف « اهدعب شيجلاب راس مث « دلبلا نم ةيرس ذفنأ وأ
 نسحلا الإ ةفاك ءاماعلا لوق وهو « انغ ايف ناكراشتي ةيرسلاو « شيجلا نإف ء شيجلا مغ وأ
 . هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح روهملا ليلدو . ناكراشتي ال : لاق هنإف « يرصبلا
 نألو «ةيرسلا ىلع دري ركسعلاو ءركسعلا ىلع درت ةيرسلا » بلاط يبأ ةياور يف دمحأ دنع
 . ( 27١ /2 ينغملا ) رظنأو ( 175/١8 عومجملا عم بذهملا ) رظنا . دحاو شيج عيملا

 جرمع بهذم اذه :رذنملا نبا نع القت ةمادق نبا لاق « مهس لجارللو « هسرفل ناهسو ء هل مهس () .



 ثفر

 ابأ نأ كلذو ءرثألل سايقلا ةضراعمو راثآلا فالتخا مهفالتخا يف ببسلاو

 ناههس : مهسأ ةثالث هسرفو لجرل مهسأ للم ينلا نأ »رمع نبا نع جرخ دواد

 ' لثم يراصنألا ةثراح نب عمج نع ًاضيأ جرخو ١ « هبكارل مهسو « سرفلل
 نأ وهف رع نبا ثيدح رهاظل ضراعملا سايقلا امأو . ( ةفينح يبأ لوق
 يف ةفينح وبأ هدعا يذلا اذه . ناسنإلا مهس نم ربكأ سرفلا مهس نوكي
 سايقلا اذهو « هل فلاحا ثيدحلا ىلع سايقلا اذهل قفاوملا ثيدحلا حيجرت

 سرفلاب سرافلا وه يذلا ناسنإلا هقحتسأ انإ سرفلا مهس نأل ٠ ءيشب سيل
 ريثأت فاعضأ ةثالث برحلا يف سرفلاب سرافلا ريثأت نوكي نأ ديعب ريغو
 دهاجمال زوجي ام امأو . تبثأ رمع نبا ثيدح نأ عم بجاو هلعل لب لجارلا
 تبث امل لولغلا ميرحت ىلع | اوقفتا نيماسملا نإف مسقلا لبق ةهنغلا نم ذخأي نأ
 طئاخلا دأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثم ِهّتِيَي هللا لوسر نع كلذ يف

 ميدقلا يف مالسإلا ء ءاماع ماوعو « تباث نب نيسحو « نيريس نباو « نسحلاو ءزيزعلا دبع نبأ
 < قارعلا لهأ نم هقفاو نمو . يروثلاو , ةنيدللا لهأ نم هعبت نمو , كلام مهنم « ثيدحلاو
 وبأو ءروث وبأو « قاحسإو  دمحأو . يعفاشلاو ءرصم لهأ نم هعبت نمو « دعس نب ثيللاو
 عنلَم هللا لوسر نأ ةثراح نب عمج يور امل دحاو مهس سرفلل : : ةفينح وبأ لاقو . دمحو « فسوي
 وبأ هاور « ًاهس لجارلا ىطعأو , نيمهس سرافلا ىطعأف « ةيبيدحلا لهأ ىلع ربيخ مسق
 عئادب | رظناو ( 6/4 ينغلا ) رانا يمدآلا مهس ىلع دزي مف ٠ « مهس وذ ناويح هنألو « دواد

 . ( 6 /5 عئانصلا

 )١( نيمهس سرفلل لعج ه ِعَقِلَي هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع يئاسنلا الإ ةعامجلا هجرخأ « .
 يراخبلا ظفلب ىهتتا « هس هبحاصلو ٠ يبأ ظفل فلؤملا هدروأ امو . يزاغملا يف يراخبلا هاورو

 ةيارلا بصن ) رظنا . دواد ”/ 8١ ( .

 افإ « مو اذه : دواد وبأ لاق ( 286 /* ةيارلا بصن ) رظناو ( 19/7 ) رظنا دواد وبأ هجرخأ (؟)

 هيلع هنأ رمع نبا ثيدحو « ًاهس هبحاص ئطعأو « نيمهس سرفلا ىطعأف « سراف يتئام اوناك

 . لمعلا هيلعو ء حصأ مهسأ ةثالث سرافلا ىطعأ مالسلاو ةالصلا

 لاتق . ًاهس لجارلاو « نيمهس سرابفلا ىطعأ هَل يبلا نأ سابع نبا نع دواد وبأ ىورو

 . ( 585 /*ةيارلا بصن ) رظنا . سابع نبا ثيدح نم بيرغ : يعليزلا
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 نم كلذ ريغ ىلإ 2 « ةمايقلا موي هلهأ ىلع رانشو راع لولغلا نإف « طيخماو
 . بابلا اذه يف ةدراولا راثآلا

 كلذ حابأف وزغلا ضرأ يف اوماد ام ةازغلل ماعطلا ةحابإ يف اوفلتخاو

 مهفالتخا يف ببسلاو ' باهش نبا بهذم وهو موق كلذ نم عنمو ءروهجلا
 ماعطلا لكأ ةحابإ يف ةدراولا راثآلل لولغلا ميرحت يف تءاج يتلا راثآلا ةضراعم

 صصخ نف « 9 ىفوأ يبأ نبا ثيدحو لفغلا نباو رمع نبا ثيدح نم
 ثيداحأ حجر نمو « ةازغلل ماعطلا لكأ زاجأ هذه لولغلا ميرحت ثيداحأ

 تبصأ » : لاق وه لفغم نبا ثيدحو « كلذ زجي م اذه ىلع لولغلا ميرحت

 هللا لوسر اذإف تفتلاف « ًائيش هنم يطعأ ال تلقف ءربيخ موي محش بارج

 . لسمو يراخبلا هجرخ « مسبتي ْهّنِلَع

 )١( أطوملا ) رظنا . يئاسنلاو « دواد وبأ هاورو « بيعش نب ورمع نع « ًاعطقنم كلام هاور ١/
. ) 0 

 نم رصتقي هنكلو « ةمسق ريغب باودلل فلعلا هيلع ساقيو « ماعطلا ذخأ زوجي : يناكوشلا لاق (1)

 نذأ ءاوس . روهجلا بهذ كلذ ىلإو « ىفوأ يبأ نبا ثيدح يف اك ء ةيافكلا رادقم ىلع كلذ

 حيبأف ٠ فلعلا كلذكو . برحلا راد يف لقي ماعطلا نأ كلذ يف ةلعلاو ٠ نذأي مل وأ « مامإلا

 نوذخأي ال : يرهزلا لاقو . ةرورض نكت مل ولو ذخألا زاوج ىلع ًاضيأ روهملاو « ةرورضلل
 ىهن نإ الإ نوذخأي : ىبوم نب ناهلس لاقو . مامإلا نذإب الإ هريغ الو ماعطلا نم ًائيش

 ءاماع قفتاو « لولغلا يف ديدشتلا يف ةحيحصلا ثيداحألا تدرو دق : رذنملا نبا لاقو . مامإلا

 « يعفاشلا لاقو . هيلع رصتقيلف « كلذ وحنب ثيدحلا ءاجو « ماعطلا لكأ زاوج ىلع راصمألا
 ىلإ ةرورضلاب يعفاشلا هديق نكلو « ماعطلا ذخأ زوجي ا لكألل مامنألا حبذ زوجي : كلامو

 . . ( 55/7 راطوألا لين ) . ماعط ال ثيح لكألا

 . هلكأنف « بنعلاو لسعلا انيزاغم يف بيصن انك » لاق يراخبلا هاور رمعنبا ثيدح (0)
 « يراخبلا هاور لفغم نبا ثيدحو « يقهيبلا هححصو « نابح نبا هجرخأو « « هعفرن الو
 ًاماعط انبصأ » لاق دواد وبأ هاور ىفوأ يبأ نبا ثيذحو يئاسنلاو « دواد وبأو « دمحأو « لسمو

 ىقتنم ) رظنا « قلطني مث ء هيفكي ام رادقم هنم ذخأيف « ءيجي لجرلا ناكو ء ربيخ موي
 . ( 575 /7 راطوألا لين عم رابخألا

 ءامسأ ديرجت ) . ةيبيدحلا دهش ءروهشم هللا دبعو ٠ ةبحص هل ينزملا لفغم نب هللا دبعو

 . ( ةباحصلا
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 بنعلاو لسعلا انيزاغم يف بيصن انك » : لاق ىفوأ يبأ نبا ثيدحو
 لاقف « لاغلا ةبوقع يف اوفلتخاو . يراخبلا ًاضيأ هجرخ « هعفدن الو هلكأنف

 .ريزعتلا الإ باقع هل سيل : مهضعب لاقو « هلحر قرحي : موق

 نع ةدئاز نب دمج نب حلاص ثيدح حيحصت يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو

 اوقرحأف لغ نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق : لاق هنأ رمع نبا نع ماس

 , 00« هعاتم

 الإ هفرعن ال « بيرغ : يذمرتلا لاق . ٠ يقهيبلاو , ماحلاو ٠ يذمرتلاو « دواد وبأو « دمحأ هاور )١(
 يذلا ةدئاز نب حلاص اذه ىور امإ : لاقف ثيدحلا اذه نع دمع تلأس لاقو « هجولا اذه نم

 ملكت ةدئاز نب دم نب حلاصو : يرذنملا لاق ء ثيدحلا ركنم وهو « يثيللا دقاو وبأ : هل لاقي

 اذهب نوجتحي معلا لهأ ةماع : يراخبلا لاقو « هب درفت هنإ ليق دقو . ةّمألا نم دحاو ريغ هيف
 . دمج نب حلاص ىلع ثيدحلا اذه اوركنأ : ينطقرادلا لاقو « ءيشب سيل لطاب وهو لولغلا يف

 نأ ظوفحلاو « هِي هللا لوسر نع ثيدحلا اذهل لصأ الو « هيلع عباتي ل ثيدح اذهو : لاق

 « ظفاحلا هركذ يذلا ظفللاب رخآ هجو نم هاورو « هفقو دواد وبأ ححصو ء كلذب رمأ الاس

 . ( ؟5؟ /8 راطوألا لين ) رظنا . حصأ اذه : لاقو



 ذه

 ثلاثلا: لصفلا

 01 لافنألا مكح يف ..

 نإيف « هبيصن ىلع هديزي نأ ينعأ « ءاش نمل ةينغلا نم مامإلا ليفنت امأو
 هرادقم يفو لفنلا نوكي ءيش يأ نم اوفلتخاو « كلذ زاوج ىلع اوقفتا ءاماعلا
 الإ بجي سيل مأ لتاقلل بلسلا بجي لهو ؟ برحلا لبق هب دعولا زوجي لهو
 . لصفلا اذه دعاوق يه لئاسم عبرأ هذهف ؟ مامإلا هل هلفني نأ

 تيبل بجاولا سمخلا نم نوكي لفنلا : اولاق ًاموق نإف : ىلوألا ةلأسملا امأ

 سمح نم نوكي انإ لفنلا لب : موق لاقو . كلام لاق هبو « نيماسملا لام
 لب : موق لاقو . يعفاشلا هراتخا يذلا وهو « طقف مامإلا ظح وهو سلا

 زاجأ نم ءالؤه نمو . ةديبع وبأو دمحأ لاق هبو « ةهنغلا ةلمج نم لفنلا
 . 9 ةينغلا عيمجج ليفنت

 )١( رعاشلا لاق ءافلا كيرحتب لفن اهدحاو لافنألا :

 لجعلاو « ىثير هللا نذإ بو لفت ريخانبر ىوقت نإ
 ءاقتتالا : لْقَّنلاو « مهنم نيسخ لفنب دوه مئربتف » ثيدحلا هنمو « نيهلا : لفنلاو « ةينغ ريخ يأ
 وهو « بجاولا ىلع ةدايزلا : لْفّنلاو « فورعم تبن : لفنلاو «اهدلو نم لفتتاف » ثيدحلا هنمو
 هذمل هللا لحأ ايف ةدايز اهنأل « ةلفان ةينغلاو « دلولا ىلع ةدايز هنأل « ةلفان دلولا دلوو « عوطتلا

 يبطرقلا ريسفت ) رظنا . اهسفنأ مئانغلا لافنألاو « اهريغ ىلع ًامرحم ناك امم ةمآلا 505/7 ( .
 نع ذش اهف اهلحم : لوألا : لاوقأ ةعبرأ ىلع لافنألا لحم يف ءاماعلا فلتخاو : يبطرقلا لاق (؟)

 . سفخلا سمج :؛ ثلاشثلا . سملا اهلحم : يناثلا . برح زيغب ذخأ وأ « نيماسملا ىلإ نيرفاكلا .

 مامإلا بهاوم لافنألا نأ هللا همحر كلام بهذمو . مامإلا هاري ام بسح ةينغلا سأر : عبارلا

 ' لفن سامخألا ةعبرألا يف سيلو داهتجالا نم ىري ام ىلع سمخلا نم ٠ سأر نم لفنلا ري مل انإو

 ىلإ همدق دودرم سخخلاو ( باكرو ليخب نولصحملا ) نوفجوملا مهو « نونيعم اهلهأ نأل « ةينغلا
 سخلاو « سما الإ ميلع هللا ءافأ امم يلام » قط .لابق : نينيعم ريغ هلهأو « مامإلا داهتجا

 قح نم نوكي افإو ءدحأ قح نم لفنلا نوكي نأ اذه دعب نكي مف « مكيلع دودرم
 سمخ نم كلذ نأ هنع يور دقو « هبهذم نم فورعملا وه اذه . سخلا وهو « ِهْقِيَي هللا لوسر

 بيسملا نبا لوق وهو « سمخلا ٠ يعفاشلاو ٠ ةفينح ينأو .



 هدفي

 امه مأ ضراعت مئاغملا يف نيتدراولا نيتيآلا نيب له وه مهفالتخا يف ببسلاو
 , ةيآلا « ميك نِم مُتْسِنَغ اَمْنأ اوُمَلْعاَو > : ىلاعت هلوق ينعأ ؟ رييختلا ىلع
 هلوق نأ ىأر نف . ةيآلا "4 لاّقنألا نع َكَنوُلَأْسَي >١ : ىلاعت هلوقو
 : ىلاعت هلوقل ًاخسان 7 4 ُهَيسُخ هلل نق ءيش نِم متِْنَغ اَمْنأاوُمَلعاو 79: ىلاعت
 . سلا سمخ نم وأ سجلا نم الإ لفن ال : لاق 4 لافنألا نَع كنولأسي >
 نأ مامإلل نأ ينعأ «رييختلا ىلع اهنأو امهنيب ةضراعم ال نيتيآلا نأ ىأر نمو
 ةينغلا عابرأ عيمج يطعي نأب لفني الأ هلو ٠ ءاش نم ةهنغلا سأر نم لفني
 . ةمنغلا سأر نم لفنلا زاوجب لاق نيفاغلل

 كلذ يفو « بابلا اذه يف راثآلا فالتخا وهو رخآ ببس ًاضيأ مهفالتخالو
 ةيرس ثعب هني هللا لوسر نأ هرمع نبا نع كلام ىور ام امهدحأ : نارثأ
 ًاريعب رشع ينثا مهاهس ناكف « ةريثك ًالبإ اونغف دججن لبق رمع نب هللا دبع اهيف

 لاق . ءاماعلا نم روهملا لوق وهو « ثلثلا نم رثكأ لفني ال : يعازوألاو « لوحكم لاقو -
 دح لفنلا يف سيل : يعفاشلا لاقو . سخلا نم كلذ لعجيو مهل ِفَيْلَق ٠ مهداز نإف : يعازوألا
 امأ ( 508 /؟ ةمادق نبال ينغملا ) رظناو ( 707 77 يبطرقلا ريسفت )رظنا . مامإلا هزواجتي ال

 ثعبيف « ًايزاغ برحلا راد لخد اذإ « سخلا دعب عبرلا ةيرسلل لعجي مامإلا نإف ٠ دمحأ بهذم
 ةنيرسلا ىطعأ مث ء هسخ جرخأ « ءيش نم ةيرسلا هب تمدق اف ءودعلا ىلع ريغت ةيرس
 ثعب , لفق اذإف  هعم ةيرسلاو « شيجلا يف ىقب ام مسق مث . قابلا عبر وهو « مهل لعج ام
 ىطعأ مث « ةسخ جرخأ « ةيرسلا هب تمدق اف , سما دعب ثلثلا مهل لعجو ءريغت ةيرس
 اذهبو ( 575 /4 ينغملا ) رظنا . هعم ةيرسلاو «٠ شيجلا يف هرئاس مسق مث « ىقب ام ثلث ةيرسلا

 : لاق هنأ بيعش نب ورمع نع ىوريو « ةعامجو « يعازوألاو نسحلاو « ةاسم نب بيبح لاق
 « سمخلا نم الإ لفن ال : نالوقي كلامو « بيسملا نب ديعس ناكو . هِي لوسر دعب لفن ال
 . سلا سخ نم جرخي : ٍيمناشا لاق
 نود هلمحت هوركمل وأ . هئالبو « هسأبو « هئانعل شيجلا ضعب مامإلا لفني نأ : يناثلا مسقلا
 . ( 381/8 ىنغملا ) رظنا . شيجلا رئاس

 )١( ةيآ لافتألا ١ . ١

 . 2 ةيآ لافنألا (0)
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 سجلا نم ةمسقلا دعب ناك لفنلا نأ ىلع لدي اذهو 2 « ًاريعب ًاريعب اولفنو

 نم عبرلا لفني ناك هِي هللا لوسر نأ » ةماسم نب بيبح ثيدح يناشلاو
 ينعي 7« ةعجرلا يف سمخلا دعب ثلثلا مهلفنيو ةءادبلا يف سملا دعب ايارسلا

 . هفارصنا يفو مالسلاو ةالصلا هيلع هوزغ ةءادب يف

 »ا #خ *

 ؟ كلذ نم لفني نأ مامإلل ام رادقم ام يهو : ( ةيناثلا ةلئسملا امأو )

 لفني نأ زوجي ال : اولاق ًاموق نإف ةهنغلا سأر نم لفنلا اوزاجأ نيذلا دنع
 لفن نإ : موق لاقو . ةماسم نب بيبح ثيدح ىلع عبرلا وأ ثلثلا نم رثكأ
 لب ةخونم ريغ لافنألا يأ نأ ىلإ ًيبصم زاج تنغ ام عي ةيرملا املا

 لاق رثألا اذهب ةصصخم اهنأ ى ىأر نمو . ةصصخت ريغ اهمومع ىلع اهنأو . ةكحم

 . © ثلثلا وأ عبرلا نم رثكأ لفني نأزوجي ال
 # #خ *

 مأ برحلا لبق ليفنتلاب دعولا زوجي له يهو : ( ةفلاغلا ةلأسملا امأو )
 . © ةعامج هزاجأو كلام كلذ هركف « هيف اوفلتخا مهنإف ؟ كلذ زوجي سيل

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( أريعب ًاريعب اولقت ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف .

 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ةنم ) رظنا . هيلع قفتم ثيدحلاو // 584 ( .

 لاق « ماحلاو « نابح نباو « دوراجلا نبا هححصو . ةجام نباو « دواد وبأو ٠ دمحأ هاور ثيدحلا )١(

 « نمحرلا دبعوبأ هتينكو . دحاو ريغ اهتبثأو ةبحص بيبحل نوكي نأ مهضعب ركنأو : يرذنملا
 ةريزجلا لامعأ باطخلا نب رمع هالوو . ىهتنا . مورلا هتدهاجم ةرثكل يمورلا ًابيبح ىمسي ناكف

 ةانثم اههنيب نيتدحومبو ةحوتفملا ةلمهلا ءاحلاب وهو « ةوعدلا باجي ًالضاف ناكو « ناجيبرذأو

 // راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . ةثالث قرط نم دواد وبأ هنع هاور دقو . ةيتحت

1301 ). 

 . يبطرقلا نع هانلقت اهف اذه مدقت (؟)
 « .يعازوألا : ماشلا ءاهقف ةعامج اذه لاقو . يروثلا هزاجأو « ليفنتلاب دعولا كلام هرك (4)

 - لوقو » دمأ هزاجأ دقو ( 75/0 يبطرقلا ريسفت ) رظنا . ممديغو 2 ةويح نباو » لوحكمو



 ا

 وزغلا نأ كلذو ءرثألا رهاظل وزغلا دصقم موهفم ةضراعم مهفالتخا ببسو

 مامإلا دعو اذإف « ايلعلا يه هللا ةلك نوكتلو « ميظعلا هللا هجو هب دصقي امنإ

 رثألا امأو . هللا ريغ قح يف ةازغلا مهءامد كفسي نأ فيخ برحلا لبق لفنلاب

 نأ » ةماسم نب بيبح ثيدح وهف لفنلاب دعولا زاوج هرهاظ يضتقي يذلا
 ركسعلا نم ةجراخلا ايارسلا وزغلا يف لفني ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبلا

 ىلع طيشنتلا وه امإ اذه نم دوصقملا نأ مولعمو 27 « ثلثلا لوفقلا يفو عبرلا
 . برحلا

 وا »<

 سيل وأ لتاقلل لوتقملا بلس بجي له يهو : ( ةعبارلا ةلأسملا امأو )
 قحتسي ال : كلام لاقف « كلذ يف اوفلتخا مهإف ؟ مامإلا هل هلفن نإ الإ بجي
 دعب كلذو داهتجالا ةهج ىلع مامإلا هل هلفني نأ الإ لوتقملا بلس لتاقلا

 روث وبأو دمحأو يعفاشلا لاقو . يروشلاو ةفينح وبأ لاق هبو « برحلا
 نمو . هلقي مل وأ مامإلا كلذ لاق لتاقلل بجاو : فلسلا نم ةعاجو قاحسإو
 نم مهنمو . أطرش كلذ يف طرتشي لو لاح لك ىلع هل بلسلا لعج نم ءالؤه
 . يعفاشلا لاق هبو «ربدم ريغ ًالبقم هلتق اذإ الإ بلسلا هل نوكي ال لاق

 وأ برحلا ةعمعم لبق ًالبقم هلتق اذإ الإ بلسلا هل نوكي ال : لاق نم مهنمو
 . اهدعب

 . ( 58١ /+ ينغملا ) رظنا . ملعلا لهأ رثكأ -

 ردب موي ناك امل : لاق سابع نبا نع ًاعوفرم ءاج ام كلذك اوجتحاو . ثيدحلا جيرخت مدقت )١(

 نب رمع نع يورو « اذك هلف « اريسأ رسأ نمو ء اذك هلف « ًاليتق لتق نم » هت ينلا لاق

 كل له : ماشلا ديري وهو « هموق يف هيلع مدق امل يلجبلا هللا دبع نب ريرجل لاق هنأ باطخلا

 ةالصلا هيلع لاق دقو ؟ يبس وأ « ضرأ لك نم سخلا دعب ثلثلا كلو « ةفوكلا يأت نأ

 . ( 581/8 ينغملا )و ( 565/7 يبطرقلا ) رظنا « هبلس هلف « ًاليتق لتق نم » مالسلاو
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 لاقو : يعازوألا لاق هبو . بلس هل سيلف ةعمعملا نيح يف هلتق نإ امأو
 لاتحا وه مهفالتخا ببسو ١" هسمخي نأ زاج بلسلا مامإلا رثكتسا نإ : موق
 هلف ًاليتق لتق نم » لاتقلا درب ام دعب نينح موي مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق
 ةهج ىلع وأ لفنلا ةهج ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هنم كلذ نوكي نأ « هبلس
 لبق نم لفنلا ةهج ىلع هنأ هدنع يوق هللا همحر كلامو « لتاقلل قافحتسالا

 مايأ الإ هب ىضق الو مالسلاو ةالصلا هيلع كلذ لاق هنأ هدنع تبثي هب مل هنأ
 هلوق ينعأ : قاقحتسالا ىلع كلذ لمح نإ هل ةهنغلا ةيآ ةضراعلو « نينح
 نأ ىلع ةيآلا يف صن املهنإف ٠ ةيآلا « ءيق نم مُْمِنَغ غ نأ اومّلغاو > : ىلاعت
 ألل ثلثلا ىلع سن امل هنأ ا؟ نيفاغلل ةبجاو سانألا ةبرأ نأ مع هلل سجلا
 . بألل نيثلثلا ن أ لع ثيراوللا يف

 ينلا لوق هيف لصألاو ًافالخ هيف ملعن الو , ةلمْلا يف بّلّسلا قحتسي لتاقلا : ةمادق نبا لاق )١(

 . ةعاملا هاور « هّبَلَس هلف « أرفاك لتق نم ه هَ

 « ثيللاو « دمحأو , يعازوألا لاق هبو « لقي مل وأ ٠ كلذب مامإلا لاق بلسلا قحتسي لتاقلاو

 نأ الإ هقحتسي ال : يروثلاو , ةمفتح وبأ لاقو روث وأو ٠ ديبع وبأو « قحسإو « يمفاشلاو
 مامإلا لوقي نأ ري لو ٠ كلذ مامإلا لوقي نأ الإ هقحتسي ال : كلام لاقو . هل مامإلا هطرتشي
 « مهوق لثم دمأ نع يور دقو . هدنع لافنألا ةلمج نم وهو ٠ برحلا ءاضقتا دعب الإ كلذ

 . ةلبانحلا نم ركب يبأ رايتخا وهو

 نأ الإ « لاح لك يف لتاقلل بلسلا : رذنملا نياو « دوادو « دمحأو ء روث وبأو « يعفاشلا لاقو
 هوحنو ء دعبو « لبق لفنلا انإ هل بلس الف نافحزلا ىقتلا اذإ : قورسم لاقو . ودعلا مزهني

 بلسلا : ميرم يبأ نب ركب وبأو ءزيزعلا دبع نب ديعسو « يعازوألا لاقو . كلذك عفان لوق
 . دحأل بلس الف كلذك ناك اذإف « ضعب ىلإ اهضعب فوفصلا دنمت مل ام لتاقلل
 بلس الف « هلتقف نيماسلا فص نم مهسب هامر نإ امأف « هلتق يف هسفنب ررغي نأ دمحأ دنعو

 . ةيزهلا يف نوكي ال ةزرابملا يف وه امنإ « لتاقلل بلسلا : دمحأ لاق . هل

 دعس نع كلذ يور « سمخي ال بلسلا : ريرج نباو «رذنملا نباو « يعفاشلاو دمحأ بهذمو
 : ىلاعت هلوق مومعل لوحكمو : يعازوألا لاق هبو : سمخي : سابع نبا لاقو . صاقو يبأ نبا

 . < .. ُهَْسُخ هلل نأَف ءيق نم مُتْمِنَغ نأ اوُمَلغاو ١)
 رظناو . اهدعب امو ( 581 /4 ينغملا ) رظنا . ٌةَسِّمَح ء بلسلا مامإلا رثكتسا نإ : قحسإ لاقو

 . ( 395 // راطوألا لين )
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 . ردب يفو نينح يف ِهُتِلَي هنع ظوفحم لوقلا اذهو : رمع وبأ لاق

 دهع ىلع بلسلا سمخن ال انك » : لاق هنأ باطخلا نب رمح نع يورو
 نب دلاخو يعجشألا كلام نب فوع نع دواد وبأ جرخو . «' ِهِْلَي هللا لوسر

 نع ةبيش يبأ نبا جرخو 29 « لتاقلل بلّسسلاب ضق ِهَتِلَي هللا لوسر نأ » ديلولا
 ةنعط هنعطف ةزادلا موي نابزرم ىلع لمح كلام نب ءاربلا نأ كلام نب سنأ

 باطخلا نيرمع كلذ غلبف « ًافلأ نيثالث هبلس غلبف هلتقف هجرس سوبرق ىلع
 ًاريثك الام غلب دق ءاربلا بلس نإو بلسلا سمخن ال انك انإ : ةحلط يبأل لاقف

 لوأ هنأ كلام نب سنأ ينثدحف : نيريس نبا لاق : لاق (9 هتسخ الإ ينارأ الو .

 .ريثكلاو ليلقلا بلسلا نيب قرف نم كسست اذهو « مالسإلا يف َسْمَخِبلس
 ظ ىلع دجو ام عيمج هل : موق لاقف ؟ وه ام . بجاولا بلسلا يف اوفلتخاو
 . ةضفلاو بهذلا كلذ نم موق ىنثتساو « لوتقللا

 #ا #ا *

 )١( /ه ينغملا ) رظنا . ننسلا يف ديعس هأور 557 ( .

 ىضق ْهَنبَع يبنلا نأ تماع امأ » ديلولا نب دلاخل لاق هنأ كلام نب فوع نع مسم هاور ثيدحلا )١(
 . « ىلب : لاق ؟ لتاقلل بلسلاب

 ىقتنم ) رظنا « بلسلا سمخي مل هِيَ ينلا نأ » ًاضيأ دلاخو فوع نع دواد وبأو « دمحأ ىورو
 . ( ١58 /8 راطوألا لين عم رابخألا

 . ( 59١ /١؟ ةبيش يبأ نبال فنصملا باتكلا ) رظنا (؟)
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 عبارلا لصفلا

 . رافكلا دنع نيماسملا لاومأ نم دجو ام مكح يف

 ىلع كلذ يف اوفلتخا مهنإف رافكلا يديأ نم درتست يتلا نيماسملا لاومأ امأو

 نم رافكلا يديأ نم نوماسملا درتسا ام نأ : اهدحأ : © ةروهشم لاوقأ ةعبرأ

 ءيش اهنم كلذل نيدرتسملا ةازغلل سيلو نيماسملا نم اهبابرأل وهف نيماسملا لاومأ
 درتسا ام نأ : يناثلا لوقلاو « روثوبأو هباحصأو يعفاشلا لوقلا اذهب لاق نمبو
 هلاق لوقلا اذهو « ءيش هنم هبحاصل سيل شيجلا ةينغ وه كلذ نم نوماسملا

 لوقلاو . بلاط يبأ نب يلع نع يورم وهو ءرانيد نب ورمعو يرهزلا

 لبق اهبحاص ملع نإ : ةمادق نبا لاق دقف« رافكلا يديأ نم درتست يتلا نيماسملا لاومأ كح امأ )١(

 باحصأو « ءاطعو « هنع هللا يضر رمع مهنم « ملعلا لهأ ةماع لوق يف ءيش ريغب هيلإ تدر اهمسق

 « يعفاشلاو « يعازوألاو يروثلاو «٠ كلامو « ثيللاو « ةعيبر نب ناهلسو ٠ يعخنلاو « يأرلا
 يف مغملا نم هعاتبا يذلا نقلاب هب قحأ وهف « ًاموسقم هكردأ نإف « دمحأو « يأرلا باحصأو

 . لاحب هيف هل قح الف « مسق اذإ : ىرخألا ةياورلاو , دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ

 هوكلم رافكلا نأل ء رانيد نب ورمع نع هوحنو ٠ شيجلل وهو « هيلإ دري ال : يرهزلا لاقو

 . ( 550/2 ينغملا ) رظنا . مهلاومأ رئاسك ةهنغ راصف « مهئاليتساب

 نأ اهادحإ : انمدق اك ناتياور ذمحأ نعف . ةمسقلا دعب هكردأ ام امأ : ةمسقلا لبق ناك اذإ اذه

 هب قحأ وهف « هنمث مسق مث « عيب نإ كلذكو . هذخأ نم ىلع هب بسح يذلا نثلاب قحأ هبحاص

 هنع هللا يضر سابع نبا هاور امل ٠ كلامو ٠ يعازوألاو ٠ يروثلاو « ةفينح يبأ لوق اذهو نفثاب
 همسقت نأ لبق هتبصأ نإ : َنِلَع ينلا هل لاقف هوباصأ نوكرشملا ناك هل ًاريعب دجو ًالجر نأ »

 . « ةيقلاب هتذخأ « مسق امدعب هتبصأ نإو كل وهف

 «دواد يبأ ةياور يف هيلع صن لاحب هيف هل قح الف مسق اذإ هنأ دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو

 يور امو « ثيللاو « يعخنلاو « ءاطعو « ةعيبر نب ناماسو ٠ يلعو ؛ رمع لوق وهو « هريغو
 « ةمسقلا لبق هبحاص هذخأي : يمفاشلا لاقو . فيعض لوق وهف « ةهقلاب قحأ هنأ دهاجم نع

 نأ بجوف « هبحاص كلم نع ُلْزَي مل هنأل حلاصملا سخ نم هنث هيرتشم يطعيو « اهدعبو

 نامرح ىلإ يضفي الئثل ةيقلا هيلع بسح نم يطعيو « ةمسقلا لبق اك « ءيش ريغب هقحتسي
 رظنا .رذنملا نبا لوق وهو اهنم اذه نأل « حلاصملا مهس نم لعجو « ةهنغلا نم هقح هذخآ

 . ( 306/١ ةنودملا ) رظناو ( 554/7 راطوألا لين ) رظناو ( 48١ /8 ينغملا )

 . ملعأ هللاو . باوصلل برقأ يعفاشلا لوق نإف . .ىرت اكو '
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 « نم الب هب قحأ هبحاصف مسقلا لبق نيماسملا لاومأ نم دجو ام نأ : ثلاثلا

 اومسقتا ءالؤهو « ةيقلاب هب قحأ هبحاصف مسقلا دعب كلذ نم دجو امو
 رافكلا يديأ نم نوماسملا هدرتسا ام لك يف يأرلا اذه ىأر مهضعبف : نيمسق
 اذهب لاق نميو ءراص عضوم يأ يفو ءرافكلا يديأ ىلإ كلذ راص هجو يأب

 قرف مهضعبو . باطخلا نب رمع نع يورموهو «. ةعامجو يروشلاو كلام لوقلا

 راد ىلإ هولصوأ ىتح هوزاحو ةبلغ رافكلا يديأ ىلإ كلذ نم راص ام نيب
 « كرشلا راد هب اوغلبيو هوزوحي نأ لبق مهنم ذخأ ام نيبو « نيكرشملا
 دعب هافلأ نإو « هل وهف مسقلا لبق هبحاص هافلأ نإ هكحف هوزاح ام : اولاقف

 . نملاب هب قحأ وهف مسقلا

 لبق هب قحأ هبحاصف هب مهراد اوغلبي نأب ودعلا هزحي مل ام امأو : اولاق

 | . عبارلا لوقلا وه اذهو « هدعبو مسقلا

 مهلاومأ نيماسملا ىلع رافكلا كلي له : يف مهفالتخا ىلإ عجار مهفالتخاو .
 ؟ اهنوكلي سيل مأ اهيلع مهوبلغ اذإ

 « سايقلاو بابلا اذه يف راثآلا ضراعت' ةلأسملا هذه يف مهفالتخا ببسو

 ىلع نوكلُي سيل نيكرشملا نأ ىلع لدي نيصح نب نارع ثيدح نأ كلذو
 ءابضعلا اوذخأو ةنيدملا حرس ىلع نوكرشملا راغأ : لاق وهو « ًائيش نيماسملا

 دقو ةأرملا تماق ةليل تاذ تناك اماف « نيماسملا نم ةأرماو ِةَقِلم هللا لوسر ةقان

 اهتبكرف ًالولذ ةقان تتأ ىتح ىغرأ الإ ريعب ىلع اهدي عضت ال تلعجف « اومان

 ةنيدملا تمدق اماف « اهنرحنتل هللا اهاجن نكل ترذنو ةنيدملا لبق تهجوت مث
 : لاقف « اهرذنب ةأرملا هتربخأف « ِهَتِكَ هللا لوسر اهب اوتأف « ةقانلا تَفِرُع

 ()« ةيصعم يف رذن الو « مدآ نبا كلمي ال ايف رذن ال ء اهتيزج ام سئب »

 )١( رابخألا ىقتنم ) و ( 457 /4 ينغملا ) رظنا . دمحأو « سم هاور ثيدحلا 557/7 ( .
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 سرف هل راغأ هنأ وهو « اذه لثم ىلع رع نبا ثيدح رهاظ لدي كلذكو
 لَم هللا لوسر نامز يف هيلع تدرف « نوماسلا هيلع رهظف ودعلا اهذخأف

 : . © ناتباث ناثيدح اهو

 ةالصلا هيلع هلوقف نيماسملا ىلع رافكلا كلم ىلع لدي يذلا رثألا امأو

 هل تناك يتلا هرود عاب هنأ ينعي 27« لزنم نم ليقع انل كرت لهو » مالسلاو

 . ةئيدللا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع اهنم هترجه دعب ةكمب

 نوكلمي ال اك رافكلا : لاق باقرلاب لاومألا هبش نم نإف سايقلا امأو .
 مهيلع كله ال هنأ ينعأ « لداعلا عم يغابلا لاحك مهلاومأ نوكلمي ال كلذكف مهاقر

 « هنيع تتاف نإ ءيشلل نماض وهف كلي سيل نم : لاق نمو ٠ ًاعيمج نيرمألا
 نأ كلذ نع مزلف « نيئاسملا لاومأل نينماض ريغ رافكلا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 نيكلام ريغ اوناك ول ذإ « نوكلام مهف لاومألل نيكلام ريغب اوسيل رافكلا

 نوكرشملا ذخأ ام نيبو « هدعبو منغلا لبق محلا نيب قرف نم امأو . اونمضل
 اعلا سرفلاو قبآلا دبعلا لثم هئاقلت نم مهيلإ راص نأب ةبلغ ريغب وأ ةبلغب

 نأ امإ لوقي نأ نيب ًاطسو دجي سيل هنأ كلذو ء رظنلا نم ظح هل سيلف
 يعمس ليلد كلذ يف تبثي نأ الإ هكلمي ال وأ ًائيش مسملا ىلع كرشملا كلي

 نع ةرامع نب نسحلا ثيدحل هيلإ اوراص افإ بهذملا اذه باحصأ نكل
 ناك هل ًاريعب ذجو ًالجر نأ سابع نبا نع سواط نع ةرسيم نب كلما دبع

 وهف مسقي نأ لبق هتبصأ نإ » : عقر هللا لوسر لاقف « هوباصأ دق نوكرشملا '
 عجم ةرامع نب. نسحلا نكل . !”« ةيقلاب هتذخأ مسقلا دعب هتبصأ نإو « كل

 .(15 ” /9 رابخألا ئقتنم ) رظنا . ةجام نباو « دواد وبأ هاور رمع نبا ثيدح )١(
 . هيلع قفتم ثيدحلا ()

 . ( 7505 /ا/ راطوألا لين ) رظنا . دج فيعض هدانسإو « ينطقرادلا هجرخأ (؟)
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 ايف كلام هيلع لوع يذلاو « ثيدحلا لهأ دنع هب جاجتحالا كرتو هفعض ىلع

 دعب نلاب هذخأ هل لعجي سيل نكلو ٠ كلذب رمع ءاضق وه كلذ نم ٍبْسَحأ
 لاومألا رئاس نم ربدملاو دلولا مأ ةفينح يبأ ءانثتساو . هثيدح رهاظ ىلع مننقلا

 . لاومألا رئاس نيماسملا ىلع نوكلي رافكلا نأ ىري هنأ كلذو هل ىنعمال
 مسقلا دعب اهالوم اهباصأ اذإ هنإ دلولا مأ يف كلام لوق كلذكو « نيذه ادع“ام

 هل نكي ملنإف « اهئادف ىلع اهديس ربجأ لعفي مل نإف اهدفي نأ مامإلا ىلع نأ
 وه «رسيأ ىتم ًانيد اهتهقب هبيصن يف تجرخأ يذلا ةعبتاو « هل تيطعأ لام

 نأ بجي دقف رافكلا اهكلي م نإ هنأل ءرظنلا نم ظح هل سيل ًاضيأ لوق

 اهنيب قرف ال هنإف ًاضيأو « اهيلع هل ليبس الف اهوكلم نإو « نُث ريغب اهذخأي
 ينعأ « لصألا اذه نمو « 2 عامم كلذ يف تبثي نأ الإ لاومألا رئاس نيبو

 ؟ كله ال وأ للسما لام كرشلا كله له مهفالتخا نم

 ؟ ال مأ هل حصي له مسم لام هديبو مسي رفاكلا يف ءاهقفلا فلتخاو
 حصي ال هلصأ ىلع : يعفاشلا لاقو . هل حصي : ةفينح وبأو كلام لاقف

 ةهج ىلع رافكلإ ىلإ لسم لخد اذإ ةفينح وبأو كلام فلتخاو . هل

 نإو هب ىلوأ وه : ةفينح وبأ لاقف : مسم لام مه .ديأ يف امم ذخأو صصلتلا

 ىلع رجي مف ء هبحاصل وه : كلام لاقو « (" نثلاب هذخأ هبحاص هدارأ

 . هلصأ

 يبأو ٠ كلام لوق وهو رهقلاب نيماسملا لاومأ رافكلا كلي : يضاقلا لاق : ةمادق نبا لاق )١(

 . دمحأ مالك زهاظ وهو : لاق « يعفاشلا لوق وهو « اهنوكلمي ال : باطخلا وبأ لاقو « ةفينح

 . ( 08/١ يفاكلا ) كلام بهذمل رظناو ( 55 / ينغملا ) رظنا

 ولو : يناساكلا لاق ( 45977 79 عئانصلا عئادب ) رظناو . كلام بهذمل ( 5984 ١/ ةنودملا ) رظنا (0)

 - ميدقلا كلامال قح الو « مهل وهف ٠ مهديأ يف هوزرحأ يذلا نيماسملا عاتمو ٠ ٍبرخلا لهأ ملسأ

 لوق وهو . هَ هللا لوسر ناسل ىلع هل وهف « لام ىلع مسأ نمو « هيلع اوئلسأ لام هنأل « هيف
 : . ( ؟؟6 /2 ينغلا ) رظنا بهذملا يف قالخ يغب دمحأ

 .( اخ /ع مألا )رظنا . فلؤملا هركذ اك يعفاشلا بهذمو

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( نثأب ) « ركفلا راد » ةخسن يف ()
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 برحلا راد يف كرتيو رجاهو مسي يبرحلا يف مهفالتخا بابلا اذه نمو

 الف. هتيرذو هجوزو مسملا لام ةمرح كرت امل نوكي له هلامو هجوزو هدلو

 نم. مهنف ؟ ةمرح كرت امل سيل مأ كلذ ىلع اوبلغ نإ نيماسمال مهكلمت زوجي
 مهنمو « ةمرح هل سيل : لاق نم مهنمو « مالسإلا ةمرح كرت ام لكل : لاق

 ةجوزلاو دلوللو « ةمرح لامال سيل : لاقف دلولاو ةجوزلاو لاملا نيب قرف نم
 لامال حيبملا نأ لصألاو « كلام لوق وهو سايق ريغ ىلع راج اذهو « ةمرح
 اذإف » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؟ « مالسإلا وه هل ماعلا نأو « رفكلا وه

 نم رفكلا ريغ لامال ًاحيبم انهه نأ عز نف « محلاومأو مهءامد ينم اوصع اهولاق
 « ةدعاقلا هذه هب ضراعت ليلد انهه سيلو « ليلدلا هيلعف هريغ وأ ودع كلمت

 ا . © ملعأ هللاو

 راد لخد نإو « يبسلا نم راغصلا هدالوأو « همدو « هلام نقح « برحلا راد يف يبرحلا ملسأ اذإ )١(

 لاق هيو « مهيبس زجي ملو « نيداسم اوراص « برحلا راد يف راغص دالوأ هلو مسأف « مالسإلا
 « هقيقرو « هلام نم هيدي يف ناك ام : ةيفنح وبأ لاقو ٠ يعازوألاو « يعفاشلاو... كلام

 مل هنأل  مهيبس زاج ء برحلا رادب هلاومأ نم هل ناك امو « هل كرت « راغصلا هدلوو « هعاتمو
 . .. ( 958 /8 ينغملا ) رظنا . مهنيب نيرادلا فالتخال « همالساب مهمالسإ تبثي
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 سماخلا لصفلا

 ةونُع ضرألا نم نوماسملا حتتفا ام مح يف

 مسقت ال : كلام لاقف . ةونع ضرألا نم نوماسملا حتتفا اهف اوفلتخاو
 ةلتاقملا قازرأ نم نيماسملا حلاصم يف اهجارخ فرصي ًافقو نوكتو ضرألا

 تقو يف مامإلا ىري نأ الإ ريخلا لبس نم كلذ ريغو دجاسملاو رطانقلا ءانبو

 لاقو . ضرألا مسقي نأ هل نإف « ةمسقلا يضتقت ختقت ةحلصملا نأ تاقوألا نم

 لاقو . ماسقأ ةسمخ ينعي : مئانغلا مسقت اك مسقت ةحتتفملا نوضرألا : يعفاشلا

 اهلهأ ىلع برضي وأ نيماسملا ىلع اهمسقي نأ نيب ريخم مامإلا : ةفينح وبأ

 . © مهديأب اهرقيو جارخلا اهيف رافكلا

 ةروس ةيآو لافنألا ةروس ةيآ نيب ضراعتلا نم نظي ام مهفالتخا ببسو

 )١( يفاكوشلا لاق . فلؤملا اهركذ يتلا ءاماعلا بهاذمل( 18/8راطوألا لين )و ( ؛/8 يبطرقلا )رظنا .

 لاقو « هحجرو « ةباحصلا روهمج نع اذه يكحو : كلام لوق ركذ نأ دعب مقلا نبا :نع القت :
 نأ اوبلطو « هباحصأو « لالب كلذ يف عزانو :لاق « نيدشارلا ءافلخلا ةريس هيلع ناك يذلا هنإ

 يلع يرجي ًائيف هسبحأ نكلو « لاملا ريغ اذه : رمع لاقف « اهوحتف يتلا ضرألا مهنيب مسقي

 اف « هيوذو « الالب ينفكا مهللا : رمع لاقف « اننيب اهممقأ : هباحصأو لالب لاقف « نيماسملا ىلعو

 روهمج رمع قفاوو : لاق مث .. رمع ةباحصلا رئاس قفاو مث « فرطت نيع مهنمو « لوحلا لاح

 نأ ىلع هصوصن رثكأو « دمحأ بهذم رهاظف ةمسق الب اهئاقبإ ةيفيك يف اوفلتخا نإو « ةنألا
 نإو اهمسق « اهتمسق نيماسلل حلصألا ناك نإف « ةوهش رييخت ال ةحلصم رييخت اهيف ريخم مامإلا

 ضعبلا فقوو « ضعبلا ةمسق حلصألا ناك نإو « اهفقو « مهتعامج ىلع اهفقي نأ حلصألا ناك «

 «ريضنلا ينبو ةظيرق ينب ضرأ مسق هنإف « ةثالثلا ماسقألا لعف تيلي هللا لوسر نإف « هلعف

 ةكم ةمسق كرتو ٠ ةياور يفو . نيماسملا حلاصم نم هبوني امل اهضعب كرتو ربيخ ضعب مسقو
 ةياور هلو « مامإلا نم فقو ريغ نم ءاليتسالاو « روهظلا سفنب ًافقو ريصت ضرألا نأ : دمحأل

 وهو : لاق « اهنم مهقح اوكرتي نأ الإ لوقنملا مهنيب مسقي ؟ نيفاغلا نيب اهمسقي مامإلا ن نأ ةثلاث
 ىمسي عيبا نأو ناتدراوتم رشحلا ةنيآو « لافنألا ةيآ نأ ىلع يعفاشلا نم ءانب يعفاشلا بهذم

 . ( 737/8 راطوألا لين ) رظنا . ةمنغو « ائيف

 . ملعأ هللاو . باوصلل برقأ ةفينح يِبأ بهذم لعلو
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 وهو « سمخي مغ ام لك نأ اهرهاظب يضتقت لافنألا ةيآ نأ كلذو « رشحلا

 : رشحلا ةيآ يف ىلاعت هلوقو 74 مَتْسِنَغ (َّنأ اوملْعاَو » : ىلاعت هلوق
 ءيفلا ملل بجوأ نيذلا ركذ ىلع ًافطع "4 مهدْمَب نِم اوٌءاَج َنيذّلاو ١
 يور ام ءيفلا يف ءاكرش نيتآلاو نيرضاحلا سانلا عيمج نأ هنم مهفي نأ نكمي

 نم اوًءاج َنيذّلاو »> : ىلاعت هلوق يف لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نع
 وأ « ءادكب يعارلا ىتح قلخلا تمع دق الإ ةيآلا هذه ىرأ ام » :< ْمِهدْعَب

 نم ةونع همايأ يف تحتتفا يتلا ضرألا مسقت ل كلذلو . هانعم اذه ًامالك

 ةيآ نأو دحاو ىنعم ىلع ناتدراوتم نيتيآلا نأ ىأر نف . رصمو قارعلا ضرأ
 نيتيآلا نأ ىأر نمو « ضرألا كلذ نم ىنثتسا لافنألا ةيآل ةصصخم رثحلا

 ةيآو ةهنغلا يف لافنألا ةيآ نأ ىأر لب « دحاو ىنعم ىلع نيتدراوتم اتسيل
 « دبالو ضرألا سمخت : لاق كلذ نم رهاظلا وه ام ىلع ءيفلا يف رشحلا

 . 0« ةازغلا نيب ربيخ مسق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ تبث ذق هنأ » اوس الو:

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفو باتكلا مومعل ضرألا مسقت نأ بجاولاف : اولاق

 بهذ اففإف ةفينح وبأ امأو . ماعلا نع ًالضف لمجمال نايبلا ىرجم يرجي يذلا

 )١( ةيآ لافنألا 6٠ .

 . ٠١ ةيآ رشحلا (0)

 ًافصن « نيفصن ربيخ لَ هللا لوسر مسق »ه لاق ةثح يبأ نب لهس نع راسي نب ريشب نع (0)
 وبأ ىورو . دواد وبأ هاور « أههس رشع ةينامث ىلع اهمسق « نيماسملا نيب ًافصنو هجئاوحو « هبئاونل

 « مهنم ةئام مهس لك عج « اهس نيثالثو ةتس ىلع اهمسق ربيخ ىلع رهظ نيح هنأ » دمحأو دواد
 لَم هللا لوسر مهسو « نيماسملا ماهس فصنلا كلذ يف ناكف نيباسلل هلك كلذ فصن لعجف

 ىقتنم ) رظنا « سانلا بئاونو رومألاو « دوفولا نم هب لزني نمل رخآلا فصنلا لعجو . اهعم
 : يرذنماو « دواد وبأ هنع تكس ريشب ثيدح : يناكوشلا لاق ( 5 /8 راطوألا لين عم رابخألا

 نيظفللا نم لوطأب ةمطساو الب هللا لوسر نع « ريشب نع ةثلاث قيرط نم دواد وبأ هجرخأو

 رظنا .ربيخ حتتف كردأ الو « عَقِب هللا لوسر كردي مل هنإف « لسرم وهو « ًاقباس نيروكذللا
 . اهدعب امو ( 7997 / ةيارلا بصن ) رظناو ( ١١7/4 راطوالا لين )
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 معز هنأل « هنودؤي جارخ ىلع اهيف رافكلا ّرقي نأ نيبو ةمسقلا نيب زييختلا ىلإ

 .ةحاور نبا لسرأ مث رطشلاب ربيخ ىطعأ ِوَنِلَ هللا لوسر نأ» يور دق هنأ
 نابف : اولاق , اهمسقي مل هَل هللا لوسر نأ اذه نم رهظف : اولاق "7 « مهمساقف

 يضر .رمع لعف يذلا وهو ٠ مهديأب رارقإلاو ةمسقلا نيب رايخلاب مامإلا نأ اذهب
 . هنع هللا

 ىلع اهتمسق وأ مهيلع نملا نيب ًاريخم ناك مهيلع ةبلغلا دعب اوماسأ نإو
 ش نم يأر ىلع حصي افإ اذهو « نملا نم ينعأ : ةكب تي هللا لوسر لعف ام
 هنأ حصألا ناك نإو كلذ يف اوفلتخا سانلا نإف « ةونع اهحتتفا هنأ ىأر
 : لاق نم لوق نأ ملعت نأ يغبنيو . "اسم هجرخ يذلا هنأل ةونع اهحتتفا

 ةيآل ةخسان ءيفلا ةيآ نأو ءرايخلا ىلع ناتلومج ةينغلا ةيآو ءيفلا ةيآ نإ
 ةينغلاو ءيفلا مما نوكي نأ الإ ًادج فيعض لوق هنأ امل ةصصخت وأ ةينغلا
 لافنألا ةيآ نأل « ناتضراعتم ناتيآلاف كلذ ناك نإف « دحاو ىنعم ىلع نالدي

 نوكت نأ بجوف سيمختلا نود ةمسقلا بجوت رشحلا ةيآو « سيمختلا بجوت
 « سيمختلا كرتو سيمختلا نيب ًاريخم مامإلا نوكي وأ ىرخألل ةخسان اههادجإ
 1 . ةمونغملا لاومألا عيمج يف كلذو

 بهذملا نع هاكح هنظأو سانلا ضعبل بهذم هنأ معلا لهأ ضعب ركذو

 , ةحاور نب هللا دبع ثعبي وقلي هللا لوسر ناك » تلاق ةشئاع ثيدح نم دواد وبأو  دمحأ هاور )غ3(

 . (راطوألا لين ) رظنا . هنم لكؤي نأ لبق بيصي ىتح لخنلا صرخيف
 « يعفاشلا نعو ؛ ةونع تحتف ةكم نأ ىلإ رثكألا بهذف « كلذ يف معلا لهأ فلتخا دقو (؟)

 نألو , مسقت مل اهألو « نيمأتلا نم ثيدحلا يف ركذ امل « ًاحلص تحتف اهنأ دمحأ نع ةياورو
 نم عقو ام نيلوألا ةجحو « اهنم رودلا لهأ جارخإ زاجل الإو ء اهرود اوكلمُي ل نيفاغلا
 نم ةعاس هل تلحأ اهنأب قم هحيرصتو ديلولا نب دلاخ نم هعوقوو « لاتقلاب رمألاب حيرصتلا
 لاق . ةراشإو . ًاحيرصت ثيداحألا عيمج يف عقو اك كلذ يف هب يسأتلا نم هيجنو ءراجن
 نم ةلماعم اهلهأ ةلماعمو « ةونع اهحتف ةروص نأ قحلاو : حتفلا يف ظفاحلا لاق : يناكوشلا
 ش . اهدعب امو ( 57 /8 راطوألا لين ) رظنا . ًاحلص تحتف ابنأ ىلع اهتراجإو اهرود عبب زاوجو « اهتمسق مدع بترت يليهسلا مهنم موق عنمو . نامأب تلخد
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 ضرألا ةمسق كرت اههنيب عملا نم طبنتسي نأ ديري نم بهذم ىلع بجيو
 يف ام ضعب ةصصخم نيتيآلا نم ةدحاو لك نوكت نأ ضرألا ادع ام ةمسقو 0

 رشحلا ةيآ موعع نم تصصخ لافنألا ةيآ نوكت ىتح هل ةخسان وأ ىرخألا

 لافنألا ةيآ نم تصصخ رشحلا ٌةيآو , سملا اهيف تبجوأف نيضرألا ادع ام

 ..رهاظلا نأ عم ليلدب الإ حصت ال ىوعدلا هذهو « ًاسخ اهيف بجوت ملف َّضرألا

 يذلا عونلل محلا فلاخم لاومألا نم عون يف لوقلا تنضت اهنأ رشحلا ةيآ نم

 ٍلْيَخ ْنِم ِهْيَلَع ْمَتْفَجْوَأ اَمَق > : ىلاعت هلوق نأ كلذو لافنألا ةيآ هتنضت

 | شيجلل قح بجوي مل اهلجأ نم يتلا ةلعلا ىلع هيبنت وه 74 باقر الو
 . فاجيإلاب ذخؤت تناك ذإ كلذ فالخب ةمسقلاو « سانلا نود ةصاخ

 نا نيش ابل

 )١( ةيآ رشحلا ةروس 5



 () ءيفلا ةمسق يف

 لبق نم رافكلا نم نيماسال راص ام لك وهف روهملا دنع ءيفلا امأو

 يف سانلا فلتخاو . لجر.وأ ليخب هيلع فجوي نأ ريغ نم فوخلاو بعرلا
 « ينغلاو ريقفلا : نيماسملا عيمل ءيفلا نإ : موق لاقف « اهيلإ فرصي يتلا ةهجلا

 يلا بئاونلا يف هنم قفنيو « ةالوللو ماكحللو ةلتاقمال هنم يطعي مامإلا نإو

 ءيش يف سمخ الو كلذ ريغو دجاسملا حالصإو رطانقلا ءانبك نيماسملا بونت

 لب : يعفاشلا لاقو ٠ رمعو ركب يبأ نع تباثلا وهو « روهملا لاق هبو « هنم
 مهو مئانغلا ةيآ يف اوركذ نيذلا فانصألا ىلع موسقم سخخلاو « سما هيف

 فورصم وه يقابلا نإو ء ةهنغلا نم هنيعب سما يف اوركذ نيذلا فانصألا

 نأ بسحأو « ىأر نمو هلايع ىلعو هسفن ىلع هنم قفني مامإلا داهتجا ىلإ .

 نيذلا ةسجلا ا نكلو « سجن دع ريغ ءيفلا نإ : اولاق ًاموق

 « برح ريغ نم نيباسملا ىلع لخد لام لك وهو « عجر اذإ . ءيفي ءاف نم ذوخأم .ءيفلا )١(
  يروثلا نايفس لاق اذه وحنو « مئانغلا سمخو « مجالا ةيزجو . نيضرألا جارخك : فاجيإ الو

 لك نع ةرابع ءيفلا : ليقو . ةداتق هلاق سما اهيفو « دحاو اههنإ : ليقو . بئاسلا نب ءاطعو

 . ( 7/8 يبطرقلا ريسفت ) رظنا . براقتم ىنعملاو ء رهق ريغب لاومألا نم نيماسمال راص ام

 فكلل هولذب وأ نيماسلا نم ًافوخ هنع اولجنا ام امهدحأ نابرض ءيفلا نأ يعفاشلا بهذم )١(

 زع هلوق هيلع ليلدلاو « ةينغلا سخ هيلإ فرصي نم ىلإ هسخ فرصيو سمخي اذهف « مهنع

 ٍنيكاّسملاو ىّماتيلاو ىبْرُقلا يِذِلَو لوسّرللو هللف ىَرقلا لهأ ْنِم هلوسر ىَلَع هللا َءاَقأ ام > لجو
 . 7 ةيآ رشحلا « ليبسلا نْباو

 راد يف مهتم تام نم لامو « « مهتاراجت روشعو « ةيزجلاك فوخ ريغ نم ذخأ ام : يناثلاو

 نم ذخأ لام هنأل « سمخي ال : ميدقلا يف لاق : نالوق هسيمخت يفف « هل ثراو الو  مالسإلا

 وهو ٠ سمخي : ديدجلا يف لاقو . ءارشلاو « عيبلاب ذوخأملا لام لك سمخي لف ء فوخ ريغ

 بجوف « نيماسملا ضعب هب صتخي ال « رفكلا قحب رافكلا نم ذوخأم لام هنألو « ةيآلل حيحصلا

 . ( 125 ١١/ عومجملا عم بذهملا ) رظنا . هنع اولجنا يذلا لاملك هسيمخت



 ووو

 مامإلا داهتجا ىلإ فورصم وه وأ ةسملا فانصألا ىلع هعيمج مسقي هنأ ىأر نم

 نم نأ ينعأ « كلذ مدقت دقو ةهنغلا نم سخلا ةمسق يف مهفالتخا ببس وه

 فانصألا هذهل وه : لاق هل نيقحتسللا ىلع ًاهيبنت ةيآلا يف فانصألا ركذ لعج

 نم نوبجوتسي نيذلل ًاديدعت فانصألا ركذ لعج نمو « مهقوف نمو نيروكذملا
 . باب نم هلعج هنأ ينعأ ء فانصألا ءالؤه هب ىدعتي ال : لاق لام ا اذه

 . هيبنتلا باب نم ال صوصخلا

 اذه ىلع هلمح اإإو « يعفاشلا لبق دحأ هب:لقي مف ءيفلا سيمخت امأو
 مهيلع مسق نيذلا فانصألا ددع ىلع ةيآلا يف مسق دق ءيفلا ىأر هنأ لوقلا
 سخلاب ةصتخم ةمسقلا هذه نأ نظ هنأل ' سخلا هيف نأ كلذل دقتعاف ٠ سما
 ًاءزج ال ءيفلا عيمج - صخت ةمسقلا هذه نأ رهاظلا لب « رهاظب كلذ سيلو

 - تناك : لاق رع نع سم جّرخو .. موق بسحأ اهف هيلإ بهذ يذلا وهو « هنم
 ليخب نوماسملا هيلع فجوي مل امم هلوسر ىلع هللا ءافأ امم ريضنلا ينب لاومأ
 « ةنس ةقفن هلهأ ىلع اهنم قفني ناكف « ةصلاخ ِوَّقَِو ينلل تناكف ٠ باكر الو
 بهذم ىلع لدي اذهو « هللا ليبس يف ةدع حالسلاو عاركلا يف هلعجي يقب امو
 . كلام

 نأل . بجي ال هنأ حيحصلاو : ناتياور ةفينح يلأ نعف ؟ سخلا هيف بجي له : يناساكلا لاق . -
 /5 عئانصلا عئادب ) رظنا « ًارهقو «"ةونع ذوخأملا لامال مسا ةهنغلاو « مئانغلا يف بجي امنإ سلا
 ىلإ امهيف رمألاو « ءاوس ةمنغلا سخخ ةمسقو « ءيفلا ةمسق يف لمعلاف « « كلام دنع امأ ( 4؟

 هلك هيبق اهدحأ وأ « اهتمسق ىأر نإو . لعف نيباسملاب لزنت لزاونل امهسبح ىأر نإف « مامإلا

 « اونغي ىتح ءاسنو « لاجر نم ءارقفلاب أدبيو « مهالومو « مهيبرع هيف يواسيو « سانلا نيب
 ءازج محل سيلو « مامإلا ه هاري ام ىلع مهمهس ءيفلا نم هَل هللا لوسر نم ىبرقلا ووذ ىَطْعُيو
 5/١(. يناكلا ) رظنا . مولغم
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 عباسلا لصفلا

 © ةيزجلا يف

 ةلأسملا . لئاسم تس يف رصحني لصفلا اذه لوصأب طيمحلا مالكلاو

 بجت مهنم فانصألا يأ ىلع : ةيناثلا ؟ ةيزجلا ذخأز وجي نمم : ىلوألا

 م : ةسماخلا ؟ طقست ىتمو بجت قم : ةعبارلا ؟ بجت مك : ةثلاثلا ؟ ةيزجلا |
 ؟ ةيزجلا لام فرصي اذايف : ةسداسلا ؟ ةيزجلا فانصأ

 ىلع نوعمج ءاماعلا نإف ؟ هنم ةيزجلا ذخأ زوجي نم امأف : ىلوألا ةلأسملا

 يف اوفلتخاو ء مدقت 5 سوجملا نمو مجعلا باتكلا لهأ نم اهذخأ زوجي هنأ

 ايف مهقافتا دعب برعلا نم باتكلا لهأ نم وه نيفو هل باتك ال نمم اهذخأ

 . ةلأسملا هذه تمدقتو « يباتك يشرق نم ذخؤت ال انأ مهضعب ىح

 مهنإف ؟ مهيلع بجت سانلا نم فانصألا يأ يهو : ةيناشلا ةلأسملا امأو ظ

 اهنأو « ةيرحلاو غولبلاو ةيروكذلا : فاصوأ ةثالثب بجت امنإ اهنأ ىلع اوقفتا

 هلوق هنمو . مهيلع امع ءاضق اهنأل « ةيزج تيعسو « ىضق اذإ « يزجي ىزج نم ةلثف ةيزجلا )١(

 ْ . نيعت الو يضقت ال يأ 4 ايف سْفُن نَع َسْفَت يزجق ال» : ىلاعت
 نيذلا اوُنِتاَق > : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ « عامججإلاو , ةنسلاو باتكلاب ةتباث ةيزجلاو

 نِم ّقحلا نيد َنوُنيِدَي آلَو هَلوُسَرو هللا َمّرَح اَم َنوُمّرَحُي الو رِخآلا مويلاب الو هللاب َنوُنِمْؤُي ال

 ٠ «نوُرِغاص ْمُهَو دي نع ةيزجلا اوُطْمُي ىّتَح تباّتكلا اوتوأ َنيذلا
 انبر لوسر انيبن اَنِرَمَأ « دنواهن موي ىرسك دنجل لاق هنأ » ةبعش نب ةريغلا ىور اهف ةنسلا امأو

 ْ : لاق هنأ ةديرب نعو « يراخبلا هجرخأ « ةيزجلا اودؤت وأ « هدحو هللا اودبعت ىتح حلتاقت نأ

اوأ ؛ ةيرس ىلع ًاريمأ ثعب اذإ « يلم هللا لوسر ناك
  ةصاخ يف ىلاعت هللا ىوقتب هاصوأ « شيج

 -ىلإ مهعداف « نيكرشملا نم كودع تيقل اذإ : هل لاقو ًاريخ نيماسملا نم هعم نمبو ؛ هسفن

 ىلإ مهعداف اوبأ نإف مهنع فكو « مهنم لبقاف « كوباجأ نإف , مالسإلا ىلإ مهعدا « ثالث ىدحإ

 عمجأو « مهلتاقو هللاب نعتساف اوبأ نايف « مهنع فكو « لبقأف « كوباجأ نإف « ةيزجلا ءاطعإ

 ش . ( 1557/4 ينغملا ) رظنا . ةلملاب ةيزجلا ذخأ زاوج ىلع نوماسملا
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 « لتقلا نم ضوع يه اهنإ تناك اذإ نايبصلا ىلع الو ءاسنلا ىلع بجت ال

 ءاسنلا لتق نع يمن دق ذإ نيغلابلا لاجرلا وحن رمألاب هجوتم وه امنإ لتقلاو
 . © ديبعلا ىلع بجت ال اهنأ اوعججأ كلذكو « نايبصلاو

 يف اهنمو « دعقملا يفو نونجملا يف اهنم : ءالؤه نم فانصأ يف اوفلتخاو
 رسيأ ىتم ًانيد اهب عبتي له ريقفلا يف اهنمو « عماوصلا لهأ يف اهنمو « خيشلا
 ببسو )2 يعرش تيقوت اهيف سيل ةيداهتجا لئاسم هذه لكو ؟ ال مأ
 . فانصألا ءالؤه ينعأ ؟ ال مأ نولتقي له ىلع ينبم مهفالتخا

 ان اي ايل

 كلام ىأرف « كلذ يف اوفلتخا مهنإف ؟ بجاولا ك يهو : ةغلاغلا ةلأسملا امأو

 لهأ ىلع كلذو هنع هللا ضر رمع هضرف ام وه كلذ يف بجاولا ردقلا نأ

 قازرأ كلذ عمو « ًامهرد نوعبرأ قرولا لهأ ىلعو « ريناند ةعبرأ بهذلا

 دبع الو «ريغص الو ةأرما نم ذخؤت ال اهنأ ىلع مهعامجإ ( 507 /8 عامجإلا اذه يف ينغملا ) رظنا )١(

 نم لك عمجأ : رذنملا نبا نع القت ةمادق نبا لاق . ءاماعلا ةفاك لوق وهو « ًاماسم هالوم ناك نإ

 ًارفاك هديس ناك نإ دمحأ نع يورو . دبعلا ىلع ةيزج ال هنأ ىلع معلا لهأ نم هنع ظفحن

 . هديس ىلع تبجو

 ًافالخ ملعن ال : لاق ةمادق نبا نكل « مهنم ةيزجلا ذخأ يف فلتخا نمم نونجملا نأ فلؤملا ركذ (1)

 , هباحصأو « ةفينح وبأو « كلام هب لاق نمو « ةأرما الو لقع لئاز الو « يبص ىلع ةيزج الأ
 ( 507 /8 ينغملا ) رظنا . مهفالخ مهريغ نع ملعأ ال : رذنملا نبا لاقو «روث وبأو « يعفاشلاو

 لاوقأ دحأ وهو مهنم ذخؤت ال دمحأ بهذم نإف « ىمعألاو « نمّزلاو . خيشلاو «ريقفلا امأ
 ' نم عماوصلا لهأ نم ذخؤت ال دمحأ دنع كلذكو مهيلع بجت رخآلا يف لاقو « يعفاشلا

 نب رمع نع يورو « يعفاشلا يلوق دحأ اذهو « مهيلغ اهبوجو لقحيو : ةمادق نبأ لاق « نابهرلا
 /8 ينغملا ) رظنا . نيرانيد بهار لك ىلع ةيزجلا تارايدلا نابهر ىلع ضرف هنأ زيزعلا دبع

 1 . ( 30١/١١ عومجملا عم بذهملا ) رظنأو ( 5٠

 /؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا « ءاقرألاو « نيناجملاو « نايبصلاو « ءاسنلا نم ذخؤت ال ةفينح يبأ دنعو

 - ةياور يفو « ينافلا خيشلاو , ىمعألاو « نِمْزلا نم ذخؤت ال ةياورلا رهاظ يف كلذكو (
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 لاقو ")هنم صقني الو كلذ ىلع دازي ال مايأ ةثالث ةفايضو نيباسملا

 نوحلاصي ام بسحب كلذو دودحم ريغ هرثكأو رانيد وهو دودحم هلقأ : يعفاشلا

 مامإلا داهتجا ىلإ فورصم كلذو « كلذ يف تيقوت ال : موق لاقو "هيلع
 ةعبرأو ًامهرد رشع انثا ةيزجلا : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو « يروثلا لاق هبو

 دازي الو ًامهرد رشع ينثا نم ريقفلا صقني ال نوعبرأو ةينامو ًامهرد نورشعو

 لاقو « ")7 ًامهرد نورشعو ةعبرأ طسولاو . ًامهرد نيعبرأو ةينامث ىلع ينغلا

 مهفالتخا ببسو . (©هنم صقني الو هيلع دازي ال رفاعم هلدع وأ رانيد : دحأ

 ًاذاعم ثعب لَ هللا لوسر نأ » يور هنأ كلذو بابلا اذه يف راثآلا فالتخا

 . ( قباسلا ردصلا ) . ءاينغأ اوناك اذإ مهيلع بجتو « ءارقف اوناك اذإ مهيلع بجت ال -

 رظناو . لمعلا ىلع نوردقي نم اوناك اذإ نيحايسلاو « نيباهرلاو ٠ عماوصلا لهأ نم ذخؤتو
 . ( 455١/5 عئانصلا عئادب ) كلذك

 نم الو ٠ مهوقع ىلع نيبولغملا نيناجما الو « نايبصلا الو « ءاسنلا نم ذخؤت ال كلام دنعو

 . ءارقفلا نع ءادألا ءاينغألا فلكي الو «ريقفلا الو « ينافلا خيشلا الو « عماوصلا لهأ نابهرلا

 . ( 235/١ يفاكلا ) رظنا

 لهأ ىلع ًامهرد نوعبرأو بهذلا لهأ ىلع ريناند ةعبرأ ةيزجلا رادقم نأ ربلا دبع نبا ركذ ()

 . كلام بهذم يف ( يفاكلا ) رظنا . مايأ ةثالث ةفايضو « نيماسملا قازرأ ركذي مو « قرؤلا

 ثالث ىلع ةيزجلا لعجي نأ يعفاشلا دنع بحتسملاو ( 73٠١ عومجملا عم بذهملا ) رظنا () 1

 . ريناند ةعيرأ ينغلا ىلعو « نيرانيد طسوتملا ىلعو « ًارانيد مدعم ريقفلا ىلع لعجيف « تاقبط

 . ( قباسلا ردصلا )

 . ةفينح يلأ بهذمل ( 0517 /؟ فلؤملا هركذ ايف ( ءاهقفلا ةفحت ) رظنا ()

 ةعبرأ طسوتملا قح يفو ًامهرد نوعبرأو ةينامث رسوما قح يفف ء دمحأ نع ىلوألا ةياورلا هذه (5)

 . ةفينح يبأ لوق لثم ذهو . رشع انثا ريقفلا قح يفو « نورشعو

 ' لوق اذهو « ناصقنلاو ةدايزلا يف مامإلا داهتجا ىلإ عجري لب « ةردقم ريغ اهنأ ةيناثلا ةياورلاو
 | . ديبع يبأو « يروثلا

 رظناو ( 507 /4 ينغملا ) رظنا . ردقم ريغ اهرثكأو ءرانيدب ردقم اهلقأ نأ : ةثلاثلا ةياورلاو
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 بايث يهو © «رفاعم هلذعوأ ًارانيد ملاح لك نم ذخأي نأ هرمأو نهلا ىلإ
 ىلعو ريناند ةعبرأ بهذلا لهأ ىلع ةيزجلا برض هنأ رمع نع تبثو « نهلاب

 يورو " مايأ ةثالث ةفايضو نيماسملا قازرأ كلذ عم ًامهرد نيعبرأ قرّولا لهأ
 ةينامث داوسلا لهأ ىلع ةيزجلا عضوف فينح نب ناثع ثعب هنأ ًاضيأ هنع
 . )رشع ينثاو نيرشعو ةعبرأو نيعبرأو

 مومعب كلذ يف كسقو رييختلا ىلع اهلك ثيداحألا هذه لمح نف

 ٌهَنلَي ينلا نع ثيدح كلذ تيقوت يف سيل ذإ ةيزج مما هيلع قلطني ام

 كلذ يف دح ال : لاق «. ًاماع كلذ يف باتكلا َدَرَو افإو « هتحص ىلع قفتم

 : لاق رع نع تباثلاو ذاعم ثيدح نيب عمج نمو . معأ هللاو . رهظألا وهو

 نيعبرأب امإ لاق رع يثيدح دحأ حجر نمو . هرثكأل دح الو دودحم هلقأ

 رشع ينثاو نيرشعو ةعبرأو ًامهرد نيعبرأو ةيناثب امإو «ريناند ةعبرأو ًامهرد

 . ( ١59/8 يرابلا حتف )

 )١( نابح نباو « ينطقرادلاو « يذمرتلاو « يئاسنلاو « دواد وبأو « دمحأ هاور : ظفاحلا لاق «

 لاق ءركنم ثيدح وه : دواد وبأ لاقو . ذاعم نع قورسم ثيدنح نم يقهيبلاو « مكاحلاو :

 نع شعألا نع هاور مهضعبف « هيف فالتخالا يقهيبلا ركذو « هركني ناك هنأ دمحأ نع ينغلبو

 عاطقتالاب مزح نبا هلعأو :. قورسم نع لئاو يبأ ٠ رظن هيفو « ًاذاعم قلي مل « ًاقورص نأب .
 نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو ٠ صيخلتلا ) رظنا . حصأ هنأو « ًالسرم هاور مهضعب نأب ركذو

.) ١77 /: 

 ٠ ( 1957/1 يقهيبلا ننس ) رظنا . ظفللا اذهب يقهيبلا هجرخأو ءرمع نع ملسأ نع كلام هاور (؟)

 ؛مايأ ةئالث ةفايضب ملسأ ثيدحو : يمفاشلا لاق : لاق مث ةدع ظافلأب رثألا يقهيبلا ىور دقو
 ش . ( قباسلا ردصملا ) رظنا . هبشأ

 نبا هاورو « لاومألا باتك يف ةيوجنز نبا هاورو « لسرم وهو « ةرامإلا يف ةبيش يبأ نبا هاور (؟)

 . ( 587 /؟ ةيارلا بصن ) رظنا . لاومألا يف ديبع وبأ هاورو رمع ةمجرت يف تاقبطلا يف دعس
 . ( 117/5 يقهيبلا ننس ) رظنا . لسرم اهالك : لاقو ٠ نيقيرط نم يقهيبلا هاورو



 فني

 هلدع وأ طقف رانيد : لاق عوفرم هنأل ذاعم ثيدح حجر نمو . مدقت ام ىلع

 . هنم صقني الو كلذ ىلع دازي ال رفاعم

 انا ذل

 اهنأ ىلع اوقفتا مهنإف ؟ ةيزجلا بجت ىتم يهو : ةعبارلا ةلأسملا امأو

 , (" لوحلا ءاضقنا لبق ملسأ اذإ هنع طقست هنأو «لوحلا دعب الإ بجت ال

 يضاملا لوحلل ةيزج هنم ذخؤت له لوحلا هيلع لوحي ام دعب ملسأ اذإ اوفلتخاو
 لوحلا ءاضقتا دعب هيلع ةيزج الف مسأ اذإ : موق لاقف ؟ هنم ىضم امل وأ هرسأب

 : ةفئاط تلاقو ء روهملا لاق لوقلا اذهيو « هئاضقنا لبق وأ همالسإ دعب ناك

 بجت مل لوحلا لولح لبق ملسأ نإو : ةيزجلا هيلع تنجو لوحلا دعب مسأ نإ
 « لوحلا نأل . لوحلا ءاضقنا لبق هيلع بجت ال هنأ ىلع اوقفتا مهنإو ٠ "9 هيلع

 ينعأ « بوجولا ررقت لبق مالسإلا وهو امل عفارلا دجو اذإف « ابوجو يف طرش
 دق اهنأل لوحلا ءاضقتا دعب اوفلتخا افإو « بجت م بوجولا طرش دوجو لبق
 نم ًاريثك مده. اك رفكلا يف بجاولا اذه مده مالسإلا نأ ىأر نف « تبجو

 : هنأ ىأر نمو « لوحلا دعب همالسإ ناك نإو هنع طقست : لاق تابجاولا

 نويدلا لثم ةبترملا قوقحلا نم ًاريثك مدهي ال ا" بجاولا اذه مالسإلا مدهي ال

 مالسإلا له وه مهفالتخا ببسف لوحلا ءاضقنإ دعب طقست ال : لاق كلذ ريغو

 . اهمدهي ال وأ ةبجاولا ةيزجلا مدهي

 ايا ا ع

 . يناساكلل ( 2555/9 عئانصلا عئادب )و ٠ ةمادق نبال ( 51١ / ينغملا )رظنا )١(

 اذهو « هنع تطقس « لوحلا دعب مسأ نإو ةيزجلا هيلع بجت مل « لوحلا-ءانثأ يف يمذلا ملسأ اذإ )١(

 وبأو « يعفاشلا لاقو « يأرلا باخصأو « ديبع يبأو ٠ كلامو « يروثلا لوق وهو ؛ دمجأ بهذم

 ةبلاطملا قحتساو « هبحاص هقحتسي نيد اهنأل طقست مل , لوحلا دعب مسأ نإ رذنملا نباو « روث

 ءانثأ يف لسأ اذإ ايف يعفاشللو ٠ نويدلا رئاسو « جارخلاك مالسإلاب طقسي ملف « رفكلا لاح يف هب

 /2 ينغلا ) رظنا . لوحلا دعب قافأ ول ؟ ء« طسقلاب ةيزجلا نم هيلع : امهدحأ : نالوق لوحلا
 . ( 8255 ١/ عئانصلا عئادب ) رظناو ( هر
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 ةثالث مدنع ةيزجلا نإف ؟ ةيزجلا فانصأ 5 يهو : ةسماخلا ةلأسملا امأو

 ىلع ضرفت يتلا ينعأ « اهيف انماكت يتلا هذه يهو « ةيونع ةيزج : فانصأ

 « مهنع فكيل اهب نوعربتي يتلا يهو « ةيحلص ةيزجو « مهتبلغ دعب نييبرحلا

 بجي ىتم الو هيلع بجي نيف الو « بجاولا يف ال تيقوت اهيف سيل هذهو

 حلصلا لهأو نيماسملا نيب كلذ يف عقاولا قافتالا ىلإ عجار هلك كلذ امنإو هيلع

 دقف نيماسلا ىلع ابجاو ةيحلصلا ةيزجلا لوبق ناك نإ هنإ : لئاق لوقي نأ الإ
 نيماسملا ىلع بجو رافكلا مهسفنأ نم هاطعأ اذإ ام ردق انهه نوكي نأ بجي

 ةثلاشلا ةيزجلا امأو . دودحم ريغ اهرثكأو ًادودحم اهلقأ نوكيف مهنم كلذ لوبق

 رشع ةمذلا لهأ ىلع سيل هنأ ىلع ءاماعلا روهمجج نأ كلذو « ةيرشعلا يهف

 ىلع ةقدصلا اوفعاض مهنأ مهنم ةفئاط نع يور ام الإ مملاومأ يف ًالصأ ةاكز الو

 ةقدصلا نم نيماسملا ىلع ام فعض ءاطعإ اوبجوأ مهنأ ينعأ « بلغت ينب ىراصن

 لوقلا اذهب لاق نممو . ةقدصلا نيماسملا اهيف مزلت يتلا ءايشألا نم ءيش ءيش يف

 هللا يضر باطخلا نب رمع لعف وهو « يروثلاو دمحأو ةفينح وبأو يعفاشلا
 يف كلذ مدقت دقو « اوكح ايف صن كلذ يف كلام نع ظِفحي سيلو « مهب هنع

 | . ةاكزلا باتك

 دالب ىلإ اهب نورجتي يتلا لاومألا يف مهيلع رشعلا بجي له اوفلتخاو
 ؟ طرشلاب الإ بجت ال مأ نييبرح اوناك نإ نذإلا وأ ةراجتلا سفنب نيماسملا

 يف رارقإلاب مهتمزل نيذلا ةمذلا لهأ راجت نأ ءاماعلا نم ريثكو كلام ىأرف '
 الإ «رشعلا دلب ىلإ دلب نم هنوبلجي امم مهنم ذخؤي نأ بجي ةيزجلا مدلب
 . رشعلا فصن هيف هنم ذخؤيف ةصاخ ةنيدملا ىلإ نوقوسي ام

 يف هفلاخو اهسفن ةراجتلاب وأ ةراجتلا يف نذإلاب هبوجو يف ةفينحوبأ هقفاوو
 رشعلا يف مهيلع طرتشي مل كلامو . رشعلا فصن مهيلع بجاولا : لاقف ردقلا

 رشعلا فصن بوجو يف طرتشاف ةفينح وبأ امأو ًالوج الو ًاباصن هدنع بجاولا
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 « ةاكزلا باتك يف روكذملا هسفن نيماسلا باصن وهو باصنلاو لوحلا .مهيلع
 ةراجتلا سفن يف رشع فصن الو ًالصأ رشع مهيلع بجي سيل : يعفاشلا لاقو
 نوكت اذه ىلعف « 2 طرتشا وأ هيلع حلطصا ام الإ دودحم ءيش كلذ يف الو

 ةفينح يبأو كلام بهذم ىلعو « ةيحلصلا ةيزجلا عون نم ةيرشعلا ةيزجلا
 . باقرلا ىلع يتلاو ةيحلصلا ريغ ةيزجلا نم ًاثلاث ًاسنج نوكت

 « اهيلإ عجري ةنس قلم هللا لوسر نع كلذ يف تأي م هنأ مهفالتخا ببسو

 افإ اذه رمع لعف نأ ىأر نف « مه كلذ لعف باطخلا نب رمع نأ تبث اغإو
 كلذ نوكي نأ بجوأ هِي هللا لوسر نم كلذ يف هدنع. ناك رمأب هلعف .

 ريغ ىلع ناك ول ذإ ء طرشلا هجو ىلع ناك اذه هلعف نأ ىأر نمو « مهتنس '

 )١( مهدلب ريغ أدلب اوزاتجا اذإ , ةنسلا يف رشعلا فصن مهتاراجت نم ذخأي ناك هنأ رمع نع رهتشا «
 لخدي نأ الإ ةيزجلا الإ هيلع سيل : يعفاشلا لاقو . هب هنع ةياورلا تحصو : ةمادق نبا لاق

 ناك نإو ءيش ريغب هل نذأ « ةزيم لقت وأ.ةلاسرل ناك .نإف « هلاح يف رظنيف «زاجحلا ضرأ

 هاري ام بسحب ًاضوع هيلع طرتشي نأ الإ هل نذأي مل « اهيلإ زاجحلا لهأب ةجاح ال ةراجتل «
 لمأ نم زاجحلا لخد نم ىلع رشعلا فصن طرش رمع نأل ء رشعلا فصن طرتشي نأ ىلوألاو

 ةمذلا .

 يمخنلا مهاربإ نع يور اذكو ةرم ةنسلا يف هباحصأ نم ةعامج ةياور يف دمحأ دنع مهنم ذخؤتو
 ةراجتلا لام ريغ نم مهنم ذخؤي الو , زاجحلا ضرأ نيلخادلا يف يعفاشلا لوق وهو « رمع نع .

 نيباسملا رايد ىلإ نامأب اولخد اذإ « رشعلا مهنم ذخؤيف « نويبرحلاراجتلا امأ . ةمذلا لهأ يف اذه

 دخأنف « ًائيش انم نوذخأي اونوكي نأ الإ « ءيش مهنم ذخؤي ال : ةيفنح وبأ لاقو . دمحأ دنع

 مامإلا مهل نذأي مل , نوماسملا اهيلإ جاتحي ال ةراجتب انيلإ لخد نإ : يعفاشلا لاقو . هلثم مهنم

 لعف هلعف قفاويل رشعلا طرتشي نأ بحتسيو ءزاج « هطرش اههمو « مهيلع هطرشي ضوعب الإ
 ريغ نم نامأ هنأل « ءيش مهنم ذخؤي ال هنأ بهذملاف « طرش ريغ نم ًاقلطم نذأ نإو ءرمع

 هذخأ رمع نأل «رشعلا بجي نأ لمتحيو : ةمادق نبا لاق « ةندهلاك ءيش هب قحتسي ملف « طرش .

 اركذ ناك ءاوس رجات يمذ لك نم رشعلا فصنو ءرجات يبرح لك نم رشعلا ذخؤيو : لاقو «
 ةيمذ مأ ةيبرح تناك ءاوس كلذ ةأرملا ىلع سيل يضاقلا لاقو . أريبك وأ « ًاريغص وأ « ىثنأ وأ «

 ترشع زاجحلا تلخد نإو ٠ اهدعب امو ( 017 / ينغملا ) رظنا . هب ةماقإلا نم ةعونمم اهنأل .
 يقاكلا ) رظناو ١/ ٠5 ( كلام بهذمل .



 1هوهءو

 يف ديبع وبأ ىحو . طرشلاب الإ مل ةمزال ةنسب كلذ سيل : لاق هركذل كلذ

 همسا ركذأ ال مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا باحصأ نم لجر نع لاومألا باتك
 مهنأل : لاقف ؟ برعلا يرشم نم رشعلا نوذخأت متنك مل : هل ليق هنأ نآلا
 نأ جي ام لقأو : يعفاشلا لاق . مهيلإ انلخد اذإ رشعلا انم نوذخأي اوناك

 نسحف رثكأ ىلع اوطروش نإو « هنع هللا يضر رمع هضرف ام وه هيلع أوطراشي

 . يمذلا كح نامأب لخد اذإ يبرحلا حو : لاق

 للا #

 اهنأ ىلع اوقفتا مهنإف ؟ ةيزجلا فرصت اذايف يهو : ةسداسلا ةلأسملا امأو

 هنأ ىأر نم دنع ءيفلا يف لاحلاك دنيدحت ريغ نم نيماسملا حلاصمل ةكرتشم

 افإ ءيفلا مسأ نأ سانلا نم ريثك ىأر دققل ىتح « مامإلا داهتجا ىلإ فورصم

 ةيمالسإلا لاومألاف . اذكه رمألا ناك اذإو « ءيفلا ةيآ يف ةيزجلا ىلع قلطني

 اذه دعاوق ليصحت يف فاك ردقلا اذهو « ةينغو « ءيفو « ةقدص : فانصأ ةثالث

 . .٠ باوصلل قفوملا هللاو باتكلا



 هلآ ىلعو دمج انديس ىلع هللا ىلصو ... ميحرلا نمحرلا هللا مس

 اًيلست مسو هبحصو

 ناممألا باتك

 : نيتلمج ىلإ ًالوأ مسقني باتكلا اذهو
 . اهماكحأو ناميألا بورض ةفرعم يف : ىلوألا ةلمجلا

 . اهماكحأو ناميألل ةعفارلا ءايشألا ةفرغم يف : ةيناثلا ةلمجلا
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 * ناميألا باتك

 ىلوألا ةلمجلا

 ةحابملا ناهألا ةفرعم يف : لوألا : لوصف ةثالث اهيف ةلجلا هذهو

 .ةدقعنملاو ةيوغللا نامألا ةفرعم يف : يناثلا . ةحاببملا ريغ نم اهزييتو

 . اهعفرت ال يتلاو ةرافكلا اهعفرت يتلا ناميألا ةفرعم يف : ثلاثلا

 لوألا لصفلا

 اهريغ نم اهزييمتو ةحابملا نامألا ةفرعم يف

 اهنمو « هب َمَسقُي نأ عرشلا يف زوجي ام اهنم ءايشألا نأ ىلع روهملا قفتاو
 لاقف « ةفصلا هذه يه يتلا ءايشألا يأ اوفلتخاو . هب مسقي نأ زوجي ال ام

 ا موق

 اوفلتخاو « هئامأب يلا ناهألا ةحابإ ىلع اوقفتا هب نايألا يه ةحابلا ناهألا
 نم هللا ريغب فلحلا يف مهفالتخا ببسو . © هلاعفأو هتافصب ىتلا ناهيألا يف

 اذإ اوناك مهنأل فلحلا ىلع تقلطأو « ديلا : نيهلا لصأو . نيي عمج : ةزصهلا حتفب ناهيألا *
 . هبحاص نييب لك ذخأ « اوفلاحت

 وأ ,« ةبعكلا وأ ء هيبأب فلحي نأ : وحن هتافصو « هللا ريغب فلحلا زوجي الو : ةمادق نبا لاق )١(

 لصأ اذهو : ربلا دبع نبا لاق . ةيصعم نوكي نأ ىشخأ :.يعفاشلا لاق « مامإ وأ . يباحص

 يبارعألل هلي يبنلا لاقو « هتاقولخب مسقأ ىلاعت هللا نأل « كلذ زوجي : ليقو , هيلع عمج

 يف تنعط ول كييبأو » ءارشعلا يبأ ثيدح يف لاقو « قدص نإ هيبأو حلفأ ٠ ةالصلا نع لئاسلا

 . ( ”721/ /+ ينغملا رظنا )« كأزجأل ءاهذخف

 يضتقي « ءيشلاب فلحلا نأ هللا ريغب فلحلا نع يهنلا يف رسلا : ءاملغلا لاق : يناكوشلا لاقو
 ىلعو « هتافصو « هتاذو « هللاب الإ فلحي الف ء هدحو هلل يه اغإ ٠ ةقيقحلا يف ةمظعلاو « هيظعت

 , نالوق ةلبانحلاو ةيكلاملل ؟ هوركم وأ « مارح هللا ريغب فلحلا له فلتخاو « ءاداعلا قفتا كلذ
 هدارم نأ ىلع ىلاعت هللا ريغب فلحلا زاوج مدع ىلع عامجإلا نم ربلا دبع نبا هاكح ام لمحيو

 روهمجو ..رخآ عضوم يف كلذب حرص دقو « هيزنتلاو ٠ ميرحتلا نم عأ ةهاركلا زاوجلا يفنب .
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 هللا نأ كلذو ءرثألل كلذ يف باتكلا رهاظ ةضراعم عرشلاب ةمظعملا ءايشألا

 "0 6 قِراّطلاَو مامّنلاَو > : هلوق لثم ةريثك ءايشأب باتكلا يف مسقأ دق
 يف ةدراولا ماسقألا نم كلذ ريغ ىلإ "4 ىَوَه اَذِإ وْجَتلاَو #:هلوقو
 اوفلحت نأ ماهني هللا نإ » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأ تبثو . نآرقلا
 رثألا نيب عمج نف ©« تصمصيل وأ هللاب فلحيلف ًافلاح ناك نم .. مئابآب
 وهو فوذحم اهيف اهب موسقملا باتكلا يف ةدراولا ءايشألا نإ لاق نأب باتكلاو
 ناهألا : لاق ءامسلا برو . مجنلا برو ريدقتلا نأو « ىلاعتو كرابت هللا

 وه امنإ ثيدحلاب دوصقلا نأب امهنيب عمج نمو ء طقف هللاب فلحلا يه ةحابملا
 اوفلحت نأ ماهني هللا نإ » هيف هلوق ليلدب عرشلا مظعي مل نم مظعي ال نأ
 . عرشلا يف مظعم لكب فلحلازاجأ ماعلا هب ديرأ صاخلا باب نم اذه نأو « مئابأب

 عنم نم امأو . ثيدحلاو ىآلا ءانب يف مهفالتخا وه مهفالتخا ببس نذإف
 ثيدحلاب رصتقي لهوه مهفالتخا ببسو . فيعضف هلاعفأبو هللا تافصب فلحلا
 لاغفألاو تافصلا ىلإ ىَدَعُي أ , طقف مسالاو هيف حلا قيلعت نم ءاج ام ىلع

 لهأ بهذمي هبشأ وهو ءريثك دومج طقف ممالاب ثيدحلا يف محلا قيلعت نكل .
 تذشو .زاوملا نب دمحم نع ىمخللا هاكح بهذملا يف ايورم ناك نإو رهاظلا
 . بهذملا اذه ةفلاخع يف صن ثيدحلاو ٠ لجو زع هللاب نييلا تعنف ةقرف

 عطقلا بهذملا : نيمرحلا مامإ لاق . ميرحتلاب مزح نبا مزجو . ايزنت هوركم هنأ ىلع ةيعفاشلا <
 كلذب ناك ٠ ىلاعت هللا يف دقتعي ام هب فولحلا يف دقتعا نإف « ليصفتلاب هريغ مزجو ٠ ةهاركلاب

 . ( 107 /2 راطوألا لين ) رظنا . ًارفاك
 تح « اراجع اهب يمس افإو « ةقيقح نيبب سيلف « لجو زع هللا ريغب فلحلا امأ : يناساكلا لاقو
 . ثنحي ال ءاماعلا ةماع دنعو . ثنحي قاتعلا وأ ٠ قالطلاب فلحف . فلحي ال فلح نم نأ
 لج امي مسقلا برعلا ةداع تناك اذهو ء هب ىمسلا مظعت اهب دصقي افإ نيهلا نأ مهوق هجو
 «رمقلاو « سمشلاو « ضرألاو « ءامهلا نم قلخلا دنعهصفن رثكو « هرطخ مظعو ءهردق
 اذه ميظعتلا نأل ' , ىلاعت هللا وه « عونلا اذهب ميظعتلل قحتسلاو ' ء كلذ وحنو ءراهنلاو « ليللاو
 . ( ٠١/١ /؟ عئانصلا عئادب ) . هلل الإ ةدابعلا زوجت الو « ةدابع عونلا

 يأ جنا 0 . ١ ةيآ قراطلا )١(
 - فلحلا نأ قحلاو ( ٠55/8 راطوألا لين ) رظنا . يئاسنلاو دمحأ ءاورو « هيلع قفتم ثيدحلا )0,
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 يناثلا لصفلا

 ةدقعنملاو ةيوغللا ناميألا ةفرعم يف

 : ىلاعت هلوقل ةدقعنم اهنمو « وفل اهنم ناهألا نأ ىلع ًاضيأ اوقفتاو

 )4 َناَمْيألا مُتدْقَع اَمِب مُكْدِخاَوُي نكلَو ْمُكَناَمْيَأ يفوُهَللاب هللا ٌمُكُدِخاَوَي ال ١
 ءيثلا ىلع نيهلا اهنأ ىلإ ةفينح وبأو كلام بهذف ؟ وغللا يه اهف اوفلتخاو
 () هيلع فلح ام فالخ ىلع ءيشلا جرخيف هنم نيقي ىلع هنأ لجرلا نظي

 نم ةداعلا هب ترج ام لثم ةينلا هيلع دقعنت مل ام نيهلا وغل : يعفاشلا لاقو

 ةنسلألا ىلع يرجي امم « هللاب ال « هللاو ال : ةبطاحملا ءانثأ يف لجرلا لوق

 نع ًأطوملا يف كلام هاور لوقلا اذهو « هموزل دقتعي نأ ريغ نم ةداعلاب

 دهاجمو ةداتقو نسحلا يبأ نب .نسحلا نع يورم : لوألا لوقلاو  ةشئاع

 مظعت فلحلا نأل . دصاق ريغ وأ فلحلا ًادصاق ناك ءاوسو . قولخلا عون ناك اّيأ مارح هللا ريغب -

 امم كلذف . هتاقولخم ضعبب ىلاعت هللا مسق امأ . ملا قاضأ عن مطمت زوج الو « هب فولحملل

 . ثيدحلا اذه نم كلذ ىلع لدأ الو . هيلع سايقلا زوجي'الف « ةناحبس هب صتخا

 )١( مك ةيآ ةدئاملا .

 . ةفينح يبأ بهذمل ( 1675 76 عئانصلا عئادب ) رظناو . كلام بهذمل ( ١/ ١86 .يقاكلا ) رظنا (0)

 لاق هبو . اهنع هلا يضر ةشئاعو «رمع ؛ هبلق اهيلع دقعني ال يتلا يه وغللا نييلا نإ : لاق نم

 دمحأو , يعفاشلاو ٠ يبعشلاو « ةمركعو « مماقلاو « ءاطع
 وفللا نم انهف . كلذ فالخ هل نيبتيف , كلذك هنظي ءيش ىلع فلح نم دحأ دنع كلذكو

 يبأو ء سابع نبا نع اذه ىوريو . رذنملا نبا هلاق ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو . ةرافك هيلع سيل

 ء«ةفينح يبأو . كلامو . يمخنلاو « نسحلاو ىفوأ يبأ نب ةرارزو ء« كلام ينأو « ةريره

 . يروثلاو

 « ةفينح وبأو ٠ يروثلاو ٠ يعازوألاو ءراسي نب ناملسيو ء دهاجم :وغل اذه لاق نمو
 . اذه ىلع نوماسلا عمجأ : ربلا دبع نبا لاقو . ملعلا لهأ رثكأو « هباحصأو

 وهو « ةرافكلا هيفو ءوغل هنأ هفالخب نيبتيف « ًاقح هنظي ءيش ىلع نيهلا يف يعخنلا نع يكحو

 /4 ينغملا ) رظنا . نييلا وغل نم سيلو « ةرافكلا هيف نأ دمحأ نع يورو « يعفاشلا يلوق دحأ
 . ( 567/١7 عومجملا عم بذهملا ) رظناو ( 8

 - تناك اهنأ نينمؤملا مأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع : كلام لاق ( 2/77 أطوملا ) رظنا (5)



 ل

 هبو . نابضغ وهو لجرلا فلحي نأ وهو « ثلاث لوق هيفو . يعخنلا ميهاربإو
 ىلع فلحلا وهو « عبار لوق هيفو . كلام باحمأ نم يضاقلا ليعاسإ لام

 ىلع لجرلا فلحي ن أوهو ٠ سماخ لوق هيفو . سابع نبا نع يورو ةيصعملا
 ٠ . عرشلاب هل ًاحابم ًائيش لكأي ال نأ

 نأ كلذو ءوغللا مسا يف يذلا كارتشالا وه كلذ يف مهفالتخا يف ببسلاو
 لعل هيف اوَلو » : ىلاعت هلوق لثم لطابلا مالكلا نوكي دق وغلا
 لديو ء هب مكتملا ةين هيلع دقعنت :ت ال يذلا مالكلا نوكي دقو " 4 نوبت

 يهو ةدقعتلا نييلا دض يه نييلا هذه نأ اذه وه ةيألا يف وغللا نأ ىلع

 وهوغللا نإ اولاق نيذلاو . داضملا ءيشلل داضملا كحلا نوكي نأ بجوف « ةدكؤملا .

 يف دقتعي ام بسحب ًائيش هيف عرشلا بجوي ام ىلع فلحلاو أ قالغإ يف فلحلا

 يهو عرشلا يف يفرع نعم ىلع لدبي انهه وغلا نأ ىلإ اوهذ افإف « موق كلذ
 هنأ يور ام لثم اهكح طوقس رخأ عضاوم يف عرشلا َنّيَب يتلا ناهيألا

 : اللا نالوقلا امه رهظألا نكل « كلذ هبشأ امو « قالغإ يف قالط ال »

 0 . يعفاشلاو كلام لوق ينعأ

 . ( هللاو ىلب )و ( هللاو ال ) ناسنإلا لوق نييلا وغل : لوقت < <
 مث , كلذك هنأ نقيتسي ءيثلا ىلع ناسنإلا فلح وغللا نأ اذه يف تعمم ام نسحأ : كلام لاق
 .. ( 909075 أطول ) رظنا وغللا وهف « كلذ ريغ ىلع دجوي

 , 5600 تلصف )١(



 ١٠٠٠و

 ثلاثلا لصفلا

 اهعفرت ال يتلاو ةرافكلا اهعفرت يتلا ناميألا ةفرعم يف

 : لئاسم عبرأ لصفلا اذهو

 ةرافكلا اهعيمج عفري له ةدقعنملا هللاب ناألا يف اوفلتخا : ىلوألا ةلأسملا

 نيملاب فرعت يتلا يهو نكي مف ناك هنأ ضام ءيش ىلع افلح ناكأ ءاوس

 لبق نم نوكي هنأ لبقتسم ءيش ىلع وأ «٠ بذكلا دمعت اذإ كلذو « سومغلا

 نيملا يف سيل : روهجلا لاقف ٠ نكي ملف هببسب وه نم لّبق نم وأ فلاحلا
 فلاخ اذإ لبقتسمللا يف نوكت يتلا ناهألا يف ةرافكلا افإو « ةرافك سومغلا

 لاقو . لبنح نب دمحأو ةفينح وبأو كلام لوقلا اذهب لاق نممو « فلاحلا نييلا

 هطقست اك اهيف مثلا ةرافكلا طقست يأ ةرافكلا اهيف بجي : ةعامجو يعفاشلا

 . 20 سومغلا ريغ يف

 : ىلاعت هلوق نأ كلذو ءرثألل باتكلا موعع ةضراعم مهفالتخا ببسو

 9 4 َنيِكاَسَم ِةَرَقَع ٌُماَعْطِإ ةّتَراَفَكَف , نانألا ٌمُكدَْفَع امب مُكُدْخاَوُي نكلو ١
 . ةدقعنملا ناميألا نم اهنوكل ةرافك سومغلا نيهلا يف نوكي نأ بجوت ةيآلا

 نيمي اهنأ روهجلا هيلع يذلاف ؟ ال مأ « ةدقعنم يه له سومغلا نييلا يف فلتخا : يبطرقلا لاق )١(

 « ةدقعنم نيمي يه : يعفاشلا لاقو « اهيف ةرافك الو « دقعنت الف « بذكو « ةعيدخو ءركم

 . لوألا حيحصلاو . ةرافكلا اهيفو « ىلاعت هللا مساب ةنورقم « ربخب ةدوقعم بلقلاب ةبستكم األ

 « يعازوألا لاق هبو « ةنيدملا لهأ نم هعبت نمو ٠ سنأ نب كلام لوق اذهو : رذنملا نبا لاق

 وبأو « قحسإو « دمحأ لاق هبو « قارعلا لهأو « يروثلا لوق وهو ماشلا لهأ نم هقفاو نمو

 « ناث لوق ةلئسللا يفو . ةفوكلا لهأ نم يأرلا باحصأو ٠ ثيدحلا باحصأو « ديبع وبأو « روث
 ملعن الو : ركب وبأ لاق « يعفاشلا لوق اذه « ًابذاك هللاب فلحلا دمعو « مثأ نإو « َرْفَكُي نأ وهو

 /1 يبطرقلا ريسفت ) رظنا . لوألا لوقلا ىلع نالاد ةنسلاو باتكلاو , لوقلا اذه ىلع لدي ًاربخ
 . ( 585/1١ عومجملا ) رظناو ( 551 /8 راطوألا لين ) رظناو ( 4

 . . هك ةيآ ةدئاملا (؟)
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 هللا مرح هنيهب ملسم ءىرما قح عطتقا نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو
 « ةرافك اهيف سيل سومغلا نيهلا نأ بجوي ©) «رانلا هل بجوأو ةنجلا هيلع
 :ريغلا قح اه عطتقي ال ام سومغلا ناهألا نم ينثتسي نأ يعفاشلل نكلو

 ريغلا قح اهب عطتقي يتلا ناهيألا نإ : لوقي وأ « صنلا هيف درو يذلا وهو

 وأ « ًاعيمج نيرمألا مدهت ةرافكلا نوكت الأ بجوف ٠ ثنحلاو ملظلا تعمج دق
 وه افإ ةرافكلاب ثنحلا عفر نأل ٠ مظلا نود ثنحلا مدهت نأ اهيف نكي سيل

 بات نإف « هنيعب دحاولا بنذلا يف ةبوتلا ضعبتت سيلو « ةبوتلا باب نم
 . مثلا عيمج هنع طقس رْفَكو ةماظلا درو

 *# »ع » 1

 هللاب كرشم وأ هللاب رفاك انأ : لاق نيف ءاماعلا فلتخاو : ةيناغلا ةلأسملا

 ؟ ال مأ ةرافك هيلع له . كلذ لعفي مث اذك تلعف نإ ينارصن وأ يدوهي وأ

 : ةفينح وبأ لاقو « نيمي هذه الو ةرافك هيلع سيل : يعفاشلاو كلام لاقف

 لبنتح نب دمحأ لوق وهو نييلا فلاخ اذإ ةرافكلا اهيف هيلعو نيْي يه
 مأ ةمرح هل ام لكب نيملا زوجي له يف مهفالتخا وه مهفالتخا ببسو (9 ًاضيأ

 نأ ىأر نف ؟ ال مأ دقعنت لهف تعقو نإ مث ؟ طقق هللاب الإ زوجي سيل
 زع هللاب ةعقاولا ناهألا يه امنإ مسقلا غيصب يه يتلا ينعأ : ةدقعنملا ناهألا

 ناهيألا نأ ىأر نمو « نيهب تسيل ذإ اهيف ةرافك ال : لاق هئامسأبو لجو

 )١( هماقو « يثراحلا ةمامأ يلأ ثيدح نم ةجام نباو « يئاسنلاو  دمحأو « اسم هاور ثيدحلا .٠

 . « كارأ نم ًابيضق ناك نإو » : لاق . اريسي ًائيش ناك نإو لجر لاقف »
 لاقف « لعف مث . تلعف نإ هوحنو هللاب رفكأ : لاق نيف فلتخا : رذنملا نبأ لاق : يناكوشلا لاق (؟)

 «ءهيلع ةرافك-ال : راصمألا ءاهقف روهمجو « ةداتقو « ءاطعو « ةريره ويأو « سابع نبا

 « دمحأو « ةييفنحلاو « يروثلاو « يعازوألا لاقو . هبلقب كلذ رضأ نإ الإ ًارفاك نوكي الو

 /8 راطوألا لين ) رظنا . حصأ لوألاو : رذنملا نبا لاق « ةرافكلا هيلعو « نيي وه قحسإو

 . ةمادق نبال (؟8٠ / ينغملا ) رظناو ( 37١ يبطرقلا ) رظناو ( 7
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 معظعتلاب فلحلا نأل « ةرافكلا اهيف : لاق هتمرح عرشلا مظع ام لكب دقعنت

 « مظعتلا كرتي ال نأ بجي مظعتلا بجي اك هنأ كلذو « مظعتلا كرتب فلحلاك

 هبوجو كرتب فلح نم كلذك ..همزل هيلع هللا قح بوجوب فلح نم نأ اكف

 . ش . همزل

 هولا ع *

 افإو ءيشب ًاماسقإ تسيل يتلا ناميألا يف روهملا قفتاو : ةشلاغلا ةلأسملا

 نإف : لئاقلا لوقي نأ لثم « طورشلا نم طرشب عقاولا مازلإلا جرخع جرخت
 وأ رح يمالغف اذكو اذك تلعف نإ وأ « هللا تيب ىلإ يشم يلعف اذك تلعف

 . لثم عرشلاب همزل ناسنإلا همزتلا اذإ ايفو « بّرَقلا يف مزلت اهنأ : قلاط يتأرما

 ةرافك ال نأ ىلإ كلام بهذف ؟ ال مأ ةرافك اهيف له اوفلتخاو « قتعلاو قالطلا

 وبأو دمحأو يعفاشلا بهذو « دبالو ّمْثَأ هيلع فلح ام لعفي مل نإ هنأو « اهيف
 الإ ةرافكلا اهيف ناهألا نم سنجلا اذه نأ ىلإ مهريغو ديبع'

 يعفاشلا لوقو « قتعلاب فلح نم رفكي :روث وبأ لاقو « قتعلاو قالطلا

 . © ةشئاع نع يورم

لمأ ام لكف وأ ٠ قيتع وأ « رح يل كولمم لكف « اذك تلعف نإ : لاق اذإ : ةمادق نبا لاق ()
 ك

 ءرمج نبأ نع كلذ يورو « ةرافك هنع نغت لو « هكيلامم قتع « ثنح اذإ ء اذه نإف «رح

 « يعفاشلاو « ثيللاو ٠ يعازوألاو ٠ كلامو « يروثلاو « ىليل يبأ نبا لاق هبو « سابع نباو.

 يبأ تنب بنيزو « ةصفحو « ةماس يبأو « ةشئاعو « ةريره يبأو ء رمع نبا نع يورو « قحسإو

 : ىلاعت هلوق مومع يف لخدتف « نيي اهنأل « نيمي ةرافك هئزجت روث يبأو « نسحلاو « ةماس
 . © نيكاسَم ةَرَقَع ٌماَعْطِإ هُتَراَمَكَف >

 يتلا صاقشألاو « هوبتاكمو هدالوأ تاهمأو « هورّيدمو « هؤامإو « هديبع هيلع قتع ثنح اذإف

 ' دجأ نعو ءرذنلا نباو « ينزلاو ءروث وبأ لاق اذهو دمحأ دنع ءامإلاو « ديبعلا نم اهكلي

 مسا هيلع عققي ال صقشلا نأ ىلإ بهذ هلعلو « هيوني نأ الإ صقشلا قتعي ال : ىرخأ ةياور

 هنأل « يعفاشلا لوق وهو « بتاكلا قتعيال : قحسإو , هابحاصو « ةيفنح وبأ لاقو « دبعلا

 نم يعامس : عيبرلا لاقو « رحلاك هكيلامت مسا يف لخدي ملف « هفرصتو هديس كلم نم جراخ
 - . ( 71١ /8 ينغملا ) رظنا . قتعي هنأ : يبفاشلا
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 اهيف بجوأ نيمي اهنإ لاق نف . رذن وأ نيمي يه له مهفالتخا ببسو

 ةَرَهَع اع هثزاثكف ) : : ىلاعت هلوق مومع تحت اهوخدل ةرافكلا

 ءايشألا سنج نم يأ : رذنلا سنج نم اهنإ لاق نمو . ةيآلا ١١4 نيكاسم
 نكل اهيف ةرافك ال : لاق هتمزل ناسنإلا اهمزتلا اذإ هنأ ىلع عرشلا صن يتلا

 ىلع ًاناهيأ اهومس افإ مهلعل نكل « ًاناميأ اهايإ مهتيمستل ةيكلاملا ىلع اذه رسعي

 عسوتلاو زوجتلا قيرط

 ناميألا نإف « ًاناهأ ةيوغللا ةلالدلا بسحب ىمست نأ بجي سيل هنأ قحلاو

 تسيلو مظغت يتلا ءايشألاب نيبلا عقي انإو ٠ ةصوصخم غيص اهل برعلا ةغل يف

 .لهو يعرشلا فرعلاب ًاناهأ ىمست له امأف « نييلا ةغيص يه طرشلا ةغيص

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ تبث دق هنأ كلذو «رظن هيفف ؟ ناميألا كح اهكح

 هللا لَحأ ام ٌمّرَ رحت مل » : ىلاعت لاقو « نيم ةرافك رذنلا ةرافك م» : لاق

 دق هنأانهرهاظف "" م مكناهأ ةّلحت ْمكَل هللا ضّرق دق >.: هلوق ىلإ "4 كل
 طرش نود مازلإلا جرخم وأ طرشلا جرخم هجرخم يذلا لوقلا عرشلاب ىمس
 الإ ىرجملا ذه يرجت يتلا ليواقألا عيمج كلذ ىلع لمحت نأ بجيف « نيمي الو

 « نييلا انه كح امأو ؛ يفاساكلا لاق . ةفينح يبأ بمنل ( /6 عئانصلا عئادب ) رظناو -
 هذه مح ن / نيبتف « طرشلا دوجو دنع قلعملا قاتعلا و )أ , قالطلا عوقو وهو « دحاو اهكحف

 رظناو . كلام بهذمل ( 85 ١/ يفاكلا ) رظناو , طرشلاب قلعملا قاتعلاو قالطلا عوقو نيهلا
 . كلذك كلام بهذمل ( 28١ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق )

 يلع : لاق نم لثم نييلا جرخَم خم ْحَم هرذن جرخأ نم : كلامو . ةفينح وبأ لاقو : مزح نبا لاق

 نيي ةرافك : يعفاشلا لاقو . كلذب ءافولا هيلعف هماك نإف « تالف تماك نإ ةكم ىلإ يثملا
 . هدحو نيعملا قتعلا يف الإ طقف

 / لا رظنا . هب ءاقولا هيفف هدحو نيم قشعلا يف الإ كلذ يف ءيشاال : ينزملا لاقو
© 

 )١( مح ةيآ ةدئاللا .

 )١( ةيآ ميرحتلا ١ .



 لسيدلد

 رذنلا نأ يطعي ثيدحلا رهاظف « قالطلا لثم كلذ نم عامجإلا هصصخ ام

 سيل هنأ ىلإ رهاظلا لهأو دواد بهذو « نييلا كح هدكح نأو نيهب سيل
 عامجإلا همزلأ ام الإ طرشلا جرخم ةجراخلا ينعأ « ليواقألا هذه لثم نم مزلي

 اهعفرتف ناميأب الو «رذنلا اهيف مزليف روذنب تسيل اهنأ كلذو كلذ نم

 تيب ىلإ يثملا ىلعف اذكو اذك تلعف نإ : لاق نم ىلع اوبجوي مف « ةرافكلا
 اذه نأل هللا تيب ىلإ يشملا يلع : لاق ول ام فالخب « ةرافك الو ًايشم هللا

 هللا عيطي نأ رذن نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو « قافتاب رذن

 هذه يف فالخلا اذه ببسف ©« هصعي الف هيصعي نأ رذن نمو , هعطيلف

 اناهأ تسيل وأ ؟ روذن وأ نايأ يه له وه طرشلا جرخع جرخت يتلا ليواقألا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ َْنّيَي هنإف اذه لمأتف ؟ ًاروذن الو

 ان ذل

 اذكو اذك ناك نأ دهشأ وأ مسقأ : لئاقلا لوق يف اوفلتخا : ةعبارلا ةلأسملا

 يلوق دحأ وهو « نيمب سيل هنإ ليقف : لاوقأ ةثالث ىلع ؟ ال مأ نيه وه له
 دارأ نإ ليقو ٠ ةفينحوبأ لاق هبو « لوألا لوقلا دض ناميأ اهنإ ليقو « يعفاشلا
 . 9 كلام بهذم وهو « نيهب تسيلف اهب هللا دري مل نإو « نيمي وهف اهب هللا

 قالط الو « قالط هب عقي ال ء ثنح وأ ءرب ءاوسو - مزلي ال قالطلاب نيهلاو : مزح نبا لاق )١(
 . قَع هلوسر ناسل ىلع لجو زع هللا رمأ اك الإ نيمي الو ٠ لجو زع هللا رمأ اك الإ
 . ةكم ىلإ يشملاو قاتعلاو « قالطلاب نيهلا نأ نوفلتخي ال انهه انل نيفلاخلا عيمجو : لاق مث
 . نيملاب ءافولا وأ ٠ لعفلاب ءافولاب الإ هنم ءيش يف هثنح يف مهدنع ةرافك ال هنإف « لاملا ةقدصو
 . ملعأ هللاو . باوصلل برقأ ةيرهاظلا ةلئسملا هذه يف لعلو ( 060 1١/ ىلحما ) رظنا

 . ةشئاع نع ًاماسم الإ ةعامجلا هاور ثيدحلا (؟)

 هللاب ركذي لو « نلعفأل ٠ تدهش وأ ٠ تفلح وأ « تيلآ وأ « تمسقأ : لاق نإ : ةمادق نبا لاق (؟)

 نع كلذ وحن يورو « قلطأ وأ « نييلا ىون ءاوسو « نيمي اهنأ : امهادحإ ناتياور دمحأ نعف

 . هباحصأو « ةفينح يبأو « يروثلاو ٠ يعخنلاو « سابع نباو ء رمع
 - «رذنملا نباو « قحسإو « كلام لوق وهو . الف الإو « انيمي ناك هللاب نيهلا ىون نإ دمحأ نعو
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 هموهفم رابتعا وأ ظفللا ةغيص رابتعا ىعارملا له وه مهفالتخا ببسو

 نكي مل ذإ نيهب تسيل : لاق ظفللا ةغيص ربتعا نف ؟ ةينلا رابتعا وأ ةداعلاب

 يفو نيمي يه : لاق ةداعلاب ظفللا ةغيص ربتعا نمو « هب موسقمب قطن كلانه

 ةينلا ربتعاو نيرمألا نيذه ربتعي مل نمو « ىلاعت هللا وهو دبالو فوذحم ظفللا
 . مدقت مك كلذ يف قرف نيرمألل ًاحلاص ظفللا ناك ذإ

 2# ا *#

 ةيناثلا ةلمجلا

 : نيمسق ًالوأ مسقنت ةلمملا هذهو

 . ءانثتسالا يف رظنلا : لوألا مسقلا

 . تارافكلا يف رظنلا : يناثلا مسقلا

 لوألا مسقلا

 يف رثؤملا ءانثتسالا طورش يف : لوألا لصفلا : نالصف مسقلا اذه فو

 يتلا نم ءانثتسالا اهيف رثؤي يتلا ناهيألا فيرعت يف : يناثلا لصفلا . نيهلا
 8 ع الل

 . سوي

 لاقو . ةرافكلا هب بجت ام ىلإ هتينب هفرصي ىتح انيمي نكت ملف « هريغبو « هللاب مسقلا لحي هنأل -
 « ةداتقو ٠ يرهزلاو « نسحلاو « ءاطع نع كلذ وحن يورو ٠ ىون نإو « نيهب سيل : يعفاشلا

 . تيبلاب تمسقأ : لاق ول ؟ « انيمي نكت ملف « هتفصو « هللا مما نع تيرع اهنأل « ديبع يبأو
 . ( 7١7/2 ينغلا ) رظنا



 03و

 لوألا لصفلا

 نيهلا يف رثؤملا ءانثتسالا طورش يف

 يف اوفلتخاو ناهألا لح يف ريثأت هل ةلجلاب ءانثتسالا نأ ىلع اوعمجأو
 يف عتجا اذإ هنأ ىلع اوعمججأ نأ دعب محلا اذه هل بجي يذلا ءانثتسالا طورش

 نم ًادوصقمو هب ًاظوفلمو نييلا عم ًاقسانتم نوكي نأ طورش ةثالث ءانثتسالا

 اذإ ينعأ عضاوم ةثالثلا هذه ىف اوفلتخاو « نيملا هعم دقعني ال هنأ نييلا لوأ

 دعب ءانثتسالا ةين هل تثدح وأ هب قطني مو هاون وأ نيهلا نم ءانثتسالا قرف

 . نيهلا عم ًاقسانتم هب أ نإو نييلا

 كلذ اوطرتشا ًاموق نإف مسقلاب هلاصتا طارتشا يهو : ىلوألا ةلأسملا امأف

 ةفيفخلا ةتكسلاب اهنيب سأب ال : يعفاشلا لاقو ٠ كلام بهذم وهو « هيف
 . توصلا عاطقتإل وأ سفنتلل وأ ركذتلل لجرلا ةتكسك

 ناكو ٠ هسلجم نم مقي مل ام ءانثتسالا فلاحلل زوجي نيعباتلا نم موق لاقو

 . قفتا افإو « ركذ ام ىتم هنم ركذ ام ىلع ًادبأ ءانثتسالا هل نأ ىري سابع نبا

 وأ ًالعف ناك نإ هلعف ىلع فولحلا رمألا يف هللا ةئيشم ءانثتسا نأ ىلع عيب لا

 . "0 نييلا موزلل عفر وه ءانثتسالا نأل « نييلل عفار ًاكرت ناك نإ هكرت ىلع

 وأ « ساطع وأ « لاعسب عطقنا نإو « هؤانثتسا هعفني مل . اهعطقل ًاراتخم عطقتا اذإ كلام بهذم )١(
 ( 583/١ يفاكلا ) رظنا . هؤانثتسا حص «ىنثتساو « هنيمي لصو مث « كلذ هبش وأ « بؤاشت

 * . كلام بهذمل

 مالك اههنيب لصفي ال ثيحب نيهلاب ًالصتم ءانثتسإلا نوكي نأ طرتشي : دمحأو « يعفاشلا دنع '

 هتوص وأ « هسفن عاطقتال توكسلا امأف « هيف مالكلا هنكمي ًاتوكس اهنيب تكسي الو « ينجأ

 اذهو« هككح توبثو « ءانثتسالا ةحص عنمي الف اهريغ ءيشوأ ٠ ةسطع نم ضراعوأ « يعوأ

 . قحسإو « ديبع وبأو ٠ يروثلاو « ةفينح وبأو ٠ كلام لاق
 . يعازوألا لوق اذهو « اههنيب لصفلا لطي مل اذإ « ءانثتسالا زوجي هنأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو
 كلذ ىكحو « سلجملا يف ماد ام ءانثتسالا حصي هنأ دمحأ باحصأ ضعب نع ىسوم يبأ نبا ىحو
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 لاقف فلح نم » : لاق تلم هللا لوسر نأ تبث : رذنما نب ركب وبأ لاق

 وأ اهب لصوت ىل اذإ نيملا يف رثؤي له اوفلتخا امنإو 27« ثنحي مل هللا ءاش نإ

 هنإ انلق اذإف ؟هل عنام وه مأ داقعنالل لاح ءانثتسالا له مهفالتخال ؟ رثؤي ال
 لاح هنإ انلق اذإو « نيملاب ًالصتم نوكي نأ طرتشا هل لاح ال داقعنالل عنام
 وأ برقلاب لاح وه له اوفلتخا لاح هنأ ىلع اوقفتا نيذلاو . كلذ هيف مزلي م

 نع دعس هاور امب برقلاب لاح هنأ ىأر نم جتحا دقو « انيكح ام ىلع دعبلاب
 نوزغأل هللاو » : ُتيَم هللا لوسر لاق : لاق ةمركع نع برح نب كام
 نأ اذه لدق 1 «هللا ءاش نإ : لاق م « تكس م تارم ثالث فلق , اثيرق

 هنأ ىلع ليلدلا نمو : اولاق . داقعنالا نم امل عنام ال نيهلل لاح ءانثتسالا

 هل نأ سابع نبا نعو « ةزوزعلا ةقانلا بلح ردق : لاق هنأ ءاطع نعو « ءاطعو « نسحلا نع -
 . ( 848/8 راطوألا لين ) و ( 738١/8 ينغملا ) رظنا ٠ دهاجم لوق وهو « نيح دعب ينثتسي نأ

 نف وهو « نابح نبا ًاضيأ هجرخأو ةريره يبأ نع ةجام نباو « يذمرتلاو « دمحأ هاور ثيدحلا )١(
 هاكح اهف يراخبلا لاق . ةريره يبأ نع هببأ نع سواط نبا نع رمعم نع قازرلا دبع ثيدح
 هيلع دواد نب ناهلس نإ » ثيدح نم رمعم نع هرصتخاو « قازرلا دبع هيف أطخأ : يذمرتلا
 ءانش نإ : لاق ول » تيري يبنلا لاقف هيفو ثيدحلا ةأرما نيعبس ىلع ةليللا نفوطأل : لاق مالسلا
 :”ةاسلا باحصأو , دمحأ , يمفاشلا اهاور ىرخأ قرط هلو ٠ حيحصلا يف وهو « ثنحي مل« « هللا
 بويأ ريغ هصفر ًادحأ معن ال : ينمرتلا لاق . رمع نبا ثيدح نم ماحلاو , نابح نباو

 « كلام هاورو : لاق . همفري ال ةراتو . هعفري ةرات بويأ ناك : ةيلع نبا لاقو « ينايتخسلا
 : لاقو « ىقهيبلا لاق اك أطوملا يف وه : ظفاحلا لاق . ًافوقوم دحاو ريغو , رع نب هللا ديبعو
 ني ىبومو ؛ هللا دبع يرمعلا ةظفل ىلع همباتو « هيف كش هنأ عم بويأ نع الإ هعفر حصي ال
 . نابح نبأ هححص دقو « ىسوم نب بويأو « دقرف نب ريثكو « ةبقع
 . « هيلع ثنح الف ٠ هللا ءاش نإ : لاقف « نيمي ىلع فلح نم » ظفلب رمع نبأ نع ةسمخلا هاورو
 . فارطألا بخاص هركذ ؟ قرط هلو « حيحصلا لاجر هلاجر رمع نبا غَيدحو : يناكوشلا لاق
 . ( راطوألا لين ) رظنا

 '- نع دحاو ريغ هدئنسأ دق هنإ : دواد وبأ لاق : يناكوشلا لاق ؛ دواد وبأ هاور ةمركع ثيدح (؟)

 : للعلا يف متاح يبأ نبا لاق . ًالسرمو « ًالوصوم يقهيبلا هاور دقو . سابع نبأ نع ةمركع
 هلضوو « ةرم هلسرأ كيرشو «رعسم هاور : ءافعضلا يف نابح نبا لاقو . هلاسرإ هبشألا

 . ( 504 / + راطوألا لين ) رظنا . ىرخأ .
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 ءانثتسالا ناكل سابع نبا هاور ام ىلع دعبلاب ًالاح ناك ول هنأ برقلاب لاح

 . نيب هولاق يذلاو . ةرافكلا نع ينغي

 طارتشا نم هيف دبال ليقف « هيف فلتخا هنإف ناسللاب قطنلا طارتشا"امأو

 وأ ءانثتسالا ظافلأب ناكأ ءاوسو ءانثتسالا ظافلأ نم ناك ظفل يأ ظفللا

 عفني افإ ليقو . روهشملا وه اذه . قلطملا دييقتب وأ مومعلا صيصختب

 ظفل هيلع لدي امب يأ : طقف « الإ » فرح يف ظفل ريغب ةينلاب ءانثتسالا

 . )١( ةفيعض ةقرفتلا هذهو . فورحلا نم هاوس اهف كلذ عفني سيلو «الإد

 نود طقف ةينلاب ةمزاللا دوقعلا مزلت له وه.فالتخالا اذه يف ببسلاو
 . كلذ ريغو نييلاو قتعلاو قالطلا لثم اعم ةينلاو ظفللاب وأ ظفللا

 و# # *»

 ءاضقنا دعب ءانثتسالا يف ةثداحلا ةينلا عفنت له يهو : ةيناثلا ةلأسملا امأو
 لب ليقو « نيهلاب ةلصتم تثدح اذإ عفنت اهنإ بهذملا يف ًاضيأ ليقف ؟ نيهلا

 ءانثتسا : نيبرض ىلع ءانثتسا لب ليقو . نيهلاب قطنلا متي نأ لبق تثدح اذإ
 نم ءانثتسالاف « دييقتب قلطم نم وأ صيصختب مومع نم ءانثتساو « ددع نم

 مومعلا نم ءانثتسالاو « نيهلاب قطنلا لبق ةينلا ثودح الإ هيف عفني ال ددعلا
 . 9 نييلاب ًاقطن ءانثتسالا لصو اذإ نيملا دعب ةينلا ثودح هيف عفني

 : ملعلا لهأ ةماع لوق يف بلقلاب ءانثتسالا هعفني الو« هناسلب ينثتسي نأ طرتشي : دمحأو يعفاشلا دنع (1)

 «رذنملا نباو « ةفينح وبأو ءروث وبأو « ثيللاو « يعازوألاو « يروثلاو ٠ كلامو « نسحلا مهنم
 . ًافلاخم مهل معن الو : ةمادق نبا لاق
 ىلع فاخ اذإ « زوجي نأ توجر « هسفن يف ىنثتساف « ًامولظم ناك نإ : دمحأ نع يور دقو

 يف امأو « لوأتملا ةلزنمب هنأل وأ « ةدقعنم ريغ هنيمي نأل « هسفن ىلع فئاخلا قح يف اذهف « هسفن

 . الف « هريغ قح

 « هناسل هب كرح وأ . هسفن يف ىنثتساو « هيلع هل قح يف هبلاطل فلح نمو :ربلا دبع نيا لاق (؟)

 نيهلا نأل « هل فولحلا ةين كلام دنع ةينلا نأل ٠ كلذ هؤانثتسا هعفني مل هب ملكت وأ « هيتفشو



 ليدل

 عنام هنإ انلق نإف ؟ هل لاح وأ دقعلل عنام ءانثتسالا له مهفالتخا ببسو
 مزلي مل لاح هنإ انلق نإو « نييلا لوأ يف ةينلا ثودح طارتشا نم دبالف
 قافتالل نييلا لوأ يف ةينلا ثودح طرتشي نأ باهولا دبع ركنأ دقو .« كلذ

 . ءاوس ةرافكلاك نييلل لاح ءانثتسالا نأ ىلع عزو

 ايلا ذا يل

 ةافوتسم اهنأل « فلاحلا رايتخا ىلع ال « ماحلا هل هيفوتسي ام بسح ىلع عقت اغإو ء هل قح

 .عنكلو « هيلع فلح ام صيصختب هؤانثتسا حصي : مهضعب لاقف . نورخأتملا هباحصأ فلتخاو

 حصي ال : مهضعب لاقو « تاينلاب ربتعت ناهيألا نأل « هؤانثتسا حص اغإو « هل فولحمال لاظ

 الإ عقي ال مالكلا نم ءانثتسالا نأل « ًاماكتم نوكيف « هيتفشو « هناسل هب كرخحي ىتح كلذ

 . ( ؟م)/١ يقاكلا ) رظنا . هريغ نود مالكلاب



 ١٠و

 . يناثلا لصفلا

 لوألا مسقلا نم |

 اهريغو ءانثتسالا اهيف رثؤي يتلا نامألا فيرعت يف

 رثؤي ال يتلا نم هللا ةئيشم ءانثتسا اهيف رثؤي يتلا ناميألا يف اوفلتخا دقو

 يهو رفكت يتلا ناهألا يف الإ ةئيشملا رثؤت ال : هباحصأو كلام لاقف . اهيف

 الف قاتعلاو قالطلا امأو . يتأيس ام ىلع قلطملا رذنلا وأ مهدنع هللاب نيبلا

 : لوقي نأ لثم طقف قتعلا وأ قالطلا درجمب كلذ يف ءانثتسالا قلعي نأ ولخي

 امإو ٠ ًانيمع 1 تسيل هذهو . هلل ءاش نإ ىق قيتع وأ هللا ءاش نإ قلاط ي يف

 هللا ءاش نإ ق قينع وهف اذك ناك نإ وأ « هللا ءاش نإ

 ا كوع
 .هيف ةرثؤم ريغ ةئيشملا نأ بهذملا يف فالخ الف : لوألا مسقلا امأف

 ' اذإ اهحصأ نالوق هيف بهذملا يفف قالطلاب نيملا وهو : يناثلا مسقلا امأوثأ

 سفن ىلإ هفرص نإو حص قالطلا هب قلع يذلا طرشلا ىلإ ءانثتسالا فرص

 ءاوس هلك كلذ يف رثؤي ءانثتسالا : يعفاشلاو ةفينحوبأ لاق « حصي مل قالطلا

 . "!ربخلا جرخم هجرخم يذلا لوقلاب وأ « طرشلا جرخم هجرخم يذلا لوقلاب هنرق

 عنام انلق اذإف ؟ عناموأ لاح وه له ءانشتسالا نأ نم هانلق ام فالخلا ببسو

 دقف « هللا ءاش نإ رح تنأ هدبعل وأ « هللا ءاش نإ قلاط تنأ هتجوزل لاق اذإ : ةمادق نبا لاق )١(

 هعفني ال هنأ عطق عضوم يقو ٠ ءةلدألا ضراعتو اهيف سانلا فالتخال باوجلا يف دمحأ فقوت

 م هللا ءاش نإ : لاقف « فلح نم : لبنحو ءروصنم نب قاحسإ ةياور يف لاق . اهيف ءانشتسالا

 لاق هبو «ناميألا نم اسيل اهنأل لبنح لاق ٠ قاتعلاو « قالطلأ يف ءانثتسا هل سيلو « ثنحي

 « روث وبأو « يعفاشلاو « دامو « سواط لاقو « ةداتتقو « نسحلاو « يعازوألاو , كلام
 « ثنحي مل هللا ءاش نإ لاقف , فلح نم ه مقل ينلا لوقل اهيف ءانثتسالا زوجي يأرلا باحصأو

 - ملو ء ديز ةئيشمب هقلع ول ا؟ « عقي مف « هدرجو ققحتي مل طرشب قاتعلاو . قالطلا قلع هنألو



١٠١14 

 لاق اذإ ينعأ ٠ قالطلا عقو دق ذإ هيف هل ريثأت الف قالطلا درجم ظفلب نرقو

 وهو عقي مل امل موقي امإ عناملا نأل « هللا ءاش نإ قلاط يه : هتجوزل لجرلا
 نإو قالطلا يف ريثأت هل نوكي نأ بجو دوقعلل لاح هنإ انلق نإو « لبقتسملا
 اذه يف ءانثتسالا نإ ةيكلاملا لوقل ىنعم الو « نّيَي هنإف اذه لمأتف « عقو دق ناك

 ؛ لاح ال عناموه ء ءانثتسالا نأ اودهقتعي نأالإ عقو دق قالطلا نأل ليحتسم

 هلل ءاش نإ رهاظ هنإف اذه لمأتف

 نا اذن ا ذبل

 يناثلا مسقلا

 ةيناثلا ةلمجلا نم

 هطورشو ثنحلا بجوم يف : لوألا لصفلا . دعاوق ةثالث هيف مسقلا اذهو

 : ثلاثلا لصفلا . تارافكلا يهو ثنحلا عفار يف : يناثلا لصفلا . هماكحأو

 . عفرت مو « عفرت ىتم

 ول ؟ عقوف لباق لحم يف قاتعلاو ٠ قالطلا عقو هنإ لوألا لوقلا باحصأ لاقو « هتئيشم ققحتت -
 . رظنا . طرش ىلع قيلعت وه افإ « نيمب اذه سيلو . ناميألا لوانتي اغنإ ثيدحلاو « نئتسي م
 . ( 786/2 ينغملا )



 لوألا لصفلا

 هماكحأو هطورشو ١ ثنحلا بجوم :يف :

 كلذو « نييلا هيلع تدقعنا امل ةفلاخللا وه ثنحلا بجوم نأ ىلع اوقفتاو .
 دق هنأ مَع اذإ هلعف ىلع فلح ام كرت امإو هلعفي الأ ىلع فلح ام لعف امإ

 يف كلذو هلعف هيف هنكمي سيل تقو ىلإ هلعف ىلع فلح ام لعف نع ىخارت
 ىلإ وأ « هريغ هلكأيف فيغرلا اذه نلكأيل فلحي نأ لثم « قلطملا كرتلاب نيملا

 لمفلا يف كلذو « هدنع لعفلا دوجو يف طرتشا يذلا تقولا ريغ وف تقو

 , اذكو اذك مويلا نلعفأل هللاو : لوقي نأ لثم « دودحم نامز يف هلعف طرتشملا

 ةعبرأ يف كلذ نم اوفلتخاو . ةرورض ثنح لعفي لو راهنلا ضضقتا اذإ هنإف
 قلعتي له : يناثلاو . ًاهركم وأ ًايسان فلاحملاب أ اذإ : اهدحأ : عضاوم

 . له : ثلاثلا عضوملاو ؟ هعيمجب وأ مسالا هيلع قلطني ام لقأب نييلا بجوم

 ممعملاو ةغيصلل صصخلا هموهفمب .وأ ظفللا ةغيصل يواسملا ىنعملاب نيهلا قلعتي
 ؟ فلحتسملا وأ فلاحلا ةين ىلع نيهلا له : عبارلا عضوملاو . اهل

 ءدماعلا ةلزنمب هركملاو يهاسلا ىري اكلام نإف : ىلوألا ةلأسملا امأ

 مهفالتخا ببسو « "7 هركملا ىلع الو يهاسلا ىلع ثنح ال نأ ىري يعفاشلاو

 نم لكو «,تابثإ وأ « يفن نم هيلع فلح ام ةفلاخم ثنحلاو « هيلع فلح امل ةقفاوملا وه : ربلا )١(
 ىلع فلح نمو « ثنحيف « لعفلا هنم عقي ىتح ءرب ىلع وهف « همدع وأ « ءيش كرت ىلع فلح

 . ربيف « هنم عقي ىتح ثنح ىلع وهف « هدوجو وأ ءيش لعف ىلع مادقإلا

 ًاوهس هلعف ءاوس « ثنح هلعفق , ًالعف لعفي ال نأ فلح نمو : كلام بهذم يف : يزج نبا لاق ()
 يعفاشلل ًاقافو ثنحي ال هنأ يبرعلا نباو « يرويسلا راتخاف « ًايسان لعفف « يسن نإ الإ ًالهج وأ

 ثنح « هفرعي ال وهو ةماظ يف هيلع مسف .ديز ىلع مسي ال نأ فلح ول اك ًالهج هلعف ولف
 اهلخذأف « اراد لخديرال نأ فلح ول  ثنحي مل لعفلا ىلع هركأ نإ امأو « يعفاشلل ًافالخ

 .- ( ١66 ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . ثنح جرخي مف « جورخلا ىلع ردق نإ نكل « أرهق



 ١٠١ 1ا٠

 قرفي لو "74 نايألا مُتدَّقَع ام مُكُدْخاَوُي نكلَو >: ىلاعت هلوق مومع ةضراعم
 أطخلا يتمأ نع عيفر » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعل سانو دماع نيب
 لك صصخي نأ نكمي نيمومعلا نيذه نإف 20« هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو
 . هبحاصب"اههنم دحاو

 هك *

 ًايسان هلعفب يأ ( نايسنلاب ) اذك لعفأ“ال : وحن ربلا ةغيص يف ثنحو : ريدردلا دمحأ لاقو
 « هنيمي يف قلطأ نإ اذهو ٠ ثنحيف « هيلع فولح لا ريغ هنأ ادقتعم هلعف ول اك ( أطخلاو ) « هفلحل
 وأ « أراتخم ًادماع وأ , سنأ مل ام هلعفأ ال : لاق نأب ديق نإف ءراكذت الو « دمعب ديقي ملو
 رظنا .ربلا يف هاركإلا يف ثنح ال هنأ مدقتو « أطخلا وأ « نايسنلاب ثنح الف « أركذتم
 . ( 5780/5 ريغصلا حرشلا )

 يف كلذكو . نايسنلاو . ًأطخلا يف هقالطإ ىلع سيل كلام بهذمل هلقت ام نأ نيبتي اذهو
 . كلذ لمأتف ةاركإلا يف ثنح ال كلام بهذم يفف « هاركإلا
 يف الإ ةعامجلا دمحأ نع هلقت قانتعلاو ٠ قالطلاب الإ هيلع ءيش الف ًايسان هلعف نإ دمحأ دنعو
 وهو . هبحاصو « لالخلا هراتخاو . دمحأ بهذم رهاظ اذه « ثنحي هنإف ٠ قاتعلاو « قالطلا

 . ديبع يأ لوق

 نباو رمعو ءاطع لوق اذهو ًاضيأ قاتعلاو « قالطلا يف ثنحي ال هنأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو
 رهاظ وهو « هريغ الو قالط يف يسانلا ىلع ثنح ال : اولاق قحسإو « حيجن يبأ نباو «رانيد
 نيملا يف ةرافكلا همزلتو « عيملا يف ثنحي هنأ : ىرخأ ةياور دمحأ نعو . يعفاشلا بهذم

 يبأو ,« كلامو . ةعيبرو « ةداتقو يرهزلاو ء دهاجمو « ريبج نب ديعس لوق وهو « ةرفكملا
 . يعفاشلل يناثلا لوقلاو . ةفينح

 : نيمسق مسقنيف ٠ « لمفلا ىلع هركلا امأوأ
 جرخأف « اهنم جرخي ال وأ « اهلخدأف لِمَحف اراد لخدي ال فلحي نأ لثم هيلإ أجلي نأ : امهدحأ
 لاق هبو ٠ مكأ لوق يف ثنحي ال اذهف عانتمإلا هنكمي ملو هرايتخا ريغب ًاعوفدم وأ . ًالومح

 0 .٠ ىأرلا باحصأ
 ناتياور هيف : باطخلا وبأ : لاقف « هوحنو , لتقلاب ديدهتلاو ٠ برضلاب هركي نأ : يناثلا
 . ةهبشلاب طقست ال ةرافكلا نأل « ثنحي : ةفينح وبأ لاقو « نالوق يعفاشللو ٠ يمانلاك
 .. ( 583/8 ىنغملا ) رظنا . ديصلا ةرافكك نايسنلاو « هاركإلا عم تبجوف

 )١( مف ةيآ ةدئاملا . ١

 . ثيدحلا جيرخت مدقت (0)



 لفل

 هنأ وأ هضعب لعفف ًائيش لعفي ال نأ فلحي نأ لثف : يناثلا عبضوملا امأو

 لكأف فيغرلا اذه نلكأيل فلح اذإ كلام دنعف « هضعب لعفي ملف أئيش لعفي
 لكأ نإ ثنحي هنأ فيغرلا اذه لكآ ال : لاق اذإو « هلك هلكأب الإ أربي ال هضعب

 ىلع المح ًاعيمج نيهجولا يف ثنحي ال هنأ ةفينح يبأو يعفاشلا دنعو « هضعب
 مف كرتلاو لعفلا نيب كلام قيرفت امأو . " ممالا هيلع لدي ام رثكأب ذخألا
 مسالا هيلع لدي ام لقأب كرتلا يف ذخأ هنأل دحاو لصأ ىلع كلذ يف رجي

 . طايتحالا ىلإ بهذ هنأكو « مسالا هيلع لدي ام عيمجب لعفلا يف ذخأو

 ىلا ا

 ىلإ دصقلا هنم مهفي هنيعب ءيش ىلع فلحي نأ لثف : ةغلاثلا ةلأسملا امأو

 يونيو ءيش ىلع فلحي وأ ء. صخأ وأ هب ظفل يذلا ءيشلا كلذ نم معأ ىنعم

 يوغل اههدحأ نامما هيلع فلح يذلا ءيشلل نوكي وأ « صخأ وأ مأ ىنعم هب

 هنإف هنيعب ءيش ىلع فلح اذإ امأو . رخآلا نم صخأ امهدحأو يفرع رخآلاو

 هنيعب ءيشلا كلذ يف ةمقاولا ةفلاخلاب الإ ةفينح يبأو يعفاشلا دنع ثنحيال |

 فلح نإو « روهشملا يف ثنحي هنإف , هضعب لكأف « ًافيغر لكأي ال نأ فلح نيف : ىزج نبا لاق )١(
 . ( 7/؟ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . هعيمج هلكأب الأ ربي ل ٠ لكأي نأ
 : لئاسم هيفف « مويلا فيغرلا اذه لكآل هللاو : لاق نإ : يعفاشلا دنعو

 . هنيي ربيف ٠ هموي يف هلكأي نأ : نهادحإ

 . هنيي يف ثنح « مويلا ىضقنا ىتح هلكأي مف هموي يف هلكأ هنكمأ اذإ : ةيناثلا

 رظنا « هنيمي يف ثنحي مويلا ضقناو « هفصن الإ لكأي ملف , هعيمج لكأ هنكمأ اذإ : ةشلاشلا

 . يعفاشلا هقف يف (7 عومجملا عم بذهلا )

 , هلعفي ال نأ فلح نإو « هعيمج لعفب الإ ربي ل « ًائيش نلعفيل فلح اذإ هنأ : دمحأ دنعو
 مل « هيلع لدي ام هنيمي يف ناك وأ « هعيمج لعف ىون نإو . ناتياور هيفف « هضعب لعفف « قلطأو
 لعفب ثنح « هيلع لدي ام هنيمي يف ناك وأ ٠ ضعبلا لعف ىون نإو « هعيمج لعفب الإ ثنحي
 ٠ .عئانصلا عئادب ) رظنا . ةفينح وبأ لاق اذهبو ( 741/8 ينغملا ) رظنا . ةدحاو ةياور ضعبلا

 امم رثكأ كرت وأ « اهثلث وأ « اهفصن كرتو « اهنم لكأف ةنامر لكأ ىلع فلح اذإ ايف ( 6/١

 . اهعيمجل ًالكآ ىمسي ال هنأل « ثنحي مل « ةنامرلا نم طقسي هنأ فرعلا يف ىرجي



 الانف

 ةلالدلا لبق نم صخأ وأ عأ ىنعم هنم موهفملا ناك نإو فلحلا هيلع عقو يذلا

 افإو « ظفأل ةفلاحملا ةينلا نوربتعي ال بسحأ مف ًاضيأ كلذكو . ةيفرعلا

 . (» طقف ظافلألا درجم نوربتعي

 يتلا ناهألا يف هدنع ًالوأ ربتعملا نأ هبهذم نم روهشملا نإف كلام امأو

 فرعف تمدع نايف لاحلا ةنيرقف تمدع نإف « ةينلا وه اهفلاح ىلع ىضقي ال

 ظفللا رهاظ وأ ةينلا الإ ىعاري ال ليقو « ةغللا ةلالدف مدع نإف , ظفللا

 امأو . ” فرعلا ىعاري الو لاحلا طاسبو ةينلا ىعاري ليقو « طقف يوغللا

 هيلإ هنيه تفرصنا « هلتحي ام هنيهب ىون اذإف « فلاحلا ةين ىلع نيملا ىنبم نأ : دمحأ بهذم )١(
 هعوضوم ظفللاب يوني نأ رهاظلل قفاوملاف « هل اًقلاخع وأ ٠ ظفللا رهاظل اًقفاوم هاون ام ناك ءاوس
 ىلإ ردابتي ام ظافلألا رئاسيو قالطإلا قلطملابو « مومعلا ماعلا ظفللاب ىوني نأ لثم ىلصألا
 : اعاونأ عونتي فلاخماو « اهنم ماهفألا

 . هنيعب امل ديريو . ةهكاف الو « امل :لكأي ال فلحي نأ لثم صاخلا ماعلاب يوني نأ : اهدحأ
 يف هكرت وأ . هلعف يونيو « ًاقلطم هكرت وأ « ءيش لعف ىلع فلحي نأ اهنمو « اهنيعب ةهكافو
 هنيهب يوني نأ اهنمو ةعاسلا ينعي لكآ ال وأ « مويلا ينعي ىدغتأ ال فلحي نأ لثم هنيعب تقو

 -برش ال فلحي نأ لثم ماعلا صاخلاب ديري نأ اهنمو ضيراعملا يف اك هنم عماسلا همهفي ام ريغ
 . هنم هيف هلام لك يوني ء شطعلا نم ءاملا نالفل

 ةفلاخع ثنحلا نأل , هظفل فلاخي اهف ببسلاو « ةينلاب ةربع ال : يعفاشلاو ةفينح يأ بهذمو
 ىلع ال ىون ام ىلع انثنحأل « هاوس ام ىلع هانثنحأ ولف « هظفل نيهلاو « نيهلا هيلع دقع ام
 . اهتفلاخمب ثنحي ال كلذكف « نييلا اب دقعنتال اهدرجمب ةينلا نألو فلحام
 ءهنع هب ريبعتلا ةغللا يف غوسيو « هلتحي ام همالكب ىون هنأ : لوألا لوقلا باحصأ ةجحو

 . ماعلا نع صاخلاب ريبعتلا برعلا مالك يف غوسي هنأ هنايبو « ضيراعملاك هيلإ هنيه فرصنيف
 . ( 75 /8 ينغملا ) رظنا

 ءاوس ء ظفللا اذهل حلصي ام تناك اذإ « ةينلا : لوألا : ةعبرأ نيهلا هيلع لمحت اهف كلام دنع (؟)
 م نيهلا اهكردتسا نإف« نيلا اهيلع دقعي نأ طرشب ةصقانوأ هيف ةدئازوأ' هل ةقباطم تناك

 . روهشملا يف فلحتسملا هين ربتعتف « ىواعدلا يف الإ ٠ فلاحلا ةين كلذ يف ربتعيو « هب عفنت

 . تباغ اذإ ٠ ةينلا ىلع لدتسي هبو « لاحلا طاسب وهو ««نيبلل ريثما ببسلا : يناثلا
 _ . مهنايأ يف مهفرع نم سانلا هدصق ام وهو « فرعلا : ثلاثلا



 ليفت

 هكح ناك ًايتفتسم فلاحلا ءاج نإ هنإف اهبحاص ىلع اه ىضقي يتلا ناهألا
 اذه ىلع اهيف ءايشألا هذه ةاعارم نم اهبحاص ىلع اهب ضقي ال يتلا نيهلا كح

 امل دهشي نأ الإ ظفللا الإ اهيف عاري مل هيلع اهب ىضقي امم ناك نإو بيترتلا

 . فرعلا وأ لاحلا ةنيرق ظفللا رهاظل ةفلاخلا ةينلا نم يعدي

 ه# #*

 يف فلحتسملا ةين ىلع نيهلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف : ةعبارلا ةلأسملا امأو

 ىلع : موق لاقف  ديعاوملا ىلع ناهألا لثم كلذ ريغ يف اوفلتخاو ىواعدلا

 : لاق مَ هللا لوسر نأ تبثو . فلحتسلا ةين ىلع : موق لاقو « فلاحلا ةين

 ىلع كنيمي » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو «١ فلحتسملا ةين ىلع نيهلا »

 . ًاعرشو « ةغل ظفللا ىضتقم : عبارلا 2-

 . بيترتلا نم ركذ ام ىلع رومألا هذه نأ روهشملاو : لاوقأ ةعبرألا رومألا هذه بيترت قو

 رظنا . ظفللا ربتعي الو ء ظفللا ضتقم ىلإ مث ء طاسبلا ىلإ مث ء ةينلا ىلإ رظني : ليقو
 . يزج نبال ( ١7ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق )

 )١( ةريره يبأ ثيدح نم ةجام نباو « سم هاور .
 ةين اهيف عفني الو فلحلا ةين ىلع نوكت نيهلا نأ ىلع ليلد هيف ثيدحلا : يناعنصلا لاق
 يعدملا وأ , ماجلا هل فلحلا ناك ءاوس قالطإلا هرهاظو « هرهظأ ام ريغ اهب يون اذإ « فلاحلا

 كبحاص هب كقدصي ام ىلع ه ِعِلَي هلوق هيلإ ريشي ا؟ فيلحتلا هل فلحلا ناك ثيح دارملاو « قحلل «

 فيلحتلا فلحمال ناك ثيح كلذ نأ ديفي هنإف ٠ فلاحلا ىلع هاعدا ايف ًاقداص ناك ثيح وهو .

 ماحلا فّلحلا نوكي نأ ةيعفاشلا تربتعاو . فلاحلا ةين ةينلا تناك كلذ ريغ ىلع ناك ول امأو .

 فلاحلا ةين ةينلا تناك الإو ٠ هعفنتف « ىَّرَوَو « فالحتسا ريغب فلح اذإ امأو : يوونلا لاق 2

 رابتعا الو « هبئان ريغ وأ « يضاقلا ريغ هفلح وأ « فيلحت ريغ نم ءادتبا فلح ءاوس « ثنحي الو

 عيمج يف فلاحلا ةين ىلع نييلا نأ لصاحلاو . يضاقلا ريغ ( ماللا رسكب ) فلحلا ةينب كلذ يف

 ةين ىلع نيملا نوكتف . هيلع تهجوت ىوعد يف هبئان وأ ضضاقلا ةفلحتسا اذإ الإ . لاوحألا

 ثيدحلا دارم وهو , فلحتسلا . -
 يضاقلا فالحتسا ريغب فلح اذإ امأ ٠ ةين ىلع نيملا نوكتف « هيلع تهجوت ىوعد يف هبئان وأ

 ىضاقلا هفلح اذإ هنأ الإ « قاتعلاو « قالطلاب وأ « ىلاعت هللاب نيهلا هلك اذه يف ءاوسو . فلاحلا

 هل سيل يضاقلا نأل , فلاحلا ةينب رابتعالا نوكيو « ةيروتلا هعفنتف « قانعلاو قالطلاب
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 . مسم نيثيدحلا نيذه جرخ 0 « كبحاص هيلع كقدصي ام

 نم سفنلاب مئاقلا ىنعملا ربتعا امناف , فلاحلا ةين ىلع نيهلا : لاق نمو

 عبرألا لئاسملا هذه نكل « ةريثك عورف بابلا اذه يفو . ظفللا رهاظ ال نييلا

 بابلا اذه يف عقاولا فالتخالا عينج نوكي نأ داكي ذإ بابلا اذه لوصأ يه

 نأ فلح نيف مهفالتخا لثم رثكألا يف كلذو , هذه يف فالتخالا ىلإ ًاعجار

 لاق فرعلا ىعار نهف ؟ ال مأ ثنحي له ناتيح سوؤر لكأف ًاسوؤر لكأي ال

 نأ فلح نيف مهفالتخا لثمو . ثنحي لاق ةغللا ةلالد ىعار نمو ٠ ثنحي ال

 نمو « ثنحي ال لاق يقيقحلا ظفللا ةلالد ربتعا نف « ًاحش لكأف احل لكأي ال
 . ثنحي لاق هنم دلوتي ام ىلع قلطني دق ءيشلا مما نأ ىأر

 ىلإ ةعجار يه بابلا اذه يف يتلا ةيعورفلا لئاسملا يف مهفالتخاف ةلملاب
 تالالد يف مهفالتخا ىلإ ةعجارو « انركذ يتلا لئاسملا هذه يف مهفالتخا

 « ةرهاظ يه ام اهنمو « ةلمج يه ام اهنم نأ كلذو « اهب فلحي يتلا ظافلألا

 . صوصن يه ام اهنمو

 . يوونلا مالك ىهتنا . هللاب هفلحتسا اممِإو « قاتعلاو «٠ قالطلاب فيلحتلا -

 هنأ ثيدحلا رهاظ لب هبئان وأ « يضاقلاب ثيدحلا دييقت ءاج نيأ نم يردأ الو : يناعنصلا لاق

 | . ( ١٠؟ /؛ مالسلا لبس ) ًاقلطم فلحتسملا ةين ةينلاف « قحلا هل نم هفلحتسا اذإ

 ش . ( قباسلا ردصللا ) رظنا ةريره يبأ ثيدح نم ةجام نباو ٠ يذمرتلاو « ملسم هجرخأ )١(



 لاين

 يناثلا لصفلا

 ثنحلا عفار يف

 يف هللا ركذ يتلا عاونألا ةعيرألا يه ناهألا يف ةرافكلا نأ ىلع اوقفتاو

 . اذإ فلاحلا نأ ىلع مهروهمجو . ةيآلا 7 4 ُهُمَراَفَكَف » : ىلاعت هلوق يف هباتك

 زوجي ال هنأو « قتعلا وأ ةوسكلا وأ ماعطإلا ينعأ : اهنم ةثالثلا نيب ريخم ثنح

 ٌماَيِصَق ْدِجَي ْمَل نّمَق ١ : ىلاعت هلوقل ةثالثلا هذه نع زجع اذإ الإ مايصلا هل

 وأ قتعأ نيملا ظلغ اذإ ناك هنأ رمع نبا نع يور ام الإ 7 < ماّيأ ةقآلت

 . © معطأ اهظلغي مل اذإو ء اسك

 رادقم يف : ىلوألا ةلأسملا : ةروهشم لئاسم عبس يف كلذ نم اوفلتخاو

 راتخا اذإ ةوسكلا سنج يف : ةيناثلا . نيكاسم ةرشعلا نم دحاو لكل ماعطإلا

 :وأ مايألا ةثالثلا مايص يف عباتتلا طارتشا يف : ةفلاقلا . اهددعو ةوسكلا

 طارتشا يف : ةسماخلا . نيكاسملا ف ددعلا طارتشا يف : ةعبارلا ٠ هطارتشا ال

 نم ةقتعملا ةبقرلا يف ةمالسلا طارتشا يف : ةسداسلا . ةيرحلاو مهيف مالسإلا

 . اهيف ناميإلا طارتشا يف : ةعباسلا . بويعلا

 : ةنيدملا لهأو يعفاشلاو كلام لاقف « ماعطإلا رادقم امأ : ىلوألا ةلأسملا

 دملا : لاق ًاكلام نأ الإ « تلم ينلا دمب ةطنح نم ٌدُم نيكسم لكل ىطعُي

 طسولا نوطعيف ندنلا رئاس امأو « مهشياعم قيضل طقف ةنيدملا لهأب صاخ

 . يعفاشلا لوق لثم ةنيدم لك يف دملا يرجي : مماقلا نبا لاقو . مهتقفن نم

 رمت وأ ريعش نم ًاعاص وأ « ةطنح نم عاص فصن مهيطعي : ةفينح وبأ لاقو

 05 ةدئاملا (؟) ء )١(

 ةثالثلا هذه تمدع اذإف « ةبقر قتع وأ « ةوسكلا وأ ٠ ماعطإلا ىلع عامجإلا يبطرقلا لقن (؟)

 . ( يبطرقلا ) رظنا . ماص « ءايشألا



 لف

 يف مهنالتخا كلذ يف مهفالتخا يف ببسلاو . "" هأزجأ ماشعو مهادغ نإف : لاق
 كلذب دارملا له 4 مُكيلفَأ نوسِعَطُت ام ٍطَسْؤَأ نم ١ : ىلاعت هلوق ليوأت
 دملا : لاق ةدحاو ةلكأ لاق نف ؟ ءاشعو ءادغ وهو مويلا توق وأ ةذحاو ةلكأ
 2 . عاص فصن : لاق ءاشعو ءادغ لاق نمو « عبشلا يف طسو

 رطفلا ةرافك نيب ةرافكلا هذه ددرت وهو ءرخآ ببس ًاضيأ مهفالتخالو

 دم لاق رطفلا ةرافكب اههبش نف « ىذألا ةرافك نيبو ناضمر يف ًادمعتم

 عم نوكي له اوفلتخاو . عاص فصن لاق ىذألا ةرافكب اههبش نمو « دحاو
 زبخلا يزجي ليقف ؟ هيف طسولا وه اف ناك نإو ؟ ال مأ مادإ كلذ يف زبخلا

 ينلا ةنيدمب ناك نإ « ةرشعلا نيكاسملا نم دحاو لكل دم كلام دنع ماعطإلا : يبطرقلا لاق (1)

 . ةنيدملا لهأو ٠ يعفاشلا لاق هبو « عل

 ةطنح نم أدم اوطعأ نييلا ةرافك يف اوطعأ اذإ مو « سانلا تكردأ : راسي نب ناهلس لاق

 هبو « تباث نب ديزو « سابع نباو «رمع نبا لوق وهو . مهنع ًاًئزجم كلذ اوأرو « رغصألا دملاب
 « ناكم لكب دملا هئزجي : مساقلا نبا لاقف . اهريغب ناك اذإ فلتخاو حابر يبأ نب ءاطع لاق

 اذم نإو : لاق « ثلثو دمب بهشأو «٠ فصنو دمب رصمب بهو نبا ىتفأ : زاوملا نبا لاقو

 فضصن ربلا نم جرخي : ةفينح وبأ لاقو . ءاشعلاو ءادغلا يف راصمألا شيع نم طسول « اًدلثو

 ,رمعو « يلع نع يورو « كرابملا نباو ء نايفس ذخأ هبو ًاعاص ريعشلاو ءرقلا نمو ٠ عاص

 . قارعلا ءاهقف ةماع لوق وهو « بيسملا نب ديعس لاق هبو « مهنع هللا يضر ةشئاعو ء رمع نباو
 . ( 75/4 ينغملا ) رظنا . دمحأ لوق وهو ( 73/8/17 يبطرقلا ) رظنا

 «ءاماعلا نم ةعامج تلز دقو : يبرعلا نبا لاق « لكأي امم لجرلا جرخُيو : يبطرقلا لاق

 وهس اذهو « سانلا لكأي امم جرخيلف ءربلا سانلا لكأيو « ريعشلا لكأي ناك اذإ هنإ : اولاقف
 . هاوس هريغل يطعي نأ فلكي مل ءريعشلا الإ هسفن ةصاخ يف عطتسي مل اذإ ء رفكلا نإف يَ
 نأ زوجي ال : يعفاشلا لاقو هأزجأ ٠ ماشعو « نيكاسم ةرشع ىٌدغ نإ : كلام لاق : لاقو

 نع يورو . أدم نيكسم لك يطعي نكلو « لكألا يف نوفلتخي مهنأل ء ةدحاو ةلمج مهمعطي
 ءاشع وأ « ءاشع نود « ءادغ ينعي « ةدحاو ةبجو ةرشعلا ماعطإ ءىزجي ال : بلاط يبأ نب لع

 رظنا . راضمألاب ىوتفلا ةّئأ لوق وهو : رمع وبأ لاق . مهيشعيو ٠ ميدغي ىتح ءادغ نود
 . ( ؟ا/ ١/ يبطرقلا )

 . مح ةيآ ةدئاملا )0



1 

 « تيزلا مادإلا نم طسولا : ليقو « يزجي ال : بيبح نبا لاقو « أرافق
 فاضأ نيذلا لهألا نم كلام باحصأ فلتخاو . 29 رّتلاو نمسلاو .نبللا ليقو

 © متيلفأ نوممطُت ام ٍطَسْوَأ نم » : ىلاعت هلوق يف ماعطلا نم طسولا مهيلإ
 نأ شيعي هنم يذلا ءيشلا نم طسولا جرخي امنإ اذه ىلعو رفكملا لهأ ليقف

 ءهيف وه يذلا دلبلا لهأ مه لب ليقو « ةطنحف ةطنح نإو ةينطقف ةينطق

 : هشيع نم ال دلبلا لهأ شيع نم طسولا وه هل مزاللا يف ربتعملاف اذه ىلعو

 ينعأ « ماعطإلا نم سيلا ردق لسع رق نيذه ىو « بلاغا نأ

 مهيلهأ دلبلا لهأ معطي ام ردق نم طسولا وأ « هله أ معطي ام ردق نم طسولا

 . ةصاخ ةنيدملا يف الإ

 ان ذيل ل

 نأ ىأر الام نإف « ةوسكلا نم ئزجملا يهو : ةيناشلا ةلأسملا امأو
 اسك لجرلا اسك نإف « ةالصلا هيف يزجي ام يسكي نأ وه كلذ يف بجاولا

 : ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو . ًارامخو ًاعرد نيبوث اسك ءاسنلا اسك نإو ًابوث

 طسوأ نم ظرمع نبا نع هدانسإب ريسفتلا باتك يف دمحأ مامإلا ىور : ةمادق نبا لاق )١(

 < مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم > : لاق هنع ةياور يفو « نبللاو زبخلا لاق « كيلهأ نومعطت ام

 نومعطت ام طسوأ نم » ديز وبأ لاقو « نمسلاو زبخلاو « تيزلاو زبخلاو ءرآتلاو زبخلا
 زبخلا : يلع نعو ءرقتلاو زبخلا : ديزي نب دوسألا لاقو « لخو تيزو زبخ 4 مكيلهأ
 زبخلا هلضفأ : نولوقي اوناك : لاق نيريس نبا نعو « محللاو زبخلا . نمسلاو زبخلا ء رّتلاو
 لأسو . تيزلاو زبخلا : ةديبع وبأ لاقو ءرتتلاو زبخلا هسخأو « نمسلاو زبخلا هطسوأو « محللاو
 لاقف «٠ بيطل تيزلاو « لخلاو «زبخلا نإ : حيرش : لاقف ؟ يلهأ ماعط طسوأ ام ًاحيرش لجر
 « لع نعو ء سانلا ماعطو : كلهأ ماعط عفرأ : لاق ؟ محللاو زبخلا تيأرفأ : لجر هل
 ىلع قافتا اذهو . مهيشعي وأ « مهدغي :روث يبأو « كلامو « ةداتقو ٠ يبعشلاو ٠ نسحلاو
 ناك ول ؟ « هأزجأف « هلهأ ماعط طسوأ نم نيكاسلا معطأ هنألو ءزبخلاب ةيآلا يف ام ريسفت

 . ( 75/8 ينغملا ) رظنا . اًبح
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 « ةمامع وأ ليوارس وأ صيق وأ رازإ مسالا هيلع قلطني ام لقأ كلذ يف ءىزجي
 له مهفالتخا ببسو . " ليوارسلا الو ةماعلا يزجت ال : فسوي وبأ لاقو
 ' . يعرشلا ىنعملا وأ يوغللا مسالا ةلالد لقأب ذخألا بجاولا

#0 # *# 

 يف ةثالثلا مايألا عباتت طارتشا يف مهفالتخا يهو : ةشلاشلا ةلأسملا امأو
 اناك نإو عباتتلا بوجو كلذ يف اطرتشي مل يعفاشلاو ًاكلام نإف مايصلا

 : نائيش كلذ يف مهفالتخا ببسو () ةفينح وبأ كلذ طرتشاو هابحتسا

» 
 ءاسنلا قح يف امأف « دسجلا عيمج رتاسلا دحاولا بوثلا لاجرلا قح يف ةوسكلا : يبطرقلا لاق

)١( 

 يف مماقلا نبا لاق ءرافصلا مح اذكهو ءرامخلاو « عردلا وهو « ةالصلا هيف نهئزجي ام لقأف
 لاقو . ماعطلا ىلع سايق « ريبك ةوسك ريغصلاو « ةريبك ةوسك ةريغصلا ىسكت « ةيبتعلا

« 

 يعفاشلا ٠ يروثلاو ٠ يعازوألاو ٠ يبأ ةياور يفو ء دحاو بوث كلذو ,.مسالا هيلع عقي ام لقأ

 كلام نع جرفلا ٠ يعخنلا مهاربإ لاق هبو ٠ ةالصلا نأ ىلع ءانب ندبلا عيمج رتسي ام : ةريغمو

 كلذ نم لقأ يف ءزجت ال ٠ لوق وهو , هسأر اهب فلي ةمامع ءىزجت : ةبيتع نب محلا لاقو
 نع رتست ةوسك الإءىزجني ال هنإ : لاقي نأ ىلع ينصرحأ ناك امو : يبرعلا نبا لاق . يروثلا

 عوجلا نم هعبشي اماعط هيلع نأ اك « دربلاو « رحلا ىذأ ٠ الف , دحاو رزام لوقلا امأو هب لوقأف
 ةرافك يف ةوسكلا : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو . هنوعب ةفرعملا يف كلو يل حتفي هللاو . هيردأ
 ىسوم يبَأ نع يورو . ءاسك وأ ءابق وأ ء صيق وأ ءادر وأ ءرازإو « بوث : نيكسم لكل نيبلا
 ىنعم اذهو « نيريس نياو « نسحلا لاق هبو نييوث نيبوش هنع ىسكي نأ رمأ هنأ يرعشألا

 ينغملا ) رظناو ( 7376/1 يبطرقلا ) رظنا . ملعأ هللاو . يبرعلا نيا هراتخا ام 787/8 ( .

» 
 عردف ةأرمإ تناك نإو « بوثف ًالجر ناك نإف « ةالصلا هب ءىزجت امب ةوسكلا ردقت دمحأ دنعو

 ال[ /4 ينغملا ) رظنأ . رامخو (.

 . « يروثلاو , يمخنلا مهاربإ لوق وهو ٠ موصلا يف مايألا عباتت طارتشا دمحأ ُبهذم رهاظ (5)
 هبو « هنع هللا يضر لع نع كلذ وحن يورو . ةفينح يبأو ءروث ينأو « ديبع نأ « قحسإو
 زوجي هنأ ىرخأ ةياور دمحأ نع ىسوم يبأ نبا ىحو « ةمركعو ء دهاجمو , ءاطع لاق
 زوجي الو « قلطم موصلاب رمألا نأل , هيلوق-دحأ يف يعفاشلاو ٠ كلام لاق هبو « اهقيرفت
 - ْ . ليلدب الإ ةدييقت



 لف

 ةءارق يف نأ كلذو ؟ فحصمللا يف تسيل يتلا ةءارقلاب لمعلا زوجي له : اههدحأ

 : يناثلا ببسلاو . « تاعباتتم مايأ ةثالث مايصف » : دوعسم نب هللا دبع
 ناك اذإ لمحي سيل مأ عباتتلا ىلع موصلا قلطمب رمألا لمحي له مهفالتخا

 . عباتتلا وه اغإ عرشلاب بجاولا مايصلا يف لصألا

 ًاكلام نإف « نيكاسلملا يف ددعلا طارتشا يعد : : ةعبارلا ةلأسملا امأو

 . نإ : ةفينح وبأ لاقو ٠ نيكاسم ةرشع معطي نأ الإ هيزجي ال : الاق يعفاشلاو

 ةرافكلا له مهقالتخا يف ببسلاو . 00 هأز زجأ مايأ ةرثع ًادحاو ًانيكسم معطأ

 «روكذملا ددعلاب رّدقف رفكملا ىلع بجاو قح وأ روكذملا ددعلل بجاو قح
 : انلق نإو « ددعلا طارتشا نم دبالف « ةيصولاك ددعلل بجاو قح هنإ انلق نإف

 داو نيكسم ماعطإ كلذ نم أزجأ ددعلاب ردق هنكل رفكملا ىلع بجاو قح

 لاق اذهو « عباتتلا عطقني مل ضرمل لجرلا وأ ء٠ ضيح وأ « ضرمل ةأرملا ترطفأ نإ : اذه ىلعف -
 1 . قحسإو «روث وبأ

 هب لطبي طرشلا تاوفو « دجوي مل عباتتلا نأل « عباتتلا اهيف عطقني : ةفينح وبأ لاقو
 رظنا . ضيحلا يف عطقني الو « نيلوقلا دحأ يف ضرملا يف عطقني : يعفاشلا لاقو : طورشملا
 . ( 700/8 ينغملا )

 نإف ءدجي ال وأ مددع لاكب نيكاسملا دجي نأ نم ولخي ال : دمحأ « يعفاشلا بهذم يف )١(

 . راهظلا ةرافك يف نيتس نم لقأ الو نيهلا ةرافك يف ةرشع نم لقأ ماعطإ هزجي مل « مدجو
 . ناضمر يف عاملا ةراقكو
 تيب لهأ اه صخ نإ : ديبع وبأ لاقو « دحاو ىلإ اهعفد يعازوألا زاجأو . روث وبأ لاق اذهو

 . زاج « ةجاحلا يديدش دحاو
 يف وأ . نيم ةرافك تناك نإ مايأ ةرشع يف دحاو نيكسم ىلع اهدري نأ زوجي : ةفينح وبأ لاقو

 وبأ هاكحو « دحاو موي يف هيلإ اهعفد زوجي الو ٠ ًانيكسم نيتس ماعطإ بجاولا ناك نإ « نيتس
 , كلام بهذمل ( 7/8/1 يبطرقلا ) رظناو ( 764/8 ينغملا ) رظنا . دمحأ نع ةياور باطخلا
 .ةفينح يبَأ بهذمل ( 507 /؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . يرخألا بهاذملاو
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 . ةلّقحم ةلأسملاو . نيروكذملا ددع ىلع

 0# * ش * ْ

 نإف .. نيكاسلا يف ةيرحلاو مالسإلا طارتشا يهو : ةسماخلا ةلأسملا امأو ظ

 مهفالتخا ببسو . ) ةفينح وبأ كلذ طرتشي ملو امهاطرتشا يعفاشلاو كلام

 أبنأ دق عمسلا ناك ذإ ؟ مالسإلاب وأ ؟ طقف رقفلاب وه ةقدصلا باجيتسا له

 ةبجاولا ةاكزلاب ةرافكلا هبش نف « ملسملا ريغلا ريقفلا ىلع ةقدصلاب باثي هنأ
 اههبش نمو « ةرافكلا هذه محل بجت نيذلا نيكاسملا يف مالسإلا طرتشا نيماسملل

 ببس امأو . نيماسم ريغ اونوكي نأ زاجأ عوطت نع نوكت يتلا تاقدصلاب
 نييفكم اوناك اذإ ال مأ رقفلا دوجو مهيف روصتي له وهف ديبعلا يف مهفالتخا
 دوجو ىعار نف ؟ اوَقْكُي نأ بجي نمم وأ « لاوحألا بلاغ يف مهتاداس نم
 هعوجي نم ديبعلا نم دجوي دق ذإ « ءاوس رارجألاو ديبعلا لاق طقف رقفلا

 ديسلا ىلع بجي : لاق محلاب ريغلا ىلع هل قحلا بوجو ىعار نمو « هديس
 نوجاتحي سيلف هعيبب هيلع يضق ًارسعم ناك نإو « هيلع كلذب ىضقيو « :مهب مايقلا

 . تاقدصلا نم اهارجم ىرج امو تارافكلاب ةنوعملا ىلإ

# # * 

 نم ةهلس نوكت نأ ةبقرلا طرش نم له يهو : ةسداسلا ةلأسملا امأ

 )١( يعخنلاو « نسحلاو ء دمحأو « يعفاشلاو ء كلام بهذم ٠ ديبعو « قحسإو « يعازوألاو :
 ةيرحلاو « مالسإلا طارتشا .

 اذه وحن يورو « نيكاسملا مما يف هلوخدل يمذلا ىلإ اهعفد زوجي : ةفينح وبأو ءروث وبأ لاقو
 ةرافكلا يف هقاتعإ زاوج ىلع ءانب دمحأ بهذم يف ًاهجو باطخلا وبأ هجرخو « يبعشلا نع «

 يبطرقلا ) و ء ( 750/8 ينغملا ) رظنا . ممريغ دجي مل نإ مهيطعي : ىروثلا لاقو 6/18١ ( .
 ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ١/ ) 507ةفينح يبأ بهذمل .



 ليرفلا

 . نافألا يف ةرثؤملا بويعلا ينعأ ٠« كلذ اوطرش راصمألا ءاهقف نإف ؟ بويعلا

 . اهطرش نم كلذ سيل : رهاظلا لهأ لاقو

 متأب وأ مسالا هيلع لدي ام لقأب ذخألا بجاولا له : مهفالتخا ببسو

 . هيلع لدي ام
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 اكلام نإف . ًاضيأ ةبقرلا يف ناميإلا طارتشا يهو : ةعباسلا ةلأسملا امأو

 0( ” ةنمؤم ريغ ةبقرلا نوكت نأ ةفينح وبأ زاجأو « كلذ اطرتشا يعفاشلاو

 قفتت يتلا ءايشألا يف ديقملا ىلع قلطملا لمحي له وه مهفالتخا ببسو

 نايل ةرافك عم تارافكلا هذه لاح كحك بابسألا يف فلتختو ماكحألا

 المح كلذ يف ناميإلا طارتشاب لاق كلذ يف ديقملا ىلع قلطملا لمحي لاق نف

 ةَبقَر ٌريِرختف + : ىلاعت هلوق يف راهظلا ةرافك يف كلذ طارتشا ىلع

 ىلع ظفللا بجوم' ىقبي نأ هدنع بجو لمحي ال لاق نمو 04م ةَنِمْؤُم

 . هقالطإ

 دمحأ نعو . ديبع يبأو ٠ يعفاشلاو « كلام لوق وهو « دمحأ بهذم رهاظ أنمؤم هنوك طرش )١(
 . ةفينح يبأو « روث يبأو ءاطع لوق وهو « ءىزجت ةيمذلا نأ ىرخأ ةياور
 ةبيعم ريغ ةيلس باستكالا يف هب رضي امو « نمزلاو « مرهلاك روهجلا دنع زوجت الف « ةبيعملا امأو

 ةفحت )و ( "65/8 ينغملا )و ( 580/1 يبطرقلا ريسفت ) رظنأ . ةبيعملا زوجي يذلا دوادل ًافالخ

 ( ه08 ١/ ءاهقفلا

 )١( ةيآ ءاسنلا 55 .



 ثلاثلا لصفلا

 ؟ عفرت كو . ثنحل | ةرافكلا عفرت ىتم

 لاقف . كلذ يف اوفلتخا مهنإف ء هوحقو ثنحلا ةرافكلا عفرت ىتم امأو

 : ةفينح وبأ لاقو « مثلا عفترا دقف هلبق وأ ثنحلا دعب رفك اذإ : يعفاشلا

 نع يورو « هلبق ال ثنحلا دعب نوكي يذلا ريفكتلاب الإ ثنحلا عفتري ال

 فالتخا : امهدحأ : نائيش مهفالتخا ببسو . "9 ًاعيمج نالوقلا كلذ يف كلام

 ًاريخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف ةياورلا
 موقو « اذكه هوور ًاموق نإف 29« هنيمي نع ُرْفَكّيْلِو ريخ وه يذلا تأيلف اهنم

 ءاهقف رئاسو « ثيللاو « كلامو « يعازوألاو « ةعيبر ىأر : رذنملا نبا لاق : يناكوشلا لاق )١(
 : لاقف ء.مايصلا ىنثتسا يعفاشلا الإ ثنحلا لبق ءىزجت ةرافكلا نأ يأرلا لهأ ريغ راصمألا

 نعو « ثنحلا لبق ةرافكلا ءىزجت ال : يأرلا باحصأ لاقو . ثنحلا دعب الإ ءىزجي ال

 « مزح نبا هفلاخو « يرهاظلا دوادو « ةيكلاملا نم بهشأ ةيفنحلا قفاوو « ناتياور كلام

 متفلح اذإ : دارملا نإف < مُتْفَلَح اَذِإ مُكِناَمْيَأ ٌةَراَفَك كلذ > : ىلاعت هئوقب يواحطلا هل جتحاو
 نأ كلذ نم ىلوأو : ظفاحلا لاق ٠ ثنحلا متدرأف « ريدقتلا لب : اولاقف « هوفلاخم هدرو . متثنحف

 نأب ًاضيأ اوجتحاو . رخآلا نم ىلوأب نيريدقتلا دحأ سيلف « كلذ نم عأ ريدقتلا : لاقي
 م نييلا سفنب تناك ول اهنأب اهزاجأ نم هدرو . نييلا سفنب تبجو « ةرافكلا نأ ةيآلا رهاظ

 هلبق اهجارخإو ضرف ثنحلا دعب ةرافكلا نأب ًاضيأ اوجتحاو « ًاقافتا ثنحي ل نمع طقست

 . ضورفملا ماقم عوطتلا موقي الف « عوطت
 « ثنحلا دعب اهريخأت زوجي هنأو « ثنحلاب الإ بجت ال ةرافكلا نأ ىلع اوقفتا : ضايع لاقو

 لاق هبو « ثنحلا دعب اهريخأت يروثلاو « يعازوألاو ٠ يعفاشلاو ٠ كلام مامإلا بحتساو
 . ( ينغملا )و ( /8 راطوألا لين ) رظنا ؛ دمحأ

 هيلع قفل ظفلو ماح نب يدع نع ةمجام نباو ء يئاسنلاو «' لسمو « دمحأ هاور ظفللا اذهب (1)

 يفو « كنيمي ي نع ٌرْفَكو ءريخ وه يذلا تْناف ٠ اهنم ًأريخ اهريغ تيأرف « نيي ىلع تفلح اذإ »

 . «ريخ وه يذلا تئأو كنيمي نع رفكف » ظفل
 وبأو « يئاسنلا هاور «ريخ وه يذلا تئ تئا مث « كنيمي نع رفكف + نيمي يلع تفلح اذإ » ظفل يفو
 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . ةرافكلا ميدقت يف حيرص وهو : ةيهت نبا لاق . دواد

)0 



 ليف

 نأ ةياورلا هذه رهاظو «ريخ وه يذلا تأيلو هنيمي نع رفكيلف » هوور

 : يناثلا ببسلاو . ثنحلا دعب اهنأ ةيناثلا رهاظو ٠ ثنحلا لبق زوجت ةرافكلا

 نم هنأل « هبوجو تقو لبق بجاولا قحلا ميدقت ىزجي له يف مهفالتخا
 . لوحلا دعب ةاكزلاك ثنحلا دعب بجت امنإ ةرافكلا نأ رهاظلا

 لاحلاك هيلع مزعلاو ثنحلا ةدارإب بجت امنإ ةرافكلا نإ : لوقي' نأ لئاقلو
 نم فالخلا ببس ناكو « ةهجلا هذه نم فالخلا هلخدي الف راهظلا ةرافك يف

 لاق نف ؟ هل ةعنام وأ عقو اذإ ثنحلل ةعفار ةرافكلا له : وه ىنعملا قيرط

 . هعوقو دعب الإ اهزجي مل ةعفار لاق نمو . ثنحلا ىلع اهيدقت زاجأ ةعنام

 ىلع فلح نم نأ تملع ايف اوقفتا مهنإف ناهألا ددعتب تارافكلا ددعت امأو

  بسحأ ايف كلذكو . ١ ةدحاو نيمي ةرافك هترافك نأ ةدحاو نيهب ىتشرومأ

 ةبجاولا تارافكلا نأ دحاو ءيش ىلع ىتش نايأب فلح اذإ هنأ مهنيب فالخ ال

 . () ىتش ءايشأ ىلع ىتش ناهأب فلح اذإ فلاخلاك ناهألا ددعب كلذ يف

 كلذ يف : موق لاقف « ةريثك ًارارم هنيعب دحاو ءيش ىلع فلح اذإ اوفلتخاو
 وهو « ديكأتلا ديري نأ الإ ةرافك .نيمي لك يف : موق لاقو ٠ ةدحاو نيمي ةرافك

 )١( تلكأ ال هللاو : لاقف « ةفلتخم سانجأ ىلع ةدحاو انيمي فلح اذإ : ةمادق نبا لاق «

 نييلا نأل , ًافالخ هيف ملعأ ال . ةدحاو هترافكف « عيملا يف ثنحف . تسبل الو « تبرش الو

 فلح نإو « نييلا لحنتو ثنحي « هيلع فولحلا نم دحاو لغفب هنإف . دحاو ثنحلاو « ةدحاو
 تبرش الهللاو « تلكأ ال هللاو : لاقف سانجأ ىلع ًاناهأ ٠ ةدحاو يف ثنحف « تسبل الهللاو

 ىرخأ نيمي يف ثنح مث ء اهجرخأ نإف « ةرافك هيلعف « اهنم ٠ يف معن ال « ىرخأ ةرافك هتمزل

 رهاظ وهو . ةرافك نيمي لك يف هيلعف «ريفكتلا لبق عيملا يف ثنح نإف .. ًافالخ اضيأ اذه

 ينغملا ) رظنا.. ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو « دمحأ نع يزورملا هاورو « قرخلا مالك 4/7١١ ( .
 اذإهفف « هدبع قتعبو راهظلابو « هللاب فلحلا لثم : ةمادق نبا لاق ( 7٠7 /+ ىنغملا ) رظنا (؟)

 بهذمل ( 580 ١/ يفاكلا ) رظناو . دبعلا قتعيو « راهظ ةرافكو « نيي ةرافك هيلعف « ثنح

 « قتعلاب فلحي نأ لثم ةفلتخم ناميأب داو ءيش ىلع فلح نإو :ربلا دبع نبا لاق . كلام
 ْ . هب فلح ام لك همزل . ثنحي مث « مظعلا هللابو قالطلاو



 ع١

 () ظيلغتلا ديري نأ الإ ءةدحاو ةرافك اهيف : موق لاقو « 22 كلام لوق

 نف ؟ ددعلاب وأ سنجلاب ناميألا ددعت وه ددعتلل بجوملا له مهفالتخا ببسو

 اهفالتخا لاق نمو ءررك اذإ ةرافك نيي لكل : لاق ددعلاب اهفالتخا لاق

 . ةدحاو نيمي ةلأسملا هذه يف : لاق سنجلاب

 ىلاعت هللا تافص نم نيتفص نم رثكأب ةدحاو نيه يف فلح اذإ اوفلتخاو

 ةرافك كلذ يف مأ نييلا تنضت يتلا تافصلا ددعتب تارافكلا ددعت له

 " .٠ تافصلا ددعتب ةددعتم نيهلا هذه يف ةرافكلا : كلام لاقف ؟ ةدحاو

 لاقو , © هدنع تارافك ثالث هيلع ناك ميكحلا ميلعلا عيمسلاب فلح نف

 ةدحاو ةرافكف دحاو لوق هنأ ىلع كلذب ءاجو لوألا مالكلا دارأ نإ (0 : موق

 الإ هيلع نكي مل ثنح مث« « ًارارم دحاو.نيهب دحاو ءيش ىلع فلح نمو :ربلا دبع نبا لاق )١(
 . كلذ لمأتف . كلام بهذمل فلؤملا هركذ امل فلاخم اذهو ( ١/ ١80 يفاكلا ) .. ةدحاو ةرافك

 دحاو ءيش ىلع نيهلا ررك وأ ٠ اهماقم موقي امو « ءايشألا هذه عيمجب فلح اذإ : ةمادق نبا لاق ()

 « ثنحف , ًأشيرق نوزغأل هللاو اشيرق نوزغأل هللاو , اشيرق نوزغأل هللاو : لوقي نأ لثم
 « قحسإو « ةورعو « نسحلا لاق هبو ءرمع نبا نع اذه يور « ةدحاو ةرافك الإ هيلع سيلف
 وبأ لاقو « يعازوألاو « دامحو , يعخنلاو « ةمركعو ٠ ءاطع نع يورو ٠ دمحأ بهذم وهو
 لاقو . تارافك ثالث هيلعف « ثنخ مث , هتلافكو  هقاثيمو « هللا دهع يلع : لاق نيف ديبع
 « يروثلا نع هوحنو « مهفتلاو ء ديكأتلا ديري نأ الإ . ةرافك نيمي لكب هيلع : يأرلا باحصأ

 « انلوقك دحاو سلجم يف ناك نإ رانيد نب ورمع نعو « نيبهذملاك يعفاشلا نعو . روث يبأو
 . ( 7١0/8 ينغملا ) رظنا . مهوقك سلاجم يف ناك نإو
 كلذ نأ ء.. دحاو ءيش ىلع ىتش ناميأب فلح اذإ هنأ مهنيب فالخ ال هلوق نأ حضتي كلذبو
 . كلذ ربدتف . قافتا لحم سيل

 نمحرلاو .هللاو وأ هللاو هللاو : لاق نمو :ربلا دبع نبا لاق دقف 2 فلّؤملا لاق 5 سيل (0)
 ةملك لكب نيه فانئتسا دارأ نوكي نأ الإ ء ةدحاو نيي يهف « نيا درك فيك وأ . محرل

 . ( 8مم ١/ يقاكلا ) رظنا .

 ٠ كلام لوق نم هدعب ام نأ يضقي اذهو ( .. نإ ناقوو . يضلل يكل راح ةخسن يق (
 . ىرخألا خسنلا يف اك ( .. موق لاقو ) باوصلاو ..
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 وأ ةدحاولا ةاعارم له : مهفالتخا يف ببسلاو . 2) ةدنحاو انيمي تناك ذإ

 لقتشي يتلا ءايشألا ددعت ىلإ وأ لوقلا:ةغيص ىلإ عجار وه نييلا يف ةرثكلا
 . ةدحاو ةرافك لاق ةغيصلا ربتعا نف « نيمي جرخم هجرخم يذلا لوقلا اهيلع

 لكب مسقي نأ نكمي يتلا ءايشألا نم لوقلا ةغيص هتنضت ام ددع ربتعا نمو
 يف فاك ردقلا اذهو . اهددعتب ةددعتم ةرافكلا : لاق هدارفنا ىلع اهنم دحاو
 . هتمحرب نيعملا هللاو ٠ كلذ يف فالتخالا ببسو باتكلا اذه دعاوق

 ءاج ع

 )١( انيدل يتلا خسنلا عيمج يف اذكه يهو « مالك ةدايز ىلإ جاتحت ودبي اوف  ةرابعلا هذه .

 لوألا مالكلا دري مل نإو « ةدحاو انيمي تناك ذإ » اذكه ةرابعلا نوكتف طقس كانه لعلو «

 ش . كلذ لمأتف . «.ةددعتم تارافك هيلعف

 ةفينح يبأ بهذمل ةمادق نبا لوق انركذ دقو .

 ةدحاو ةرم مسقلا يف ىلاعت هللا مسا ركذ اذإ  انركذ يذلا اذهو : لاقف : يناساكلا لصف دقو «

 ىلاعت هللا مما وهو « هب مسقملا ركذ نإ امإ ولخي ال رمألا نأ هيف مالكلا ةلمجف «ررك اذإ امأف .

 امهركذ نأ امإو . هيلع مسقملا ركذ مث , ًايناث ىلاعت هللا مما ركذ ىتح هيلع مسقملا ركذي ملو

 ء هنودب نوكي وأ « فطعلا فرحب نوكي نأ نم ولخي ال كلذ لكو « ًاعيمج اههداعأ مث , ًاعيمج

 هيلع مسقملا ركذ مث « ىلاعت هللا مبأ ررك ىتح هيلع مسقملا ركذي ملو « ىلاعت هللا مم ركذ نإف .

 مسالا ناك ءاوس « فالخ الب ةدحاو انيمي ناك فطعلا فرح نيمسالا نيب لخدي مل نإف

 ركذي مل هنأل ء اذكو اذك تلعف ام نمحرلا هللاو : لوقي نأ وحن فلتخلاف :ءاّقفتم وأ « افلتخم

 تاذب ًافلاح نوكيف « ةفصلا هب دارأ هنأ مع « لوألل ةفص حلصي يناثلاو . فطعلا فرح

 هللا : لوقي نأ وحن قفتملاو . ةدح ىلع ةفصلا مسابو . ةدح ىلع تاذلا مساب ال ء فوصوم

 نوكيف « هل ًاديكأتو « ًاريركت حلصيو « لوألل أاتعن حلصي ال يناثلا نأل ء اذك تلعف ام هللاو

 ةدحاو أنيمي ٠ ممقلا فرح فذجحب نيمي ءادنبا ( هللا ) هلوق ريصيو « نينيمي هب يوني نأ الإ «
 هللاو : لاق نأب فطع فرح نيمسقلا نيب َلَخْدَأ نإو . مدقت اهف انيب ام ىلع حيحص مسق هنإو

 ةفينح يبأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو « نانيمي اهنأب عماجلا 'يف دمع ركذ : اذك لعفأ ال نمحرلاو «
 فسوي يبأو . 1 1

 اذه يور دقو ءرفز ذخأ هبو « ةدحاو انيمي نوكي هنأ « ةفينح يأ نع دايز نب نسحلا.ىورو

 عئانصلا عئادب ) . لوصألا ةياور ريغ يف فسوي يبأ نع ًاضيأ 6/ ٠6897 ( .

 يلي ؟ يهو « نيهلا ماسقأ ركذن نأ « بابلا اذه كرتن نأ لبق انب نسحيو :



 ايي خخ1ذ1#1ذ1#ذ111ذ1111ذذذذذذذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ11113141471737030000 يااا يااا ايي

 ةلظنح نب ديوس نع يور ؟ ةكله نم ًاموصعم ًاناسنإ اهب يجني يتلا يهو « بجاو : اهدحأ

 نأ ٌموقلا جّرحتف « هل ودع هذخأف ء رْجُح نب لئاو انعمو . هِيَ ينلا ديرن انجرخ » : لاق
 وخأ مسملا : تقدص :٠ لَم ينلا لاقف « هَتَِي ينلل كلذ تركذف « يخأ هنأ انأ تفلحو ؛ اوفلحي

 وأ ىرخأ ىلع ةعاط ميدقت ) انفلؤم رظنا . بجاو هلثم اذهف ٠ يئاسنلاو « دواد وبأ هاور « ملسملا

 . ( ناكلاو « نامزلل أرظن اهكرت
 وأ « نيصاختم نيب نيبلا تاذ حالصإ نم ةحلصم هب قلعتت يذلا فلحلا وهو بودنم : يناثلا
 . بودنم اذهف . رش عفد وأ « هريغ وأ ٠ فلاحلا:نع مسم بلق نم دقح ةلازإب
 ءهيف قداص وه ءيشب ربخلا ىلع فلحلاو , هكرت وأ « حابم لعف ىلع فلحلا لثم حابملا : ثلاغلا

 . وغللا نم اذهو . قداص هيف هنأ نظي وأ

 اولعْجَت الو :١ ىلاعت لاق دقف بودنم كرتوأ « هوركم لعف ىلع فلحلا وهو « هوركملا : عيارلا

 . « سانلا َنيب اوُحِلْصّتو اوقتتو اوُرَبَت نأ مناهأل ةَسْرَع هللا

 َنوُفِلْحَيَو >: ىلاعت لاق دقف « هّمَّذ ىلاعت هللا نإف «٠ بذاكلا فلحلا وهو « مرحلا فلحلا : سماخلا

 « ميرحتلا يف دشأ ناك هيلع افولحم ناك اذإف « مارح بذكلا نألو 4 َنوُمَلْمَي مُهَو بذكلا ىلع

 . اهدعب امو ( 776 /4 ينغملا ) رظنا . دشآ ناك موصعم لام هب عطتقا وأ « ًاقح هب لطبأ نإو



 هلآ ىلعو دم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست سو هبحصو

 روذنلا باتك
 : لوصف ةثالث هيف باتكلا اذهو

 . روذنلا فانصأ يف : لوألا لصفلا

 . اهماكحأ ةلمجو « مزلي ال امو روذنلا نم مزلي ايف : يناثلا لصفلا

 . اهماكحأو اهنع همزلي يذلا ءيشلا ةفرعم يف : ثلاثلا لصفلا





 لوألا لصفلا

 0) روذنلا فانصأ يف

 يتلا ءايشألا ةهج نم مسقو ظفللا ةهج نم مسق : نيمسق الوأ مسقنتروذنلاو

 َجَرْخَم جرخلا وهو قلطم : نابرض هنإف ظفللا ةهج نمامأف . رذنت

 هيف حرصم : نيبرض ىلع قلطملاو . طرشلا جرخم جرخما وهو ديقمو . ربخلا
 نأ رذن يلع هلل : لئاقلا لوق لثم لوألاف « حرصم ريغو « هب روذنملا ءيشلاب

 وأ « ًازجنم « هيلع نكي م ًائيش فلكملا مازتلا : عرشلا يفو . رش وأ ءريخ مازتلا : ةغل رذنلا )١(

 . ًاقلعم

 لاقو « ٍرْدْنلاب َنوُفوُي >: ىلاعت هلوقف باتكلا امأ « عامجإلاو « ةنسلاو , باتكلا رذنلا يف لصألاو

 ٠ 4 مُهَروُدُن اوُقوُيِلَو >
 نمو . هعطيلف « هللا عيطي نأرذن نم » علَم هللا لوسر لاق: تلاق« ةشئاع تورف ةنسلا امأو

 نيذلا مث ينرق مريخ »لاق هنأ قي يبنلا نع نيصح نب نارمع نعو « هصعي الف هللا يصعي نأرذن
 . نونتؤي الو نونوخيو . نوفوي الو نورذني موق ءيجي مث « مهنولي نيذلا مث . مولي

 . يراخبلا امهاور « ْنَمّدلا مهيف رهظيو « نودهشتسُي الو نودهشيو

 . هب ءافولا موزلو « ةلجلا يف رذنلا ةحص ىلع نوماسلا عمجأو

 : ماقأ ةعبس ىلإ رذنلا ةمادق نبا مسق دقو

 عنملا وأ ءيش لعف ىلع ثحلل نيهلا جرخم هجرخي يذلا وهو : بضغلاو ٠ جاجللا رذن : اهدحأ
 . ناميألا يف مدقت دقو « نييلا كح هكح اذهف « ةبرقلا الو ءرذنلل هب دصاق ريغ « هنم

 « ةقدص وأ « ًاجح وأ « ًامايص وأ « ةالص هلللع لوقي يذلا لثم : رربتو « ةعاط رذن : يناثلا

 ةمعن لباقم يف ةعاط مازتلا : ىلإ مسقنت هذهو . هب ءافولا مزلي اذهف . هيمسيو . ًافاكتعا وأ

 . هب ءافولا مزلي اذهف ء رهش موص لع هللف هللا ينافش نإ : هلوقك اهعفدتسا ةمقت وأ « اهبلجتسا

 يف هب ءافولا همزليف ء رهش موص يلع هلل : ءادتبا هلوقك طرش ريغ نم ةعاط مازتلا : يناثلا عونلا

 هباحصأ ضعب لاقو . يعفاشلا بهذم رهاظو « قارعلا لهأ لوق وهو « ملعلا لهأ رثكأ لوق
 ةدايعو فاكتعالك بوجولا يف امل لصأ ال ةعاط رذن : ثلاشلا عونلا . هب ءافولا مزلي ال

 . هب ءافولا مزليف « ضيرملا
 لهأ رثكأ لوق يف ةرافكلا هيف بجت اذهف ءرذن يلع هلل : لوقي نأ وهو : مهبملا رذنلا : ثلاثلا

 ءاطعو « نسحلا لاق هبو « ةشئاعو « رباجو « سابع نباو  دوعسم نبا نع كلذ يورو « معلا
 « كلامو , ريبج نب ديعسو « ةمركعو « يعخنلاو « يبعشلاو « لاسو . مساقلاو ٠ سواطو
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 ءرذنلا جرخمب حرصي نأ نود ءرذن يلع هلل : هلوق لشم يناثلاو « جحأ

 : لوقي نأ لثم « هب هيف حرصي مل امبرو ءروذنلا ظفلب هيف حرص امبر لوألاو
 اذك ناك نإ : لئاقلا لوقكف طرشلا جرخم جرحا ديقملا امأو . جحأ نأ يلع هلل

 لثم ىلاعت هللا لاعفأ نم لعفب هقلع امبر اذهو اذك لعفأ نأو اذك رذن هلل يلعف

 لعفب هقلع امبرو ءاذكو اذك رذن يلعف يضيرم هللا ىفش نإ : لوقي نأ
 هيمسي يذلا وه اذهو « اذك رذن يلعف اذك تلعف نإ : لوقي نأ لثم « هسفن .

 فانصأ يه هذهف ٠ نامهأب ت تسيل اهنأ انلوق 3 ُ دقو « ًانايأ ءاهقفلا

 رذنو برقا سنج ب ايفا رنا 0 ىلإ مس مسقتت اهإف اه روذنملا

 ءايشأب رذدنو )2 تاهوركملا سنج سج نم ءايشأب رذدنو )2 ماعلا سنج نم ءايشأب

 رذنو .اهكرتب رذن : نيمسق مسقنت ةعبرألا هذهو « تاحابملا سبنج نم

 00 اهلعفب

 #0 #تا#

 ةرافك الو « هرذن دقعني ال : لاق يعفاشلا الإ ًافلاخم هيف ملعأ'الو « نسحلا نب دمجو « يروثلاو
 . هيف ةرافك ال ام رذنلا نم نأل « هيلع

 اذهاوحن يور .٠ نيمي ةر افك رذانلا ىلع بجيو « ًاعامجإ هب ءافولا لحي الف « ةيصعملا رذن : عبارلا

 لاق هبو . بدنج «نب ةرعمو « نيصح نب نارمعو « رباجو « سابع نباو « دوعسم نبأ نع

 : لاق هنإف « هيلع ةرافك ال هنأ ىلع لدي ام دمحأ نع يورو « هباحصأو ةفينح.وبأو « يروثلا
 نع اذه يورو . هانعم يف اذهو « هيلع ةرافك ال ةنبل ةنبل هريغراد ٌُنَمِدُهَيَلِرْذن نيف

 . يعفاشلاو ٠ كلام بهذم وهو « يبعشلاو « قورسم

 ريختي اذهف « حابم هجو ىلع ةأرملا قالطو « ةبادلا بوكرو « بوثلا سبلك حابملا : سماخلا
 , كلام لاقو . نيي ةرافك هيلعو ء هكرت ءاش نإو . كلذب ربيف « هلعفي نأ نيب رذانلا

 . ةرافك هيلع سيلو هرذن دقعني ال : يغفاشلاو

 باحصأ لوق وهو « هرذن دقعني ال : انباحصأ لاق « ةبوتكملا ةالصلاك : بجاولا رذن : سداسلا

 . مزال وه ام مازتلا حصي الو « مازتلا رذنلا نأل « يعفاشلا

 روصتي ال هنأل « ًائيش بجوي الو ء دقعني ال اذهف « سم أ موصك : ليحتسملا رذن : عباسلا

 . اهدعب امو ( ؟ /5 ينغملا ) رظنأ . هب ءافولا الو « هداقعنا .
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 يناثلا لصفلا

 مرلي ال امو روذنلا نم مزلي اهف

 رذنلا موزل ىلع اوقفتا مهنإف 0 مزلي ال امو روذنلا هذه نم مزلي ام امأو

 قلطملا رذنلا نأ يعفاشلا باحصأ ضعب نع يكح ام الإ بّرقلا يف قلطملا

 ىلع ال اضرلا هجو ىلع ناك اذإ قلطملا رذنلا موزل ىلع اوقفتأ انإو ءزوجي ال

 ًاحرصم رذنلا ناكأ ءاوسو ء حرصي مل اذإ ال رذنلا ظفلب هيف حرصو جاجللا هجو

 يذلا رذنلا موزل ىلع اوعمجأ كلذكو "7 حرصم ريغ ناك وأ روذنملا ءيشلاب هيف
 مومعلرذنلا بوجول اوراص افإو «" ةَّبّْرقب ًارذن ناك اذإ طرشلا جرخم هجرخم

 ءرذن يلع هلل لوقي نأ وهو قلطم مسق : نيمسق ىلإ رذنلا مسق هنأ مهفي انه فلؤلا ةرابع نم )١(
 هللف يضيرم هللا ىفش اذإ هلوقك : طرشب هقلع اذإ وهو « ديقملا يناثلا مسقلاو ٠ موص يلع هلل وأ
 .. ةالص يلع هلل وأ رذن يلع

 دبع نبأ ًاضيأ هركذو 77١/ص رظنا ( ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) يف يزج نبا هركذ ميسقتلا اذهو
 . ( 55١/١ يفاكلا ) يف ربلا

 وأ ؛ وص يلع هلل) لاق نإو مهيلا نم اذه نأ ( رذن يلع هلل ) هلوق نأ ركذ ةمادق نبا نكلو
 . قلطملا نم اذه نأ ددعلا ركذي ملو ( ةالص هلل يلع

 فالخ ال دحاو موي مايصب رذنلا همزلي هنإف  مايص وأ ٠ ةالص رذن يلع هلل : لاق اذإف لك ىلعو

 . هيف

 نأل « ةمكر ةالصلا لقأ نأل ٠ ةعكر هئزجي : امهادحإ : دمحأ نع ناتياور اهيفف : ةالصلا امأو
 . هنع هللا يضر رمع نع كلذ يورو « ةعورشم ةالص يهو « ةعكر رتولا

 عرشلا يف تبجو ةالص لقأ نأل , ةفينح وبأ لاق هبو . ناتعكر الإ هئزحي ال : ةيناشلاو
 نيناوق ) رظنا . ىون ام بسحف كلذ نم رثكأ ىون اذإ الإ « كلام بهذم وهو « ناتعكر
 . دمحأ نع نيتياورلاك نالوق يعفاشللو ( 7,8ص ةيعرشلا ماكحألا
 /5 ىنغملا ) رظنا . هلوقب تباث رذنلا نأل ءرثك وأ « لق « همزل « ًاددع هرذنب نيع نإ امأ
 1 .(١؟

 اهربتعا يتلاو ٠ قلطملا نم فلؤملا اهربتعا يتلاو ( رذن يلع هلل ) هلوق يهو « ةيناثلا ةلئسملا امأ
 . فلؤملا لوقل قأتسو «.ةمادق نبا لوق يف تمدقت دقف « مهبملا نم ةمادق نبا

 )١( ؟/؟ ينغملا ) عامجإلا رظنا ( .
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 دق ىلاعت هللا نألو 4 دوُقُملاِب اوُقْوَأ اوُنَمآ نيذلا اهُيَأَي > : ىلاعت هلوق
 : لاقف هضقنب باقعلا عوقوب ربخأو 0 4 ِرْدنلاب نوُقوُي > : لاقف هب حدم
 اهبَو + : هلوق ىلإ « ةيآلا "74 هس نم اناتآ نيل هللا َدَهاَع ْنَم ْمُهْنِمَو >

 . (9 < َنوُبَذْكَي اوُناَك

 وه قلطملا رذنلا يف رذنلا ظفلب حيرصتلا يف مهفالتخا يف ببسلاو

 اهب لاق نف ؟ طقف ةينلاب وأ ًاعم ظفللاو ةينلاب رذنلا بجي له يف مهفالتخا
 بوجوب رابخإ هنأل ءيش همزلي مل ًارذن لقي لو اذكو اذك يلع هلل لاق اذإ اعم

 نم سيل لاق نمو « بوجولا ةهجب حرصي نأ الإ هيلع هللا هبجوي مل ءيش
 . كلام بهذم وهو « هظفلب حرصي م نإو ءرذنلا دقعني : لاق ظفللا هطرش

 رذنلا نأ هبهذم نم ناك نإو « مزلي هنأ رذنلا ظفلب حرصي مل اذإ هنأ ينعأ

 ربتعم ريغ لوقلا نم رذنلا ظفل فذح نأ ىأر نكل ظفللاو ةينلاب الإ مزلي ال

 اهيف حرصي م نإو ٌرذنلارذنلا جرخم اهجرخم يتلا ليواقألاب دوصقملا ناك ذإ

 هبشيو « بيسملا نب ديعس بهذم لوألاو ء روهملا بهذم اذهو « رذنلا ظفلب
 رمألا لمح هنأ لبق نم كلذ لعف امنإ قلطملا رذنلا موزل ري مل نم نوكي نأ
 ةبقلا نأل هطرتشا امنإف , اضرلا هيف طرتشا نم كلذكو ٠ بدنلا ىلع ءافولاب

 . يعفاشلا بهذم وهو « ٍجاِجّللا ةهج ىلع ال اضرلا ةهج ىلع نوكت امن

 هموزل يف اوفلتخا ام اذهف « عقو ةهج يأ ىلع مزال هدنعرذنلاف كلام امأو

 نإف اهب روذنلا ءايشألا ةهج نم هموزل يف اوفلتخا ام امأو « ظفللا ةهج نم

 نيتنثا لوصألا لئاسملا نم هيف

 . ١ ةيآ ةدئاملا ()

 . ا ةيآ ناسنإلا (0)

 . الم ةيآ ةبوتلا (؟)

 . الل ةيآ ةبوتلا ()



 روهمجو يعفاشلاو كلام لاقف « ةيصعم رذن نيف اوفلتخا : ىلوألا ةلأسملا
 لب : نويفوكلاو نايفسو ةفينح وبأ لاقو . ءيش كلذ يف همزلي سيل : ءاماعلا

 ببسو . ")ةيصعملا لعف ال نيمي ةرافك وه هيف مهدنع مزاللاو « مزال وه
 بابلا اذه يف يور هنأ كلذو « بابلااذه يف راثآلا رهاوظ ضراعت مهفالتخا

 نأرذن نم »: لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نع ةشئاع ثيدح : ناثيدح

 هنأ اذه رهاظف "«هصعي الف هللا يصعي نأرذن نمو هعطيلف هللا عيطي

 ثيدحو نيصح نب نارع ثيدح يناثلا ثيدحلاو . نايصعلاب رذنلا مزلي ال
 ةيصعم يف رذن ال » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نع تباثلا ةريره يبأ

 يف اهنيب عمج نف « موزللا ىنعم يف صن اذهو 0« نيمي ةرافك هترافكو هللا

 الف « هللا يصعي نأ رذن نم » لاق ِهّتَِي ينلا نأل ء اعامجإ هب ءافولا لحي ال ةيصعملا رذن )١(

 «رباجو « سابع نباو « دوعسم نبا نع اذه يورو « نيمي ةرافك رذانلا ىلع بجيو « هصعي

 « هباحصأو ةفينح وبأو « دمحأو « يروثلا لاق هبو , بدنج نب ةرمسو , نيصح نب نارمعو

 وهو « يبغشلاو ٠ قورسم نع اذه يورو « هيلع ةرافك ال هنأ ىلع لدي ام دمحأ نع يورو
 ةفينح يبأ نعو . ةمادق نبال ( ؛/8 ينغلا )و ( ةضورلا ) رظنا . يعفاشلاو كلام بهذم

 روهملا لوق ةرافكلا مدعو : ظفاحلا لاق ( 417 /؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . نيمي ةرافك هيلع

 . ( ءةثرثثا ستفلا )

 : هجولا | ذه يف يواحطلا دازو ةشئاع نع يراخبلا هاور « ... هللا عيطي نأ . رذن نم «ثيدح (1)
 ريبحلا صيخلت )رظنا . ةدايزلا هذه عفر يف كش يدنع : ناطقلا نبا لاق . « هنيمي نعرفكيلو »

 راطوألا لين ) « نيمي ةرافك هترافكو : ةيصعم يف رذن ال » ظفلب ةسمخلا هاورو لب ( 4

 ٠ . ( ا؟العبا

 اهف الو « هللا ةيصعم يف رذن ال » هظفل نيصح نب نارمع ثيدح نم ملسم هاور يذلا ثيدحلا (1)
 نبال رذن ال » : ًاعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع دواد يبألو « « مدآ نبا هكلمي ال

 نبا نع ينطقرادللو « كلمي ال ايف هل قالط الو , كلهي ال اهف هل قتع الو . كلمي ال ايف مدأ
 . ( ١16/5 ريبجلا صيخلت رظنا . هوحن سابع

 هذه ثيدحلا اذه : ظفاحلا لاق « نيي ةرافك هترافكو « ةيصعم يف رذن ال » ظفللا اذهب امأ

 نع هيبأ نع يلظنحلا ريبزلا نب دمج ىلع هرادمو « يقهيبلاو « ماحلاو « يئاسنلا هاور ةدايزلا
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 نضت يناثلا اذهو مزلت ال ةيصعملا نأب مالعإلا نمضت لوألا ثيدحلا : لاق اذه

 نارع ثيدح هدنع حصي م ذإ ةشئاع ثيدح رهاظ حجر نف « ةرافكلا موزل

 نيب عملا بهذم بهذ نمو « ءيش ةيصعملا يف مزلي سيل : لاق ةريره يبأو

 نع كرابملا نبا هاورو « هيف هيلع فلتخا دقو « يوقلاب سيل دمشو: نيصح نب ناربع ٠
 قيرط هلو ء ةصق هيفو « ًاشيدح ركذف ناربع لأس هنأ هثدح ًالجر نأ : هيبأ نع ثراولا دبع
 نم يقهيبلاو « ننسلا باحصأو « دنمحأ هاور . لولعم هنأ الإ حيحص اهدانسإ ىرخأ
 « ةماس يبأ نم يرهزلا هعمسي مل« عطقنم وهو « ةريره يبأ نع ةماس يبأ نع يرهزلا ةياور
 لالب نب نايلس ثيدح نم ةجام نباو : يئاسنلاو يذمرتلاو « دواد وبأ هاور دقو . هاور هبو
 ريثك يبأ نب ىبحي نع ّةرأ نب ناميلس نع « ىرهزلا نع قيتع يبأ نب دمو « ةبقع نب ىسوم نع
 نم دحاو ريغ هفلاخ دقو « كورتم قرأ نب ناهلس : يئاسنلا لاق ٠ ةشئاع نع ةماس يبأ نع

 نع يلظنحلا ريبزلا نب دم نع ريثك يبأ نب ىحي نع هوورف ىنعي « « ريثك يبأ نب ىحي باحصأ
 يبأ نب ىحي نع رمعم نع قازرلا دبع هاورو : تلق . ىلوألا ةياورلا ىلإ عجرف « نارمع نع هيبأ
 نب دمح وه يفنحلاو « السرم هُم ينلا نع امهالك ةماس يبأو ٠ ةفينح ىنب نم لجر نع ريثك
 هلو « ةلظنح ينب نم وه افإو فيحصت ةفينح ىنب نم هلوق نإ : لاقو « ماحلا هلاق ريبزلا
 نع ءاطع نع يررجلا هللا ديبع نب بلاغ ةياور نم ينطقرادلا اهاور ةشئ ةشئاع نع ىرخأ قيرط
 « كورتم بلاغو « نيمي ةرافك هتترافكف ء.ةيصعم يف ًارذن هيلع لعج نم » : ًاعوفرم ةشئاع
 هيف « نسح هدانسإو سابع نبا نع بيرك ثيدح نم دواد وبأ هاور ىرخأ قيرط ثيدحللو
 لاقو « حصأ وهو « ينعي ًافوقوم يور : دواد وبأ لاقو « هيف فلتخم وهو « ىحي نب ةحلط
 نيثدحلا قافتاب فيعض « نيمي ةرافك هترافكو « ةيصعم يف رذن ال » ثيدح : ةضورلا يف يوونلا
 رظنا ؟ قافتالا نيأف « نكسلا نب ىلع وبأو . يواحطلا هححص دق : تلق : ظفاحلا لاق
 اهبجوأ نم جتحاو : يناكوشلا لاق ( 574/8 راطوألا لين ) رظناو ( 776/6 ريبحلا صيخلت )
 جتحاو ؛ لاقلا نم هيف م هب جاجتحالل ضوتني ال هنأب بيجأو  هانعم يف هرو امو « ةثئاع ثيدحب
 وع نأل ني ةراذك رذنلاةراثك » ظفلب رماع نب ةبقع ثيدح نم مسم هجرخأ مب أضيأ

 اجرخأ ةجام نباو « يذمرتلا ن أ يهو « مومعلا عنمت ةدايز هيف نأب بيجأو « ةيصعملا رذن لمشي .
 . نبا ظفاو , يذمزتلا ظفل اذه « ني ةرانك مسي مل اذإ ءرذنلا ةرافك » ظفلب ةبقع ثيدح
 راطوألا لين ) رظنا . ًاضيأ لاقم هيف سابع اا كيدحو « همسي مل ًارذن رذن نم » ةجام

 اتا

 اذهب لاق اك سيلف « تباش نيصح نب نار ثيدح هنأ نم فلؤمللا هركذ ام نأ نيبتي اذهبف
 . كلذ لمأتف ظفللا اذه هنع وري ل ةريره ابأ نأ ا . هركذ يذلا ظفللا
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 نيمي ةرافك كلذ يف بجوأ نيثيدحلا .

 ةريره يبأو نارع ثيدح ثيدحلا لهأ َفّمَض : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق

 كورتم وهو قرأ نب ناهلس ىلع رودي ةريره يب .ثيدح نأل :اولاق

 هوبأو هيبأ نع دمع نب ريهز ىلع رودي نيصحلا نب نارمع ثيدحو . ثيدحلا

 مسم هجرخ هنكلو « ريكانم هدنع ًاضيأ ريهزو « هنبا ريغ هنع وري مل لوهجم

 هذه يف كلامل اوجتحي نأ ةيكلاملا ةداع ترج دقو « رماع نب ةبقع قيرط نم

 : لاقف , سيثلا يف ًامئاق ًالجر يأر هِي هللا لوسر نأ يور امي ةلأسملا

 لاقف « موصيو سلجي الو لظتسي الو. ملكتي ال نأ رذن : اولاق ؟ اذه لاب ام .

 نأ هرمأف : اولاق ١" « همايص متيلو سلجيلو مكتيلف هوُرم » : نكي هللا لوسر
 مالكلا كرت نأ رهاظلاب سيلو « ةيصعم ناك ام كرتيو هلل ةعاط ناك ام متي

 يف مايقلا نوكي نأ هبشي كلذكو « ميرم ٌرّْذَن هنأ هللا ربخأ دقو « ةيصعم
 ليق نإف . سفنلا باعتإ ةهج نم كلذب قلعتي ام الإ « ةيصعب سيل سيثلا

 . تاحابملا نم هنأ هيف لصألاف « صنلاب ال سايقلابف ةيصعم هيف
 #با # #

 لاقف تاحابملا نم ًائيش هسفن ىلع مرح نيف اوفلتخاو : ةيناثلا ةلأسملا

 نباو « دواد وبأ هاورو « سمثلا يف » هيف سيلو ء« سابع نبا نع يراخبلا هاور : ظفاحلا لاق )١(
 « السرم ديز نب روثو سيق نب ديمح نع ًأطوملا يف كلام هاورو « اه نابح نباو «ةجام .

 رمأ هنأ ينغلبي ملو « ةيصعم ناك ام كرتو . ةعاط هلل ناك ام مامتإي ِهَقِي هللا لوسر رمأف : هيفو

 نع هيبأ نع سواط نبا ينربخأ « حيرج نبا نع قازرلا دبع نع هدنسم يف دمحأ هاورو . ةرافكب

 وه هللا لوسراي : ليق « يلصي ليئارسإ وبأو ٠ دجسلا هِي هللا لوسر لخد : لاق ليئارسإ ىبأ
 ىلع هنع ةياورلا هب دصقي مل « ليئارسإ يبأ زع هلوقو  ثيدحلا  سانلا مكي الو ءدعقي ال اذ
 « ليئارسإ يبأ ةصق نع مهدح هنأ سواط نع ريدقتلاو ٠ ثيدحلا مولع ىلع تكتلا يف هتنّيِب ام
 " نع هاور رانيد نب ورمع نأو « قايسلا يف يذلا تافتلالا كلذ ىلع لديو « ةلسرم اهركذف
 يبأب رم ِهَّتِلَي هللا لوسر نأ سواط نع هنع نايفس نع يعفاشلا هجرخأ اذك م السرم سواط



 لااا

 « ءيش كلذ يف سيل : رهاظلا لهأ لاقو « ةجوزلا ادع ام مزلي ال : كلام" ا
 . © نيمي ةرافك كلذ يف : ةفينح وبأ لاقو

 يتلا اهيأاي »: ىلاعت هلوقرها ظل رظنلا موهفم ةضراعم مهفالتخا بتبسو
 وه سيلرذنلا نأ كلذو " «كجاورَأ تاَضْرَم يِفَتْبَت كل هللالَحأ ام ُمّرَحُت مل
 نأ كلذو « مرحم ليلحت وأ للحم ميرحت نم ينعأ يعرشلا محلا فالخ داقتعا
 نم نأ موهفملا اذه ناكمل نوكي نأ بجوف عراشلل وه افإ اذه يف فرصتلا
 رذن نإ مزلي ال ؟ همزلي ال هنأ عرشلاب هل هللا هحابأ ائيش هسفن ىلع مرح

 ةلجت مك هللا َضَرَف دق ١ : ىلاعت هلوق رهاظو « عرشلا همرح ءيش ليلحت
 اذه لحت ةرافكلا نوكت نأ بجوي ميرحتلا ىلع بتعلا رثأ "4 ّكِناَمْيَأ
 ميرحتلا تلّوأت ىلوألا ةقرفلاو « مزال ريغ وهف كلذك كلذ ناك اذإو « دقعلا

 . نيبب دقعلا ناك هنأ ةيآلا يف روكذملا

 بيرك نب دمحم ثيدح نم يقهيبلا هاورو « ةرافكب هرمأي لو : هرخآ يفو  ثيدحلا  ليئارسإ <
 وهو : يقهيبلا لاق « فيعض بيرك نب دمشو « ةرافكلاب رمألا هيفو « سابع نبا نع هيبأ نع
 . ( 5/:/» راطوألا لين ) رظناو ( 1,7/6 صيخلتلا ) , فيحصتو « أطخ

 وأ « ةباد بكري وأ . أبوث سبلي نأ رذن نك تاحابملا يف هنع هانلقن ايف ةمادق نبا مالك مدقت )١(

 لاقو « نيمي ةرافك هيلعو « هكرت نيبو « كلذب ربيف « هلعف نيب ريخم دمحأ دنعف .. ةأرما قلطي
 ١/ ىلحلا ) ةيرهاظلا بهذمل رظناو ( 5/4 ينغملا ) رظنا . هرذن دقعني ال : يعفاشلاو كلام

 حاملا رذن : ليقو رثكألا لوق ىلع اذهو . كلام هقفل ( ١75 /؟ ريبكلا حرشلا ) رظناو ( 565

 ناك نإ ةفينح يبأ دنعو . يعفاشلا بهذمل ( ٠05/8 ةضورلا ) رظناو . ةجوزلا ركذي لو « حابم
 دنع هللا يصعي نأ رذن نم نأ انركذ دقو ( 5 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا ءيش هيف بجي ال ًاحابم

 . كلذ لمأتف نيمي ةرافك هيلع نأ ةفيتح يبأ

 . ١ ةيأ ميرحتلا ()

 . ؟ ةيآ ميرحتلا )0



 ا 1١١

 نأ سم باتتك يفو . ةيآلا هذه هيف تلزن يذلا ءيشلا يف فلّتخا دقو

 هيلع لجرلا مرح اذإ : لاق هنأ سابع نبا نع هيفو ٠ لسع َةّيْرَك يف ناك كلذ

 ةَوْسأ هللا لوُسَر يف مُكَل ناق ْدَقَل > : لاقو ء اهرفكي نيي وهف هنأرما

 1 0 < هنت ََ

 . ( 141/18 ) سابع نبأ لوقو ( 177/١8 يبطرقلا ) كلذ يف رظنا . 5 ةيآ بازحألا ()
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 ثلاثلا لصفلا

 اهماكحأو اهنع مزلي يذلا ءيشلا ةفرعم يف

 هيف نإف كلذ ماكحأو روذنلا نم ٍرذن رذن يف مزلي اذام يف مهفالتخا امأو
 يهو كلذ يف لئاسملا تاروهشم ىلإ كلذ نم نحن ريشن نكل « ًاريثك ًافالتخا
 كلذ يفو . باتكلا اذه يف انتداع ىلع يعرشلا قطنلاب كلذ رثكأب قلعتت ىتلا

 هيف نيعي سيل يذلا قلطملا رذنلا يف بجاولا يف اوفلتخا : ىلوألا ةلأسملا .

 كلذ يف : ءاماعلا نم ريثك لاقف ©) ءرذن يلع هلل : لوقي نأ ىوس ًائيش رذانلا

 لقأ : موق لاقو ءراهظلا ةرافك هيف لب : موق لاقو .ريغ ال نيمي ةرافك

 نع كلذ يور « ملعلا لهأ رثكأ دنع نيهلا ةرافك يهو « ةرافكلا هيلع بجت رذن يلع لاق نهف )١(
 مماقلاو « سواطو « ءاطعو نسحلا لاق هبو ةشئاعو «رباجو ؛ سايع نباو « دوعسم نبأ
 دك دمتو يروثلاو ء دمحأو , كلامو « ريبج نب ديعسو « ةمركعو « يعخنلاو يعشلاو « ماسو
 . هيف ةرافك ال ام رذنلا نم نأل , هيف ةرافك الو « هرذن دقعني ال : يعفاشلا لاقو . نسحلا
 . ( 5/5 ينغملا ) رظنا

 *لع هللف ء اذك تلعف نإ : لاق وأ ء رذن يلع هلل : لاق نإف : ليصفت هيفف ةفينح يبأ دنع امأو
 يفو « لاحلل قلطملا يف هب ءافولا همزل « ةرمع وأ اجح وأ « ةالص وأ « ًاموص ىون نإف ءرذن
 ةرافك هيلعف « ةين هل نكت م نإو « ةرافكلا هيزجت الو . طرشلا دوجو دنع طرشلاب قلعلا
 . طرشلا دنع ثنحي , طرشب ًاقلعم ناك نإو « لاحلل ثنحي ًاقلطم ناك نإ هنأ ريغ : نيمي
 ةيصعم وأ « ًاحابم رذنلا هب قلع يذلا. طرشلا ناك ءاوسو « هيف رذانلل ةين ال يذلا مهبملاب دارملاو
 نع رفكيو « هسفن ثنحي نأ هيلع بجيو ءرذن ٌنيِلع هللف ٠ تيلص وأ ء تمص نإ : لاق نأب

 يفو « لاحلل قلطملا يف مايأ ةثالث مايص هيلعف « ًاددع وني ملو « ًامايص مهبملا رذنلا يف ىون ولو
 لكل « نيكاسم ةرشع ماعط هيلعف « اددع وني ملو اماعط ىون نإو « طرشلا دجو اذإ « قلعملا
 نأ ركذ امل نييلا ةرافك هيلع ناكل « ةين هل نكي ملول هنأل ةطنح نم عاص فصن نيكسم
 , ةرافكلا مايص ىلإ فرصنا « مايصلا هب ىون اماف « « نيمي ةرافك هترافك نأو « نيمي مهبللا ر ذنلا

 2. نيكاسم ةرثع ماعطإ وهو ةرافكلا ماعط ىلإ ماعطإلا فرصناو « مايأ ةثالث مايص وهو



 لنيك

 راص افإو . نيتعكر ةالص وأ موي مايص بَّرَقلا نم ممالا هيلع قلطني ام

 هيلع هنأ رماع نب ةبقع ثيدح نم تباثلل هيف نيملا ةرافك بوجول روهجلا
 . "ملسم هجرخ « نيِي ةرافك رذنلا ةرافك » : لاق مالسلاو ةالصلا

 نأ ىري نم بهذم بهذ افإف نيتعكر ةالص وأ موي مايص لاق نم امأو
 لقأ موي مايص وأ نيتعكر ةالصو « مسالا هيلغ قلطني ام لقأءىزجملا

 نع جراخف راهظلا ةرافك هيف لاق نم امأو . رذنلا مما هيلع قلطني ام
 ش 7. عامسلاو سايقلا

 *ث 5 *ث | 1 ْ

 رذن اذإ ينعأ « هللا تيب ىلإ يشملاب رذنلا موزل ىلع اوقفتا : ةيناثلا ةلأسملا

 , هيلع ءيش ال : موق لاقف قيرطلا ضعب يف زجع اذإ اوفلتخاو . الجار يشل
 لهأ بهذف : لاوقأ ةثالث ىلع هيلع اذام يف اوفلتخاو . هيلع : موق لاقو

 . بكر ءاش نإو ءزجع ثيح نم ىرخأ ةرم يشمي نأ هيلع نأ ىلإ ةنيدملا

 « موي موص هيلعف « موص لع هلل : لاق ولو ء عاص فصن هيلعف ,« ةقدص هلل لع : لاق ولو -

 ربتعي رذنلاو « هب رمألا درو ام ىندأ كلذ نأل ناتعكر هيلعف « ةالص يلع هلل : لاق ولو

 . ( ؟ههح/7 عئانصلا عئادب ) رظنا . رمألاب
 . ( 374/2 رابخألا ىقتنم ) رظنا . دمحأو « مسم هجرخأ ()

 ةرافك مسي مل اذإ ءرذنلا ةراسفك » رماع نب ةبقع نع ةجام نباو « هححصو ٠ يذمرتلا ىورو

 ىلع انباحصأ روهمج هلمحف ثيدحلا اذهب دارملا يف ءاماعلا فلتخا : يوونلا نع ًالقت يناكوشلا لاق

 نورثكألا وأ « نوريثكو ٠ كلام هلمحو « ةرافكلا وأ رذنلاب ءافولا نيب ريخم وهف « جاجللا رذن
 روذنلا عاونأ عيمج ىلع ثيدحلا ءاهقف نم ةعامج هلمحو ءرذن يلع هلوقك قلطملا رذنلا ىلع

 . نيهلا ةرافك نيبو « ءافولا نيب تاروذنملا عاونأ عيمج يف ريخم وه : اولاقو

 ديقملا ىلع قلطملا لمح نأل مسي م يذلا رذنلاب ثيدحلا صاصتخا رهاظلاو : يناكوشلا لاق
 .( 597 راطوألا لين ) رظنا . بجاو

 . ملعأ هللاو , هلئاق ىلع علَّطَأ لف ء راهظ ةرافك هيلع : لاق نم امأ
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 نود ّيْدَه هيلع : ةكم لهأ لاقو . يلع نع يورم اذهو « مد هيلعو هأزجأو

 نم يشيف عجري هنأ ينعي . ًاعيمج نارمألا هيلع : كلام لاقو . يشم ةداعإ

 وأ ةرقب دجي م نإ ةاشوأ ةرقب وأ ةنَدّب هدنع يْدَلاو « يذَه هيلعو « بجو ثيح
 .املرثألا ةفلاخمو ةلأبسملا هذمل لوصألا ةعزانم مهفالتخا ببسو . 2 ةندب ,

 نأ لجأ نم نراقلاو عتقملاب ةيناث ةرم ىشم اذإ زجاعلا هبش نم نأ كلذو

 هيلع ناك ام لعف اذهو « دحاو رفس يف نيرفس يف هيلع ناك ام لعف نراقلا
 ههبش نمو « عتمأملا وأ نراقلا يْدَه هيلع بجي ؛ لاق نيرفس يف دحاو رفس يف
 ذخأ نمو «مد هيف : لاق مدلا ةقارإ جحلا يف اهنع بونت يتلا لاعفألا رئاسب

 : رمع وبأ لاق . هيلع ءيش الف زجع اذإ : لاق بابلا اذه يف ةدراولا راثآلاب

 ء لاق اك وهو . ةقشملا حرط ىلع ليلد بابلا اذه يف ةتباثلا ةدراولا ننسلاو
 هللا تيب ىلإ يشت نأ يتخأ ترذن : لاق ينهجلا رماع نب ةبقع ثيدح اهدحأو

 لاق اذهو « هب ءافولا همزل « مارحلا هللا تيب ىلإ يشمل رذن نم نأ : هتلمجو : ةمادق نبا لاق )١(

 هئزجي الو .. ًافالخ هيف معن الو ءرذنملا نباو « ديبع وبأو ٠ يعفاشلاو « ىعازوألاو , كلام
 يف دوهعملا يشملا نأل كلذو « ًافالخ هيف معأ الو يمفاشلا لوقي هبو ةرمع وأ جح يف الإ يثملا

 همزليو ٠ يعرشلا دوهعملا ىلع لمح رذانلا قلطأ اذإف « ةرمع وأ « جح يف ىثملا وه « عرشلا
 . نيمي ةرافك هيلعو بكر زجع نإف « هرذنل هيف ىثملا

 نباو رمع نبا نعو .. ءاطع هب ىتفأو يعفاشلا لوق وهو « مد همزلي هنأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو
 يدُْهُيو : لاقف ٠ دازو . سابع نبا لاق هوحنو . ىثم ام بكريو « لباق نم جحي : الاق ريبزلا

 : ةيناثلاو ء رم نبا لوقك : اههادحإ : ناتياور يعخنلا نعو « ةثالثلا لاوقألا لثم نسحلا نعو

 . كلام لوق اذهو « سابع نبأ لوقك

 رظنا ٠ ةاش يذلا لقأ « هيلع ردق وأ , يثملا نع زجع ءاوس يْدَه هيلع : ةفينح وبأ لاقو
 . ( 15/9 ينغلا )

 ىلإ وأ ء ةبعكلا ىلإ وأ ىلاعت هللا تيب ىلإ يثملا يلع : لاق ولو » : لاق يناساكلا نكلو

 رظنا « ةاش حبذ هيلعو « بكر ءاش نإو « ًايشام ةرمعو ةجح هيلعف « ةكب ىلإ وأ . ةكم
 . ةفينح يبأل لوق ينغلا بحاص هركذ ام لعلو ( 1833/1 عئانصلا عئادب )

 . فلؤملا اهركذ يتلا لاوقألاو ٠ كلام بهذمل اهدعب امو ( 515/١ يفاكلا ) رظناو
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 هَنِبَم ينلا امل تيتفتساف « هتيم هللا لوسر امل يتفتسأ نأ ينترمأف لجو زع

 . سم هجرخ « بكرتلو شمل » : لاقف

 نيب ىداهُي الجر ىأر هِيَ هللا لوسر نأ : كلام نب سنأ ثيدحو

 نإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « يشمي نأ رذن : اولاقف هنع لأسف « هيتنبا .

 0 تباث ًاضيأ اذهو « بكري نأ هرمأو ٠ هسفن اذه بيذعت نع ينغل هللا

> * * 

 نيف ةرمع وأ جح يف يشملا موزل ىلع مهقافتا دعب اوفلتخا : ةغلاغلا ةلأسملا

 ةالصلا كلذب ديري سدقملا تيب ىلإ وأ هَل ينلا دجسم ىلإ يشمي نأ رذن
 ءيش همزلي ال : ةفينح وبأ لاقو « ىنشملا همزلي : ىعفاشلاو كلام لاقف « اههيف

 افإو « مارحلا دجسملا يف ةالصلا رذن نإ هدنع كلذكو « هأزجأ ىلص ثيحو

 فسوي وبأ لاقو 2 ةرمعلاو جحلا ناكمل مارحلا دجسلا ىلإ ىشملا هدنع بجو

 ةالصلا هيلع يبنلا دجسم يف وأ سدقملا تيب يف يىلصي نأ رذن نم : هبحاص

 ىلع سانلا رثكأو ٠ كلذ نع هأزجأ مارحلا تيبلا يف ىلص نإو « همزل مالسلاو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل مزلي ال ةثالثلا دجاسملا هذه ىوس امل رذنلا نأ

 تيبو هلكجسمو « مارحلا دجسملاركذف 2« ثالثل الإ يطملا حجيرست ال

 اهيف ىجري يتلا دجاسملا ىلإ رذنلا نأ ىلإ سانلا ضعب بهذو (" « سدقملا

 ٠ (رابخألا ىقتنم ) رظنا ء ةجام نبا الإ ةعاما هاور سنأ ثيدحو « هيلع قفتم ةبقع ثيدح )١(

 لاق اذهو : كلذ همزل ئصقألا دجسملا وأ َِلِلَم يبنلا دجسم ىلإ ىثملا رذن نإو : ةمادق نبا لاق (؟)

 ١ :رخآلا يف لاقو 3 يعفاشلا يلوق دحأ وهو ءردنملا نباو 2 ديبع وبأو 2 يعازوألاو كلام

 ..رظنا . لفن نيذه نايتإب ربلاو . ضرف هللا تيب نايتإب ربلا نأل « اههيلإ يشملا بوجو يل نيبي ال
 . ( 1376 ينغملا )

 . ( 1813/1 عئانصلا عئادب ) رظنا . مارحلا هللا تيب ىلإ الإ يثملا بجي ال ةفينح يبأ بهذمو

 عئادب ) رظنا . ءاش ثيح اهيلصي هنإف « ةثالثلا دجاسلا نم يأ يف يلصي نأ رذن اذإ امأ

 . ( 583/4 راطوألا لينزو ( ؟متح/ك عئانصلا

 5 لين عم رابخألا يقتنم ) رظنا .. هيلع قفتم ثيدحلا « .. لاحّرلا ٌدَشُت ال ١» ثيدحلا ظفل (0)



 .١ك

 ترذن يقتلا ةأرملا دلول سابع نبا ىوتفب كلذ يف جتحاو « بجاو دئاز لضف
 . اهنع يشي نأ تتاف ءابق دجسم ىلإ يشمت نأ

 ىنعملا يف مهفالتخا مارحلا دجسملا ادع ام ىلإ رذنلا يف مهفالتخا ببسو
 ةالص عضومل كلذ له « دجاسم ثالثلا هذه ىلإ يطملا جرست هيلإ يذلا
 ةالص عضومل لاق نف ؟ لفنلا ةالص عضومل وأ مارحلا تيبلا ادع ايف ضرفلا

 يشملاب رذنلا : لاق عرشلاب أبجاو ناك ذإ رذني ال هدنع ضرفلا ناكو ضرفلا
 بجاولا يف نوكي دق رذنلا نأ هدنع ناك نمو « مزال ريغ نيدجسملا نيذه ىلإ
 ةالصلا هيلع هلوقل لفنلا ةالص عضومل نادجسملا ناذه دّصقُي دق ًاضيأ هنأ وأ

 دجسلا الإ هاوس اهف ةالص فلأ نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص » : مالسلاو

 وبأ نكل ٠ بجاو وه : لاق « لفنلاو ضرفلا لمثي ةالصلا مماو 7 « مارحلا
 هيلع هلوق نيبو هنيب عملا ىلإ ًاريصم ضرفلا ىلع ثيدحلا اذه لمح ةفينح
 الإ اذه يدجسم يف هتالص نم لضفأ هتيب يف مكدحأ ةالص » : مالسلاو ةالصلا

 نأ يه ةلأسملا هذهو . نيثيدحلا نيذه نيب داضتلا عقو الإو "« ةبوتكلا
 . بابلا اذه نم نوكت نأ نم قحأ يناثلا بابلا نم نوكت

 نا اذا ل

 ' يف هنبا رحني نأ رذن نم ىلع بجاولا يف اوفلتخاو : ةعبارلا ةلأسملا

 نم ةئام رحني لب : مهضعب لاقو ٠ سابع نبا نع يورم ًاضيأ وهو « ةاش
 لب : مهضعب لاقو « يلع نع كلذ يورو « هتيد يدْهَي مهضعب لاقو ٠ لبإلا

 . ةريره يبأ نع ( ؟80/+ راطُؤكلا

 )١( اك ينغملا ) رظنا ةريره يبأ ثيدح,نم هيلع قفتم ثيدحلا (.

 يف هلصأو تباث نب ديز ثيدصح نم دواد وبأ هأور « .. هتبي يف مدحأ ةالص » ثيدح (؟)
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 هنأل هيلع ءيش ال : يعفاشلاو فسوي وبأ لاقو « ثيللا لاق هبو « هل جحي

 . ©) ةيصعم يف رذن الو ةيصعم رذن

 هب برقت ام له ينعأ « مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ةصق مهفالتخا ببسو
 هب ّصخ عرش كلذ نأ ىأر نف ؟ مزالب سيل مأ نيماسال مزال وه مهاربإ

 . ٠ مزال رذنلا : لاق انل مزال هنأ ىأر نمو ءرذنلا مزلي ال : لاق مهاربإ

 فالخ اذه ىلإ قرطتي نكل ءروهشم انلبق نم عرش انمزلي له يف فالخلاو

 ًاعرش نكي مو مهاربإب ًاصاخ ناك هنأ لعفلا اذه نم رهاظلا نأ وهو ءرخآ

 سيل مأ انل عرش وه له فلتخي نأ يغبني سيلف اذه ىلعو « هنامز لهأل

 لبق نم كلذ يف بجاولا يف اوفلتخا افإ عرش هنإ اولاق نيذلاو ؟ عرشب
 مأ « ميهاربإ ىلع بجاولا ىلع كلذ يف بجاولا لمحي له يف ًاضيأ مهفالتخا
 جح امإو « هتيدب ةقدص امإ كلذو « ةيمالسإلا بّرقلا نم كلذ ريغ ىلع لمحي

 ثيدح ىلإ اوبهذف . لبإلا نم ةئام اولاق نيذلا امأو . ةندب يّْدَه امإو « هب
 . بلطملا دبع

 انا نيل نيل

 هللا ليبس يف هلك هلام لعجي نأ رذن نم نأ ىلع اوقفتاو : ةسماخلا ةلأسملا
 ناك اذإ كلذو ةرافكلا هعفرت سيل هنأو همزلي هنأ ربلا لبس نم ليبس يف وأ

 اوفلتخاو . انيمي هنومسي يذلا وهو طرشلا ةهج ىلع ال ربخلا ةهج ىلع ًارذن
 اذك تلعف نإ نيكاسال يلام : لوقي نأ لثم طرشلا ةهج ىلع كلذ رذن نيف

 بهذم وهو هيف ةرافك الو ربخلا ةهج ىلع رذنلاك مزال كلذ موق لاقف « هلعفف

 بهذمل ( 7875/6 عئانصلا عئادب ) رظناو « ءاماعلا بهاذم يف ( 5/8 مزح نبال ىلحلا ) رظنا )١( ش

 ( 76ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظناو . كلذك ( 75/؟ راتختا ردلا ) رظناو . ةفينح يبأ

 .. فلؤملا اهركذ ؟ كلام بهذمل
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 لاقو « هيف ةرافك ال هنأ ىنعأ . ةغيصلا هذه اهغيص يتلا روذنلا يف كلام
 يتلا روذنلا يف يعفاشلا بهذم وهو .. طقف نيم ةرافك كلذ يف بجاولا : موق

 . ناهألا محب اهقحلأ هنأل طرشلا جرخم اهجرخ

 . ناميألا باتك يف انلوق نم مدقت ام ىلع روذنلا محب اهقحلأف كلام امأو

 يف اوفلتخا هودقتعا يذلا عضوملا يف هلام جارخإ بوجو اودقتعا نيذلاو
 بجي لب : موق لاقو ..طقف هلام ثلث جرخي : كلام لاقف « هيلع بجاولا
 وبأ لاقو ءرفزو يعخنلا مهاربإ لاق هبو ء هلام عيمج جارخإ هيلع

 جرخأ ْنإ : مهضعب لاو « اهيف ةاكزلا بجي ىتلا لاومألا عيمج جرخي: ةفينح

 () سماخ لوق ةلأسملا يفو . هأزجأ هلام ةاكز لثم

 )١( يرهزلا لاق اذهو « ثلثلا هأزجأ هلك هلامب قدصتي نأ رذن نم نأ كلذ هلمجو : ةمادق نبا لاق «

 كلامو ٠ عيمج : لاق لجر نع هتلأس + لاق دمحأ نع يقرخلا قحسإ نب نيسحلا نع يورو

 لاق لجر نع .لئسو : لاق . نييلا ةرافك هترافك : لاق « ةقدص نيكاسلا يف كلمأ ام :
 نيكاسم ةرشع معطي : لاق هنأ اوركذف « نيكاسملل وهف « نالف نع ثري ام .

 عرشلا يف بجي الو  عرشلا دوهعم ىلع لوم قلطملا نأل ةاكزلا ردقب هنم قدصتي : ةعيبر لاقو
 ناك نإو « ةرشعب قدصت نافلأ وهو « اريثك ناك نإ : لاق ديز نب رباج نعو « ةاكزلا ردق الإ

 ةعبسب قدصت فلأ وهو « ًاطسوتم ٠ ًاليلق ناك نإو ٠ وبأ لاقو « ةسمخب قدصت ةئامئمخ وهو

 ناتياور هريغ يف هنعو « هلك يوكزلا لاملاب قدصتي : ةفينح :
 يعفاشلاو « يثيللاو « يعخنلا لاقو « ءيش هنم همزلي ال : ةيناثلاو ء هب قدصتي : اههادحإ

 همزلف « ةعاط رذن هنألو « هعطيلف « هلل عيطي نأ رذن نم » : هِيَ يبنلا لوقل هلك هلامب قدصتي
 قدصتي نأ رذن نم ربلا دبع نبا لاقو ( 8/4 ينغملا ) رظنا . مايصلاو « ةالصلا رذنك هب ءافولا
 مل ثنحيف ؛ هلام ةقدصب فلح ول كلام دنع كلذكو ء ريغ ال هثلث جارخإ همزل « هلك هلام

 لاقو « هلام رشع عبرب قدصتي نأ هئزجي : ةباس يبأ نباو ةعيبر لاقو « هثلث جارخإ الإ همزلب '
 ًاطسو ناك نإو « كلام لاق اك هلام ثلث هئزجيف « ًارسوم كلذب فلاحلا ناك نإ : بهو نبا
 نم يف رمع نبا لاقو « نيمي ةرافك ةئزجيف ءالقُم ناك نإو « ةعيبر لاق اك ةاكزلاب هلام رهطيف
 نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامجو « ةشئاع تلاقو « هلك هب قدصتي هنأ : هلام ةقدصب نيهلا يف ثنح

 ًادبأ هبسكي ام لكب قدصتي نأ رذن ولو « نيمي ةرافك هئزجت «٠ هيلع ءيش الف ٠ يفاكلا ) رظنا

 ١/ 55كلام بهذملا .
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 نإو هعبس جرخأ ًاطسو ناك نإو هسمخ جرخأ ًاريثك لاملا ناك نإ وهو
 ليلقلاو . فلأب طسولاو « نيفلأب ريثكلا ءالؤه ٌدحو « هرشع جرخأ ًاريسي ناك

 . ةلأسملا هذه يف مهفالتخا يف ببسلاو . ةداتق نع.يورم كلذو « ةئامسمخب
 نأ كلذو ءرثألل بابلا اذه يف لصألا ةضراعم هثلث وأ هلك لاملا لاق نم ىنعأ
 نأ دارأو هيلع هللا بات نيح رذنملا دبع نب ةبابل يأ ثيدح يف ءاج ام
 وه « ثلثلا كلذ نم كيزجي » : عَِلَم هللا لوسر لاقف « هلام عيمجب قدصتي

 . كلام بهذم يف صن

 «رذنلا رئاس ىلع المح هلام عيمج وه امنإ هل مزاللا نأ بجويف لصألا امأو

 هذه ءانثتساوه بجاولا نكل . هدصق يذلا هجولا ىلع هب ءافولا بجي هنأ ىنعأ

 هذه يف مزلي مل كلام نأ الإ ء صنلا اهانثتسا دق ذإ « ةدعاقلا هذه نم ةلأسملا

 لك ناك نإو همزل ًانيعم ًائيش رذن وأ فلح نإ : لاق هنأ كلذو « هلصأ ةلأسلا

 اذهو « ثلثلا نم رثكأ وهو هلام نم أءزج نيع نإ هدنع مزلي كلذكو « هلام

 ءاج يذلل ِهَّقِلَي هللا لوسر لوق يفو ةبابل يبأ ثيدح يف هاور ام صنل فلاخم

 كلمأ ام ةقدص يهف اهذخف ندعم نم اذه تبصأ : لاقف بهذ نم ةضيب لثم

 نم مث هراسي نع مث هنيمي نع هءاج مث « هِي هللا لوسر هنع ضرعأف « اهريغ
 لاقو « هعجوأل اهب هباصأ ولف « اهب هفذحف هَ هللا لوسر اهذخأف « هفلخ

 « بهذلا نم ةاكزلا اهيف يتلا لاومألا ىلع اذهف ء ةقدص يلام : لاق ولو : يناساكلا لاقو <

 رودب قدصتي نأ مزلي الف « هيف ةاكز الام هيف لخدي الو متاوسلاو « ةراجتلا ضورعو.« ةضفلاو
 ضرأو « لماوعلاو ةراجتلا اهب دصقي ال يتلا ضورعلاو « ثاثألاو « ندبلا بايثو ىتكسلا
 . ةاكزلا لام هنأل هنود امو « باصنلا رادقم نيب قرف الو « اهيف ةاكز ال هنأل ٠ جارخلا

 سنج هنأل « هب قدصتي نأ همزلي هنأ طيحم نيد هيلعو « هلا قدصتي نأ رذن اذإ : اولاق اذهلو
 عئادب ) رظنا . هلثمب قدصتلا همزل هب هنيد ىضق نإف ةبجاو نكت مل نإو ةاكزلا هيف بجت لام
 رذن نم نأ ىلع اوقفتا » مهنأ نم فلؤملا هركذام نأ ءاهقفلا لاوقأ نم نيبتيف ( 1872/1 عئانصلا

 . كلذ لمأتف . لاق 5 سيل « .. ربلا ليبس وأ « هللا ليبس يف هلك هلام لعجي نأ



 لادا

 دعقي مث ةقدص هذه لوقيف كلمي اب مدحأ يتأي » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 هنأ يف صن اذهو 27 « ىنغ رهظ نع .ناك ام:ةقدصلا ريخ . سانلا ففكتي

 هدنع حصت مل ًاكلام لعلو « هلام عيمج ناكو هب قدصت-اذإ نيعملا لاملا مزلي ال .

 ةصاخبو « فاعضف ةلأسملا هذه :يف .تليق .يتلا ليواقألا رئاس امأو . راثآلا هذه

 هللاو « باتكلا اذه لوصأ يف فاك ردقلا اذهو « ثلثلا ريغ كلذ يف دح نم

 ١ .: . باوصلل قفوملا

 دوبعملا نوع عم دواد يبأ ننس ) رظنا : هللا دبع نب رباج نع  هنع تكسو - دواد وبأ هاور )١(

 .( ؟١/ه



 هلآو دمح انديس ىلع هللا ىلصو ... يحرلا نمحرلا هللا مس

 ايلست ملسو هبحصو

 اياحضلا باتك





 كلا

 * اياحضلا باتك

 نمو اياحضلا كح يف : لوألا بابلا : باوبأ ةعبرأ هلوصأ يف باتك اذهو
 . اهددعو اهنانسأو اهتافصو اياحضلا عاونأ يف : يناثلا بابلا . اهب بطاخلا

 . اياحضلا موحل ماكحأ يف : عبارلا بابلا . حبذلا ماكحأ يف : ثلاثلا بابلا

 : يحاضألا نع ديهمت *

 : ةغللا ثيح نم (أ)
 ءاحلا ةرسكل اعابتإ اهرسكو « ةلوعفأ ريدقت يف وهو رثكألا يف ةزمه لا ض : ةيحضألا يف تاغل

 ( ةاحضأ ) عبارلاو اياطعو ةّيطع لثم ( اياحض ) عجلاو ةّيِحَض ةثلاثلاو ٠ ( ىحاضأ ) عجلاو
 . ( ؟/؟ رينملا حابصملا ) ىحضألا ديع هنمو ىطزأو ةاطرأ لثم ( ىحْضأ ) عج او ةزمهلا حتفب
 ممم ةغل ثينأتلاو « سيق ةغل ريكذتلا : ناتغل ىحضألا يفو : ىلاعت هللا همحر : يوونلا لاق

 . ( 820/+ عومجملا )

 : عوشلا ثيح نم امأ ( ب )
 دوجو دنع صوصخم موي يف ىلاعت هلل ىبرقلا ةينب حبذي ةصوصخم نسب صوصخم ناويحل مسا وهف

 . ( فانحأ ) ( 71/8ريدقلا حتف ) رظناو ( ؟/1 يعليزلا ) اهببسو اهطئارش
 درو انو ؟ ةيآ رثوكلا «ِؤَسْناَو َكْبَرِل لصق » : ىلاعت هلوقل اهتيعورشم ىلع نوماسملا عمجأ دقو

 : لاق ِهتَِ ينلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعف « بابلا اذه يف ةحيحصلا ثيداحألا نم

 . اهنورقب ةمايقلا موي يقأتل هنإو مد ةقاره نم هللا ىلإ بحأ ًالمع رحنلا .موي مدآ نبا لمع ام »

 اوبيطف ٠ ضرألا ىلع عقي نأ لبق ناكمب لجو زع هللا نم عقيل مدلا نإو « اهراعشأو اهفالظأو
 . ( ١٠؛4/؟ ةجام نبا )رظنا . بيرغ نسح ثيدح اذه لاقو « يذمرتلاو « ةجام نبا « ًاسفن اهب

 « مهاربإ مكيبأ ةنس لاق . ؟ يحاضألا يه ام هللا لوسراي اولاق وأ تلق » لاق قرأ نب ديز نعو

 فوصلا نم ةرعش لكب : لاق ؟ فوصلاف « اولاق ٠ ةنسح ةرعش لكب : لاق ؟ اهنم انل ام : اولاق

 . 7١46/7 ةجام نبا رظنا . ةجام نباو دمحأ « ةنسح

 الف « حضي مف ء ةعس دجو نم » : وّتَِي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 . ( 4:١٠/؟ةجام نبا ) رظنا . ةجام نباو « دمحأ هاور « انالصم نيرقي

 ىلإ بحأ ءيش يف قرّولا تقفنأ ام ه هِي هللا لوسر لاق : لاق اههنع هللا يضر سابع نبا نعو

 مهاربإ هيفو ( 17/4 ) دئاوزلا عمج رظنا . ريبكلا يف يناربطلا هاور « ديع موي يفرحنُي ريحن نم هللا
 1 . ٍفيعض وهو ٠ يروخلا ديزي نبا.

 ب ةيحضألا ةيعورشم ىلع لدت اهلك حاحصلا ثيداحألا نم اهريغو « ةفيرشلا ثيداحألا هذهف
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 . ءاماعلا نيب فالخ ال 2 -

 : ةيحضألا ةيعورشم نم ةيكحلا ( ج )
 مولا اذه يف يظعلا لضفلا بحاص ىاعت هللا ىلإ برق ةيحضألاف ٠ هيث لك لسن الوأ

 « ءايبنأ نم رشبلا ينبل وأ « مانصألل نييارقلا نوبرقي نيذلا كفوأل ةفلاخمو « كرابملا

 « تالالضلاو كرشلا يف ناسنإلا عقويل صرفلا نيحتي يذلا مجرلا ناطيشلل ًانايصعو ... ءايلوأو

 . نتفلاو
 قوفو « ةاساومو ةكربو « ةمحر هلك نيد يمالسإلا نيدلا نأ مسملا اهيأ كيلع ىفخي ال : ًايناث

 عرش دقف « ةبحملاو « فتاكتلاو , فلآتلا ىلإ وعدي « ىلوألا ةجردلا يف يعاتجإ نيد وهف « كلذ

 . مهب ةمحرو « ماتيألاو * نيزوُمّْلاو ٠ نيكاسملاو ءارقفلاب ةفأر رطفلا ديع يف رطفلا ةقدص
 دمجوي « لمجرلاو راو «ريقفلاو ينغلاو «ريغصلاو « ريبكلا هيف حرفي يذلا مويلا كلذ ينف
 نم نازحألا مهيلع تبصناو ٠ عوجلا مهضعو « نامرحلا مهاصأ نم مهنيب نمو « عقلا يف سانأ
 ىلع بجاو قح محل ناكف « نيريثكلا لايعلا يذو لمار لاو « ماتيألاو نيكاسملاو « ءارقفلا

 يتلا « ةنيزحلا ةروسكلا بولقلا ىلع رورسلا لاخدإو حرفلا كلذ نم بيصن مهل نوكيل نيداسملا
 . ممرطاوخل ًاربجو « اهلايع هب حرفتو « هب حرفت ام دجت ال

 امل ةرافك ًاضيأ يهو « لخبلاو حشلا نم سوفنلل ةراهط يهف « ىرخأ ةهج نمو « ةهج نم اذه

 . روصقو ءوغلو « ثبع نم هموص مايأ يف متاصلا نم ردص

 حرفي ثيح « كرابملا ىحضألا ديع رورسلاو « حرفلا موي مظعلا مويلا اذه يف لاحلا كلذكف

 نم سوفنلا ةراهطل.ضرغلا اذهل ةيحضألا تعرش « مهريقفو « مهينغو ممريبكو « ممريغص نومسملا

 ءاقدصألاو « ناريجلاو « براقألاو « لهألاو ٠ لايعلا ىلع رورسلا لاخدإلو ٠ لخبلاو حشلا
 ىلإ ىبرق يهف « كلذ لك ىلع ةوالع « لمارألاو « نيزوعملاو . ىماتيلاو « نيكاسملاو « ءارقفلاو
 | . مظعلا لضفلا بحاص ىلاعت هللا

 بسكي كلذك وهو هرك مأ يضرأ ءاوس « هفنأ نر هريغل ريخلا ءادسإو «ريخلا لعفب فلكم مسملاف

 . يردي ال ثيح نم بولقلا
 . ؟ اهلثم نيأو ! مالسإلا ةمظع اهنإ

 اهيلغ ليلدلاو ةيحضألا مكح ه0
 نمو « ةنس ةيحضألا نأ ىلع دمحأو « يعفاشلاو « كلام : ةثالثلا ةّمألا مهنمو « روهملا قفتا دق

 « ةمقلعو « بيسلا نب ديعسو « يردبلا دوعسم وبأو « لالبو ءرمعو ءركب وبأ : كلذب لاق

 ْ . فسوي وبأو « ءاطعو « دوسألاو

 ىنب جاحلل الإ « ةبجاو اهنإ ةيكلاما ضعبو « ثيللاو « ةفينح وبأو ٠ يعازوألاو « ةعيبر لاقو



 . ( 584/8-181) عومجملاو « ( ١؟5/0 ) راطوألا لين ٌرظنا -

 : ناتبجاو ناتاش هيلعف ءرحنلا مايأ يف ةاشب يحضي نأ رذن ول هنأ ةفينح يأ بهذم ىلعف

 . ةيحضألا نع ةيناثلاو « رذنلا نع ىلوألا

 . ةيحضتلا نم هيلع بجو امع رابخإلا كلذب دارأ هنأل  ةدحاو هيلع بجت لاق نم ةيفنحلا نمو
 بهذلا يف فالخ الب « ناتاش هيلع بجت هنإف رحنلا مايأ لبق ةاشرذن ّشلعءلاق ولو

 ٠ ( ؟1818/5-850) عئانصلاعئ ادب رظنا . بجاولا نعرابخإلا لتحت ال ةغيصلا نأل « ( يفنحلا )

 ةيهبلا ةضورلا ) رداقلا ىلع اهبوجوب ليق لب « ًادكؤم ًابابحتسا ةبحتسم اهنأ : ةيمامإلا بهذمو
 .( ١98/١ ةيقشمدلا ةعمالا حرش

 هرضحي ال نم ) باتكو ( ٠/4 ٠ رخازلا رحبلا ) رظنا ةدكؤم ةنس اهنأ ةيضابإلاو ٠ ةيديزلا بهذمو

 . ( ؟5؟/؟ هيقفلا

 هللا لوسر عم تيلص » : لاق هنع هللا يضر رباج نع تبث امب اوجتحا « ةنس اهنإ : اولاق نيذلاف
 اذه مهلا «ربكأ هللاو هللا مسب لاقف , هحيذف ٠ شبكب يتأ فرصنا اماف « ىحضألا ديع لَ
 حرشب دواد يلأ ننس رظنا . يذمرتلاو « دواد وبأو « دمحأ هاور « يتمأ نم ٌمعَضُي ل نمعو « ينع

 . ( محرتا/ ) يدابأ ميظعلا قحلا سمش دمج

 ىرتشا ٠ ىحض اذإ ناك « هِي هللا لوسر نأ » عفار يبأ نع نيسحلا نب يلع نع تبثامبو
 ٠ هالصم يف مان هو « اهدحأب قأ سانلا بطخو ىلص انإ , نيحلمأ « نينرقأ « نينيمس نيشبك

 يل دهشو : ديحوتلاب كل دهش نم ًاعيمج يتمأ نع اذه مهللا : لوقي مث « ةنيدلا يف هسفنب هحبذف

 ًاعيمج اهمعطيف ء دمح لآ « دم نع اذه : لوقيو ٠ هسفنب هحبنيف ءرخآلاب قؤي مث غالبلاب

 هللا هافك دق « ئحضي مثاه ينب نم لجرل شيل نيتس انثكف « ايهنم هلهأو « وه لكأيو نيكاسملا
 . ( ١١5/5 راطوألا لين ) رظنأ . دمحأ هاور « مرغلا هِي هللا لوسرب ةبوثملا

 نم ءىزجت يهف « هتمأ نع ىحض هِي هنأ وه بوجولا مدع ىلع لدي يذلا نإ : روهجلا لاقف
 . اهنم نكتي مل وأ ٠ ةيحضألا نم نكمت
 « هرعش ن٠ ذخأي الف يحضي نأ مكنم دارأ نم » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب اوجتحا كلذكو - ؟

 ْ . ( ١؟0/ه راطوألا لين ) رظنا . يراخبلا الإ ةعاملا هاور « هرافظأو

 اهقلع هنأل ٠ ةيحضألا بوجو مدع ىلع ليلد ثيدحلا اذه يف :  ىلاعت هللا همحر  يعفاشلا لاق
 .( 5183/8 عومجنلاو ٠١5/١١ يبطرقلاو ٠١5/5 ةيارلا بصن ) رظنا ةدارإلاب

 يتعكرب َتْرُِأ ٠ اعوفرم اهنع هللا يضر سابع نبا نع دمحأ هجرخأ امب : 'ًاضيأ اوجتحاو - *

 « مكيلع بتكت ملو « ىحضألاب ْتْرِمَأو « اهب اورمؤت لو « ىحضلا
 ءرحنلا : ا عوطت لو « شاف لع ّنُه ثالث » ظفلب هنع ماحلاو « يدع نباو « رازبلا جرخأو
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 ْ . « ىحضلا اتعكرو «رتولاو -
 رظنا . ىوقت ال اهلك ثيداحأ كانهو « هقرط عيمج نم فيعض ثيدحلا نأب ظفاحلا حرص دقو
 .( 36/6 راطوألا لين )

 : يلي اب جتحاف اهبوجوب لاق نم امأو
 . ؟ ةيآ رثوكلا « رَحماو َكَبَرِل لّصق ١ : ىلاعت لاق - ١

 ىلع ةبجاو ةيحضألا تماد ام اولاقو « اهدعب َنْدّبلا رحناو « ديعلا ةالص َلَص ريسفتلا يف ليق
 ضعب يف ليق دق : ليق نإف ؛ هنمأل ةودق هنأل , هتمأ ىلع ةبجاو يه كلذكف « ٍعَِلَم ينلا

 لبقتسا ليقو « ةالصلا يف كرحن ىلع كيدي عض يأ «رحناو » لجو زع هلوقل ليوأتلا هوجو
 . ةالصلا يف كرحنب ةلبقلا

 لمح يناثلا ىلعو « ةديدج ةدئاف ىلع ظفللا لمح هنأل « ىلوأ لوألا ىلع لمحلا نأ : باوجلاف

 لاك هب قلعتي مدنع ةالصلا لامفأ نم ةالصلا يف رحنلا ىلع ديلا عضو نأل ء راركتلا ىلع

 رمألا تحت لخديف « ةنودب ًاعرش ةالصلل دوجو ال « ةالصلا. طئارش نم ةلبقلا لابقتساو « ةالصلا

 « ًاراركت نوكي هيلع «رحناو » هنأش زع هلوق لمحف « هب ًارمأ ةالصلاب رمألا ناكف « ةالصلاب
 . ىلوأ ناكف « ةديدج ةدئاف ىلع ًالمح نوكي هانلق ام ىلع لمخاو

 رمألاف « مانصألل ال هناحبس هل رحنلاب برلا صيصخت دارملا نأب ةيآلا نع روهملا باجأ دقو
 . ( ١7/0 راطوألا لين ) رظنا . مالكلا هيلإ هجوتي يذلا ديقلا هنأل ٠ كلذ ىلإ هجوتم

 وأ ء ديعلا ةالص ىلع ةالصلا لمحب دييقتلا نم ىلوأ مومعلا ىلع رحنلاو ةالصلا قالطإ نأ قحلاو

 . ةيحضألا وأ « ةالصلا يف رحنلا ىلع ديلا عضو ىلع رحنلا لمح

 اهلعجأو تاولصلا هل لصف «رثوكلاب كيلع نتما دق « هناحبس هللا نأ - ملعأ هللاو  ىنعملاو
 . هتمأل رمأ مالسلاو ةالصلا هيلع هل رمألاو « هريغل ال ء هل كرحن لعجأو « هل ةصلاخ

 . ماع وه لب « بسحف ةيحضألا صخي ال رحنلا نأ ؟ « ىحضألا ديعلاب ةصاخ تسيل ةالصلاف

 . ىلاعت هلل الإ كرحن الو كتالص نوكت الف «ٌرثؤقلا َكاَنْيَطْعَأ نإ » يظرقلا بعك نب دم لاق

 ءهلرحناو , كبر دبعا : دارأ هنأ يدنع يذلاو : لاق ثيح يبرعلا نبا هراتخا ام وهو

 ةصيصخلا هذه يزاوي لمعلا عيمج نوكي نأ يرحلابو « رثوكلاب كصخ نمل الإ كلمع نوكي الو
 هتينآ ددعو « كسم هتنيط يذلا رهنلا وأ « هايإ هللا كاطعأ يذلا ريثكلا ريخلا وهو « رثوكلا نم

 « ةندب وأ « ةرقب وأ « شبك حبذو ءرحنلا موي ةالص اذه يزاوي نأ امأ « ءامسلا موجن ددع

 ١541/4 يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ ) دابعلل باوثلا ةنزاومو « ريبدتلاو ريدقتلا يف ديعب كلذف

 .( ه4

 « مالسلا هيلع يهاربإ كيبأ ةنس اننإف , اوحض » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب كلذك اوجتحاو - ؟

 . لمعلا قح يف بوجولا يضتقي ةنيرقلا نع قلطملا رمألاو



 لكل

 ظن

 جرخم جرخ اذهو « انالصم نبرقي الف « حضي مل نم » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ًاضيأ ءاجو - "
 . بجاولا كرتب الإ ديعو الو « ةيحضألا كرت ىلع ديعولا
 . ( ١77/6 راطوألا لين )رظنا . حتفلا يف ؟ باجيإلا يف احيرص سيل هنأب : ثيدحلا نع بيجأو

 ليلد كلذ لكف « ةالصلا لبق تحبذ اذإ اهتداعإو ٠ ةيحضألا حبذب هرمأ ًاضيأ ءاجو - ؛

 عئانصلا عئادب ) رظنا . تابرقلا يف ةبرقلا وه بوجولاو « ةبْرَق مدلا ةقارإ نألو ٠ بوجولا
 (.١ ورك

 بجت اهنأ مهنيب فالخ الو بوجولا نع ةفراصلا ةلدألل , ىوقألا وه روهجلا لوق نأ قحلاو
 .رذنلاب





 و١.56

 لوألا بابلا

 ؟ اهب بطاخملا نمو 2 اياحضلا مح يف

 كلام بهذف ؟ ةنس يه مأ ةبجاو يه له ةّيَحضألا يف ءاناعلا فلتخا
 ملو ٠ ىنمب اهكرت يف جاحلل كلام صخرو « ةدكؤملا ننسلا نم اهنأ ىلإ يمفاشلاو
 ةبجاو ةيحضلا : ةفينح وبأ لاقو 2 هريغو جاحلا « نيب كلذ يف يعفاشلا قرفي

 هابحاص هفلاخو ؛ نيرفاسملا ىلع بجت الو 3 نيرسوملا راصمألا يف نييقملا ىلع

 يبأ لوق لثم كلام نع يورو « ةبجاوب تسيل اهنإ : الاقف دمعو فسوي وبأ .
 يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف له : اههدحأ : نائيش مهفالتخا ببسو . ةفينح
 طق ةيحضلا مَع كرتي مل هنأ كلذو « بدنلا ىلع وأ بوجولا ىلع لومع كلذ

 حبذ » : لاق نابوث ثيدح يف ءاج ام ىلع رفسلا يف ىتح هنع يور اهف
 : لاق « ةيحضلا هذه محل حلصأ .. نابوثاي : لاق مث هتيحضأ هِي هللا لوسر

 . 20« ةنيدملا مدق ىتح اهنم همعطأ لزأ مف

 ماكحأ يف ةدراولا ثيداحألا موهفم يف مهفالتخا : يناثلا ببسلاو

 هنأ ةماس مأ ثيدح نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبث هنأ كلذو « اياحضلا

 ًائيش هرعش نم ذخأي الف يحضي نأ كدحأ دارأف رشعلا لخد اذإ » : لاق

 ىلع ليلد هيف « يحضي نأ مدحأ دارأ اذإ » هلوقف : اولاق () « هرافظأ نم الو

 ةداعإب ةدرب ابأ مالسلاو ةالصلا هيلع رمأ. انو : ةبجاوب تسيل ةيحضلا نأ
 نبا بهذمو ٠ بوجولا كلذ نم موق مهف " ةالصلا لبق حبذ ذإ هثيخضأ

 . (رابخألا ىقتنم )رظنا : سمو « دمحأ هاور ثيدحلا )١(

 . (رابخألا ىقتنم ) رظنا . يراخبلا الإ ةعامْلا هاور ةماس مأ ثيدح )١(

 ”.' بزاع نب 'ءاربلا ثيدح' نم : يلع قفتم ةدرب / ثيدح (؟)

 نب بالك نب ديبع نب ورمع نب راّين نب ئناه همسا هنع هللا يضر ليلجلا يباحصلا وه ةدرب وبأو

 يولبلا ةعاضق نب فاحلا نب ناولح نب ورمع نب يلب نب ىناه نب لهذ نب ةريبه نب منغ



 لذا

 امل اهب يرتشأ نيمههردب سابع نبا ينثعب : ةمركع لاق . بوجو ال نأ سابع
 . سابع نبا ةيحض هذه هل لقف تيقل نم : لاقو

 ضرغلا يف دراوب سيل ثيدح لكو "7 كيدب ىحض هنأ لالب نع يورو
 ديري يذلا مزلي له اوفلتخاو . فيعض هب جاجتحالاف هب هيف جتحي يذلا
 كلذب ثيدحلاو ؟ هرافظأو هرعش نم لوألا رشعلا نم ذخأي ال نأ ةيحضتلا

 (9 تباث

 ةبقعلا دهش . حصأو ربشأ لوألاو . ةريبه نب كلام ليقو : ثراحلا همسا : ليقو ء يندملا -

 لسمو يراخبلا هل ىور . دهاشلا رئاسو « قدنخلاو « ادحأو « أردب دهشو « نيعبسلا عم ةيناثلا
 ٠ سمح ةنس يفوت . نيعباتلا نم ةعامج مث هللا دبع نب رباج هنع ىورو « ًادحاو ًاثيدح
 ءاممألا بيذهت ) رظنا . بزاع نب ءاربلا لامخ وهو « هل بقع الو نيعبرأو نينثا وأ ٠ نيعبرأو
 . ( تافصلاو

 )١( (7ص ةيمالسإلا ةعيرشلا يف حئابذلا » انباتكو ( 3 /7 ىلحلا ) رظنا . ٠

 تلخد اذإ ه : لاق ةماس مأ نع ( 1١0 /هراطوألا لين ) رظنا . يراخبلا الإ ةعامجلا هاور (؟)
 . « ًاثيش هترشبو « هرعش نم سمي الف ء يحضي نأ مدحأ دارأو , رشعلا
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 يناثلا بابلا

 اهددعو اهنانسأو اهتافصو اياحضلا عاونأ يف

 . سنجلا زيمت يف : اهادحإ : ةروهشم لئاسم عبرأ بابلا اذه يفو

 يف : ةعبارلاو . نسلا ةفرعم يف : ةثلاثلاو . تافصلا زييمت يف : ةيناشلاو
 ش ا . ددعلا

 « ماعنألا ةمهب عيمج نم اياحضلا زاوج ىلع ءاماعلا عمجأ : ىلوألا ةلأسملا

 . : اياحضلا يف لضفألا نأ ىلإ كلام بهذف . كلذ نم لضفألا يف اوفلتخاو
 : هنع ليق دقو « ايادملا يف هدنع رمألا سكعب « لبإلا مثرقبلا مث شابكلا

 يف كلام هيلإ بهذ ام سكع ىلإ يعفاشلا بهذو « شابكلا مثرقبلا مث لبإلا

 () نابعش نباو بهشأ لاق هبو ٠ شابكلا مثرقبلا مث لبإلا : اياحضلا

 )١( ايادملا سكع لبإلا مث ءرقبلا مث « شايكلا : اياحضلا يف لضفألا ةيكلاملا دنع .

 بهشأ لاق هبو « غلا مث ءرقبلا مث « لبإلا لضفألا : ةلبانحلاو , ةيعفاشلاو « ةيفنحلا دنعو «

 روهمجلا لوق وهو « نابعش نباو .

 كلذ نمو « شابكلاب ىحض هنأ ىلع لدت اهلك مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تدرو يتلا راثآلا نإف

 نيحلمأ نيشبكب ىحض عَتَي ينلا نأ » هنع هللا يضر سنأ ثيدح « . |

 لضفألا نإف « سايقلا امأو ًاضيأ محللا بيطلو « شابكلا اهيف لضفألا : اياحضلا نأ ىلع لدف
 يف حار نم » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب اوجتحا كلذكو « غلا مث ءرقبلا مث « لبإلا ايادهلا يف

 ةرثكلو « ًاشبك برق افأكف « ةثلاثلا ةعاسلا يف حار نمو « ةندب برق امنأكف « ىلوألا ةعاسلا

 ًاضيأ محللا .
 ءاطقف ايادهلا ىلع هلمحف كلام امأو « برقلا لك ىلع ثيدحلا مومع اولمح روهجلاو « يعفاشلاف

 ش | . لعفلاو لوقلا نيب عمجف

 ةرقب الو « ةندب ذئنيح رسيتي مل هنأل وأ ءزاوجلا نايبل هنأ سنأ ثيدح نع روهجلا باجأ دقو .

 يوونلل ْلسم حرش )رظنا . ملعأ هللاو ١18/17 ( ) عومجملا )و ( ١؟8ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوقو
 ا ينغلا ) و ا( ؟ةد/خ (.
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 هنع وري ل هنأ كلذو , لعفلا ليلدل سايقلا ةضراعم مهفالتخا ببسو
 نأ ىلع ًاليلد كلذ ناكف , " شبكب الإ ىحض هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 نبا نع يراخبلا يفو « سانلا ضعب ركذ ايف كلذو ٠ لضفأ اياحضلا يف شابكلا
 حبذي ِهَنكَي هللا لوسر ناك ٠ : لاق هنأ وهو كلذ فالخ ىلع لدي امرمع

 نوكي نأ بجوف ناويحب ةبرق اياحضلا نألف سايقلا امأو ١ « ىلصملاب رحنيو
 هيلع هلوق مومعب هبهذمل يعفاشلا خيتحا دقو « ايادهلا يف لضفألا اهيف لضفألا

 يف حار نمو ةنَدَب برق امأكف ىلوألا ةعاسلا يف حار نم » : مالسلاو ةالصلا

 برق افأكف ةثلاثلا ةعاسلا يف حار نمو ةرقب برق امنأكف ةيناثلا ةعاسلا

 . ناويحلاب برقلا عيمج ىلع اذه لمح بجاولا ناكف « ثيدحلا "7 « أشبك

 . ىلوألا وهو لوقلا لعفلا ضراعي الثل طقف ايادهلا ىلع هلمحف كلام امأو

 ىدف يذلا مظعلا ٌمُيَدلا له وهو ءرخآ ببس مهفالتخال نوكي نأ نكمي دقو

 . ىلاعت  هلوق ىنعم كلذ نأو « ةيحضألا اهنأو مويلا ىلإ ةيقاب ةنس يهاربإ هب
 ١ لضفأ شابكلا : لاق اذه ىلإ بهذ نف (9 4 َنيرخآلا يف ِهْيلَع اَنْكَرَتَو ٠

 شابكلا نأ ىلع ليلد هدنع نكي مل ةيقاب ةنس تسيل كلذ نأ ىأر نمو

 ناك اذإو . ًاعيمج نيرمألاب ىحض هيلي هللا لوسر نأ تبث دق هنأ عم « لضفأ

 يعفاشلا لوق ىلإ ريصملا بجاولاف :كلذك كلذ ٠ زوجت ال هنأ ىلع نوعمج مهلكو
 زوجت : لاق هنأ حلاص نب نسحلا نع يكح ام الإ ماعنألا ةمهب ريغب ةيحضلا

 دحاو نع يبظلاو « ةعبس نع شحولا ةرقبب ةيحضتلا .

 هه خا *

 )١( ةشئاعو « رباجو « سنأ نع لسمو يراخبلا هاور .
 يذمرتلا الإ ننسلا باحصأو ؛ يراخبلا هاور (؟) .

 )0( /؟ راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . ةجام نبا الإ ةعاجلا هاور ثيدحلا 37١ ( ٠

 . ١59217١8 ال4 ةيآ تافاصلا ()



 ليما

 يف اهُّجَرَع نّيَبلا ءاجُرَعلا بانتجا ىلع ءاماعلا عمجأ : ةيناثلا ةلأسملا

 ءاربلا ثيدحل ًاريصم ©) يقنت ال يتلا ءافجعلاو اهضرم نيبلا ةضيرملاو اياحضلا
 هديب راشأف ؟ اياحضلا نم ىقني اذام لكس تلي هللا لوسر نأ بزاع نبا

 هللا لوسر دي نم رصقأ يدي : لوقيو هديب ريشي ءاربلا ناكو - عبرأ » : لاقو

 « اهضرم نيبلا ةضيرملاو ٠ اهروع نيبلا ءاروعلاو « اهجرع نّيبلا ءاجرعلا - مدلج
 عبرألا هذه نم ناك ام نأ ىلع اوعمجأ كلذكو 7« يقنت ال يتلا ءافجعلاو

 ناك ايف : امهدحأ نيعضوم يف اوفلتخاو . ءازجإلا عنم يف هل ريثأت الف ًافيفخ

 . : يناثلاو « قاسلا رسكو ىمعلا لثم اهيلع صوصنملا هذه نم دشأ بويعلا نم
 يف بويعلا نم ناك ام ينعأ  اهنيشو صقنلا ةدافإ يف امل ًايواسم ناك ايف
 امأف . ًاريسي نكي موءاضعألا نم كلذ ريغو سرضلاو بنذلاو نيعلاو نذألا

 صوضنملا بويعلا هذه نم دشأ ناك ام نأ ىلع روهملا نإف « لوألا عضوملا .
 عنمت ال هنأ ىلإ رهاظلا لهأ بهذو . ءازجإلا عنمت نأ ىرحأ يهف اهيلغ

 . اهيلع صنلا عقو يتلا بويعلا هذه نم رثكأ ةلملاب بنجتي الو ءازجإلا

 وأ ٠ صوصخلا هب ديرأ صاخ وه دراولا ظفللا اذه له مهفالتخا ببسو

 ددعلاب ربخأ كلذلو صوصخلا هب ديرأ لاق نف ؟ مومعلا هب ديرأ صاخ
 هب ديرأ صاخ وه لاق نمو ء طقف ةعبرألا هذه الإ ءازجإلا عنمي ال : لاق

 وه ام : لاق ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلا هيف عقي يذلا عونلا نم كلذو مومعلا

 ٠ ينعأ « يناثلا عضوملا امأو . يزجي ال نأ ىرحأ وهف اهيلع صوصنملا نم دشأ
 بويعلا هذه ةدافإ وحن ىلع صقنلل ًاديفم ءاضعألا رئاس يف بويعلا نم ناك ام

 عنمت اهنأ اهدحأ : لاوقأ ةثالث ىلع كلذ يف اوفلتخا مهنإف هل اهيلع صوصنملا

 )١( اهماظع يف خم ال يتلا يأ : يقنت ال .
 )١( ثيدحلا اذه يور دقو . هخيرات يف يراخبلاو , دمحأو « يئاسنلاو « دواد وبأ هاور ثيدحلا

 /ه راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . بزاع نب ءاربلا نع ةفلتخم تاياورب 779 ( .



 ليحل

 بتكلا يف كلام بهذم نم فورعملا وهو « اهيلع صوصنملا عنك ءازجألا
  اهانتجا بحتسي ناك نإوءازجإلا عنق ال اهنأ : يناثلا لوقلاو ٠ ةروهشملا
 . كلام باحصأ نم نييدادغبلا نم ةعامجو بالجلا نباو راصقلا نبا لاق هبو
 لهأ لوق وهو « اهبنجت بحتسي الو ءازجإلا عنمت ال اهنأ : ثلاغلا لوقلاو
 . رهاظلا

 . مدقتملا ثيدحلا موهفم يف مهفالتخا : امهدحأ نائيش مهفالتخا ببسو
 باب نم هآر نف « مدقتملا ثيدحلا امأ . بابلا اذه يف راثآلا ضراعت : يناثلاو

 رثكأ وأ امل واسم وه امم عبرألا ىوس ام عنمي ال : لاق صاخلا هب ديرأ صاخلا

 هدنع ناك نف « ءاهقفلا مهو ماعلا هب ديرأ صاخلا باب نم هآر نم امأو . اهنم
 ىلع يواسملاب هيبنتلا باب نم ال « طقف ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلا باب نم هنأ
 ناك ام اهب قحلي الو ء اهنم دشأ ناك ام عبرألا هذهب قحلي : لاق يواسملا

 نم هنأ .هدنع ناك نمو « بابحتسالا هجو ىلع الإ ءازجإلا عنم يف اهل ًايواسم
 وأ هب قوطنملا نم دشأ وه ام ىلع ينعأ ًاعيمج نيرمألا ىلع هيبنتلا باب
 هعنمي م ءازجإلا اهيلع صوصنملاب ةهيبشلا بويعلا عنمت : لاق هل واسم
 . ةلأسملا هذه يف فالخلا بابسأ دحأ وه اذهف « اهنم ربكأ يه يتلا بويعلا

 نإ مث « ماعلا ىنعملا وأ صاخلا ىنعملا هنم مهفي نأ نيب ظفللا ددرت لبق نم وهو

 وه يذلا وأ ؟ كلذ نم رثكأ وه يذلا له ؟ وه ماع يأف « ماعلا هنم مهف نم

 ؟ كلام بهذم نم روهشملا ىلع ًاعم يواسملاو رثكأ

 ناسحلا ثيداحألا نم بابلا اذه يف درو هنإف : يناثلا ببسلا امأو

 هللا لوسراي » : لاق هنأ ةدرب يبأ نع يئاسنلا ركذف « ناضراعتم ناثيدح

 هعدف هتهرك ام : هلم ينلا هل لاقف « نذألاو نرقلا يف نوكي صقنلا هركأ

 هللا لوسر انرمأ » : لاق بلاط يبأ نب يلع ركذو 27 « كريغ ىلع همرحت الو

 // دوبعملا نوع عم دواد يبَأ نتس ) رظنا . هننس يف دوادوبأ هاور .. « هعدف « هتهرك ام »ثيدح )١(

 « عْئلَي هللا لوسر ماق بزاع نب ءاربلا لاق بزاع نب ءاربلا ثيدح نم ءزج وهو ( 7
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 ةربادم الو ءاقرخ الو ءاقرشب ىَحَضُي.الو نذألاو نيعلا فرشتسن نأ هَ

 . نذألا ةبوقتثملا : ءاقرخلاو . نذألا ةقوقشملا : ءاقرشلاو (7 « ءارتب الو

 ةدرب يبأ ثيدح حجر نف . فلخ نم اهذأ يتبنج نم عطق يتلا ةريادملاو

 نيثيدحلا نيب عمج نمو « اهنم دشأ وه ام وأ عبرألا بويعلا الإ ئقتي ال : لاق

 ىلع يلع ثيدحو ِنّيَب ريغ وه يذلا ريسيلا ىلع ةدرب يبأ ثيدح لح نأب

 ىرج كلذلو « اهل واسم وه ام اهيلع صوصنملا كحب قحلأ نيب وه يذلا ريثكلا
 هذه نم بهذي ام ءازجإلا عنمي ايف ديدحتلا ىلإ بهذملا اذه باحصأ

 ربتعا مهضعبو « بنذلاو نذألا نم ثلثلا باهذ مهضعب ربتعاف « ءاضعألا

 . يدثلا ءابطأو نانسألا باهذ يف رمألا كلذكو ءرثكألا

 نوكي نأ الإ ًابيع هنم ءزج باهذ سيل : لاق كلام نإف نرقلا امأو

 عنمي نيبلا ضرملا نأ يف فالخ الو , ") ضرملا باب نم هدنع هنإف ىمدي

 : يحاضألا يف زوجت ال عبرأ » : لاقف ٠ هلمانأ نم رصقأ يلمانأو « هعباصأ نم رصقأ يعباصأو 5

 لاق. « ىقنت ال يتلا ةريبكلاو ٠ اهعلظ نيب ءاجرعلاو « اهضرم ّنّيَب ةضيرملاو ٠ اهُرَوَع ْنْيَي ءاروعلا
 . « دحأ ىلع همرحت الو« هعدف تهرك ام >: لاقف «صقن نّسلا يف نوكي نأ هركأ ينإف : تلق

 المعبوه  . فلؤملا ركذ اك ةدرب يأ نع سيلو ٠ بزاع نب ءاربلا نع ثيدحلا اذهف
 نوع )و ( 1؟5/هراطوألا لين )رظنا . يلع نع يذمرتلا هححصو « ةسملا هاور ثيدحلا

)١( 

 . ) 08/1ماحلاو « نابح نباو «رازبلا هجرخأو ٠ ثيدحلا صنو « ينطقرادلا هلعأو يقهيبلاو
 نيعلا فرشتسن ىنعمو « ءارتب الو » ء هيف سيلو « هانركذ ٠ اهيلع فرشن يأ : نذألاو «

 رايخ وهو  نيشلا مضب  فرّشلا نم ذوخأم : ليقو . بيعو « صقتن اهيف عقي ال يك اهلمأتتو
 لييوط « نيعلا عساوب يحضن نأ هانعم : يعفاشلا لاقو « امهريختن نأ انرمأ يأ « لاملا

 راطوألا لين ) رظنا . نينذألا ١٠١5/4 ( .

 ) ةقلعم تكرتو « مادق نم اذأ تعطق يتلا يه : ءابلا حتفب : ( ةلباقملا .

 ) بناج نم اهنذأ تعطق يتلا يه : ءابلا حتفب : ( ةربادملا .

 ) ًالوط نذألا ةقوقشم يه : ( ءاقوش .

 ) اهعرض سبي يتلا : ءابطألاو . ريدتسم قرخ اهنذأ يف يتلا يه : ( ءاقرخ .
 . ( ؟١/586 ىفاكلا رظنا (؟)
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 بضعأ نع ىهن مالسلاو ةالصلا هتيلع يبنلا نأ » دواد وبأ جرخو . ءازجإلا
 بهذف « نينذأ الب تقلخ يتلا يهو ءاكصلا يف اوفلتخاو 7« ن ,رقلاو نذألا

 زاج ةَقْلَخ ناك اذإ هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو ءزوجت ال اهنأ ىلإ يعفاشلاو كلام
 اذه لكو . ©2بيع هرثكأ وأ هلك نذألا عطق نأ روهملا فلتخي مو . مجألاك

 | . هانمدق ام ىلإ عجار فالتخالا

 نب دمخ نع يفعجلا رباج ثيدحل هوزاجأ موقف .رتبألا يف اوفلتخاو

 لكأف « هب يحضأل اشبك تيرتشا » : لاق هنأ يردخلا ديعس يبأ نع ةظرق

 رثكأ دنع رباجو 9 « هب ْمَّض : لاقف « عي هللا لوسر تلأسف  َهَبْنَذ بئذلا
 . مدقتملا يلع ثيدحل هوعنم ًاضيأ موقو هب جتحي ال نيثدحملا

 ان ايل جيل

 نع يذمرتلا هححصو « ةسملا هاور « .. نرقلا بضعأب ىحضي نأ هَل هللا لوسر ىهن » ثيدحح )١(

 فصن بهذ ام وهو « نذألاو نْرَقلا بضعأب ةيحضتلا ئزجت ال اهنأ ىلع ليلد هيف : يناكوشلا لاق
 نرقلا روسكمب ةيحضتلا ئزجت اهنأ ىلإ روهجلاو ٠ يعفاشلاو ةفينح وبأ بهذو . هنذأ وأ « هنرق |

 عيمج يفو . ( ١١7/هراطوألإ لين )رظنا . ابيع هلعجو « يمدي ناك اذإ , كلام ههركو . اقلطم
 . داضلاب باوصلاو . داصلاب ( بصعأ ) انيدل يتلا خسنلا

 دنع ءازجإلا عنه كلذو « نرقلا وأ , نذألا فصن نم رثكأ باهذ وهو ء بضعلاب ىمسي ام وهو )س0(
 ةروسكم ءىزجت يعفاشلاو « ةفينح وبأ لاقو . دمجو ٠ فسوي وبأو ٠ يعخنلا لاق هبو ء دمحأ
 اهنرق ناك نإ : كلام لاقو . نسحلاو ٠ بيسملا نباو ءرامجو « يلع نع كلذ وحن يورو ء نرقلا
 بهذ نإو ءزجي م اهلك نذألا تبهذ اذإ : كلامو « ءاطع لاقو ءزاج الإو زجي مل « ىمدي
 ' . ( 554/2 ينغملا ) رظنا . زاج ريسي

 بئذلا ادعف ٠ ظفلب نكلو ٠ يردخلا ديعس يبأ نع يقهيبلاو ٠ ةجام نباو « دمحأ هاور ثيدحلا (؟)
 نب دمع اضيأ هيفو « ًادج فيعض وهو «يفعجلا رباج هدانسإ يفو : يناكوشلا لاق « ةيلإلا ذخأف
 . لوهجم : بيرقتلا يف لاقو «.فورعم ريغ : صيخلتلا يف لاق . ( ءارلاو , فاقلا حتفب ) ةظرق

 هاورو : يقهيبلا لاق . ديعس ىبأ نم عمسي مل هنإ ) : لانقيو ٠ نابح نبا هقثو هنإ : ليق دقو .
 .ةاش نع تَ ينلا لأس ًالجر نأ » ديعس يبأ نع ةيطع نع ةاطرأ نب جاجحلا نع ةماس نب دامح
 - .  ( 98/0 زاطوألا لين رظنا . فيعض جاجحلاو « اهب ٌمَض : لاق ؟ اهب يحضي اهُيَنَذ عطق
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 ' اوعجأ مناف اياحضلا يف ةطرتشملا نسلا ةفرعم يهو : ةثلاثلا ةلأسملا امأو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هقوف اف ينثلا لب زعملا نم عذجلا زوجي ال هنأ ىلع

 () « كريغ دحأ نع ٌعَذَج يزجي الو « كيزجي » ةداعإلاب هرمأ امل ةدرب يبأل
 ينثلا لب : موق لاقو « هزاوج ىلع روهجلاف ٠ نأضلا نم عذجلا يف اوفلتخاو
 وه صونصخلاف « صوصخلل مومعلا ةضراعم مهفالتخا ببسو (" نأضلا نم

 نوكي نأ نيب قرف ريغ نم ةيحضلا يف ابيع سيل ةيلإلا باهذ نأ ىلع ليلد هيف : يناكوشلا لاق -
 : يحي مامإلاو « ةيوداهلا تلاقو . يقهيبلا ةياور كلذ ىلع لدت ا هلبق وأ * نييعتلا دعب كلذ

 رظنا . رابتعالا دساف وهو « نرقلاو « نذآلا باهذ ىلع سايقلاب أوكسمتو « بيع ةيلإلا باهذ نإ
 نع ةهيبنت ءاروعلا نع يهنلا نأل « ءايمعلا ئيزجت الو : ةمادق نبا لاقو ( 1؟4/ه راطوألا لين )

 « فلملا يف اهتكراشمو غلا عم اهيشم عني ىمعلا نأل « أنيَب اهامع نكي مل نإو « ءايمعلا
 « ءافجعلا زوجت ال : لاق سابع نبا نأل ءابطألاو ٠ ةيلإلاك وضع اهنم عطق ام ءىزجتالو
 باهذ نم دوصقملاب لالخإلا يف غلبأ كلذ نألو , اهعرض سبي يتلا يه : دمحأ لاق . ءادجلا الو

 . نيعلا ةمحش

 يف هنأل « ءوجوللاك وهف انّلُش وأ « هاتيصخ ثعطق امو « نيتيصخلا ضوضرم وهو « صخلا ئزجيو

 باحصأو ء روث وبأو يعفاشلاو « كلامو ٠ يمخنلاو يبعشلاو ءاطعو ٠ نسحلا لاق اذهبو هانعم
 . ( 750/8 ينغملا ) رظنا . ًافلاخم هيف ملعن الو . دمحأ بهذم وهو « ىأرلا

 يتلا يهو « ءارتبلاو « نذألا ةريغص يهو « ءاعصلاو « نرق اهل قلخي مل يتلا يهو « ءاملا ئزجتو

 « بيسملا نب ديعسو ء رمج نبا ءارتبلاب اسأب ري مل نميو « ًاعوطقموأ « ةقلخ ناك ءاوس املّبنَد ال

 يحضي نأ ثيللا هركو . دمحأ بهذم وهو « حلاو « يعخنلاو « ريبج نب ديعسو « نسحلاو
 . ( تا ينغملا ) رظنا . ةبصقلا قوف ام ءارتبلاب

 يوونلا حرشب ) لسمو (0 راطوألا لين )رظنا . سمو « يراغخبلا هاور ثيدحللا )١(

 .( 6/١

 يبأو ٠ ديبع يبأو ٠ يعفاشلاو « ثيللاو « كلام لوق وهو « نأضلا نم عذجلا اوزاجأ روهملا (1)
 نم ءىزجبي ال هنأل . عذجلا ءىزجي ال: يرهزلاو « رمع نبا لاقو . يأرلا باحصأو « دمحأو ء روث
 سانجألا عينج نم عذجلا ئزجي ال يعازوألاو « ءاطع نعو « لملاك هنم ئزجي الف « نأضلا ريغ
 . هاور « ينثلا هنم يفوي امب يفوي عذجلا نإ » لوقي ٍوِْلَع يبنلا تعمس : لاق لس نب عشاجم ىور امل

 1 . ( 7/8/2 ينغملا ) رظنا . يئاسنلاو « دواد وبأ
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 رسعي نأ الإ ةنسم الإ اوحبذت ال » : عقلي هللا لوسر لاق : لاق رباج ثيدح

 يهزل هل مع
 تاع باح 1

 يف ءاج ام وه مومعلاو . ملسم هجرخ ©« نأضلا نم ةعذج اوحبذتف ميلع

 يزجت الو » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم هجرخ راين نب ةدرب يبأ ثيدح
 يبأ بهذم وهو ٠ صوصخلا ىلع مومعلا اذه حجر نف « كدعب دحأ نع ةعذج
 « نيثدحملا دنع سلدم ريبزلا ابأ نأ عز هنأل ةلأسملا هذه يف مزح نب دمح

 يف هحعاستل دنسملا ىرجم هلوق نم ةنعنعلا يرجي سيل نم مهدنع سلدملاو
 . هيف نعطم ال ةدرب ىلأ ثيدحو « كلذ

 روهمج دنع روهشملا وه ام ىلع ماعلا ىلع صاخلا ءانب ىلإ بهذ نم امأو

 وهو اهيلع صوصنملا نأضلا عذج مومعلا كلذ نم ىنثتسا هنإف نييلوصألا
 نب دمج ابأ أطخو « روُفص نب ركب وبأ ثيدحلا اذه ححص دقو « ىلؤألا

 ويحجحصص

 نبا ىلع هيف در هل لوق يف ينظ بلاغ يف ريبزلا يبأ ىلإ بسن اهف مزح
 . 9 مزح

 )١( يراخبلا الإ ةعاملا هاور ثيدحلا ٠ راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . يذمرتلاو 178/0 (

 ش .رباج نع
 لبإلا نم ءيش لك نم ةينثلا ىه ةنسملا : ءاماعلا لاق : يناكوشلا لاق ٠ اف مغلاو ءرقبلاو

 دقو « ةنسملا دوجو يحضملا ىلع رسع اذإ الإ ئزجي الو عذجلا زوجي ال هنأب حيرصت اذهو , اهقوف

 يوونلا لاق . ًاقلطم هريغ نم الو  نأضلا نم عذجلا ئزجي ال هنإ : ىرهزلاو «رمع نبا لاق :
 بابحتسالا ىلع ثيد.حلا اذه اولمحو ء ال مأ « هريغ دجو ءاوس زي هنأ ةفاك ءاماعلا بهذمو «

 هيف سيلو « نأض ةعذجف متزجع نإف « ةنسم الإ اوحبذت ال نأ ركل بحتسي : هريدقت لضفألاو
 لاحجب نأضلا نم عذجلا عنب حيرصت' . ١

 دوجو عم نأضلا نم عذجلا نوزوجي روهجلا نأل « ةرهاظ ىلع سيل هنأ ىلع ةمألا تعمجأ دقو
 امب ثيدحلا ليوأت نيعتيف « همدعو « هريغ دوجو عم هنامنمي يرهزلاو « رمع نباو « همدعو « هريغ

 راطوألا لين ) رظنا « بابحتسالا نم انركذ ه/5؟١ ( .

 ) )0خسنلا عيمج يف (روفص ) لصألا يف اذكه .

 مدقتملا رباج ثيدحل مزح نبأ فيعضت يف ( 15/8 مزح نبال ىلحما ) رظنا (؟) .
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 مهنإف نيحضمللا نع اياحضلا نم يزجي ام ددع يهو : ةعبارلا ةلأسملا امأو

 وأ ةرقبلا وأ شبكلا لجرلا حبذي نأ زوجي : كلام لاقف « كلذ يف اوفلتخا

 كلذكو « عرشلاب مهتقفن همزلت نيذلا هتيب لهأ نعو هسفن نع ًايحضم ةندبلا

 نع ةندبلا لجرلا رحني نأ ةعامجو ةفينح وبأو يعفاشلا زاجأو « ايادحلا هدنع
 الإ يزجي ال شبكلا نأ ىلع اوعمجأو , ًايدهم وأ ًايحضم ةرقبلا كلذكو « عبس

 نعو هسفن نع لجرلا هحبذي نأ يزجي هنأ نم كلام هاور ام الإ « دحاو نع

 نع يور امل كلذو « © ًادرفم هارتشا اذإ لب ةكرشلا ةهج ىلع ال هتيب لهأ
 : اولاقف ؟ وه ام انلقف ءرقب محلب انيلع لخّدف ىنمب انك » : تلاق اهنأ ةشئاع

 يروثلاو ةفينح وبأ كلذ يف هفلاخو «  هجاوزأ نع ِهّنِيَي هللا لوسر ىحض
 . ءازجإلا مدع هجو ىلع ال ةهاركلا هجو ىلع

 نباو « يلع نع كلذ يور معلا لهأ رثكأ لوق اذهو « ةرقبلا كلذكو « ةعبس نع ةندبلا ئزجت )١(
 ءملاسو « سواطو « ءاطع لاق هبو « مهنع هللا يضر ةشئاعو « سابع نبأو « دوعسم نباو ءرمع

 باحصأو « دمحأو ء روث يبأو ؛ يعفاشلاو ٠ يعازوألاو « يروثلاو «رانيد نب ورمعو « نسحلاو
 ىنغملا ) رظنا . كلام نع هوحنو . ةعبس نع ةدحاو سفن ءىزجت ال هنأ رمع نعو . يأرلا

 ١ ١ .(ة/خ

 صن . ةئدب وأ « ةرقب وأ ةدحاو ةاش هتيب لهأ نع لجرلا حبذي نأ سأب الو : ةمادق نبا لاق
 يبأو ءرمع نبا نع كلذ يورو « قحسإو « يعازوألاو ٠ ثيللاو . كلام لاق هبو . دمحأ هيلع
 ينلا حبذ دق سأب ال معن : لاق ؟ تيبلا نع ةاشلاب ىِّحَضُي يبأل تلق : حلاص لاق « ةريره
 ءرخآلا برقو « هتيب لهأو . دمع نع اذه مهللا هللا مسب» : لاق . اهدحأ برقف « نيشبك ْهْنِيَع
 . « يتمأ نم َكدّحَو نمع كلو « كنم اذه مهللا هللا مس » : لاقف
 . كنعو : لوقيف ؟ ينع لوقتف « هتنبا ءيجتف « ةاشلاب يحصي ناك هنأ ةريره يبأ نع يكحو

 اهيف كرتشا اذإف « دحاو نم رثكأ نع ءىزجت ال ةاشلا نأل « ةفينح وبأو « يروثلا كلذ هركو
 . يوونلل ( ١98/8 ةضورلا ) رظناو ( 7١/8 ينغملا ) رظنا . نييبنجأك اهنع رْجَت مل نانثا

 ىلع اوعمجأو » فلؤملا لوق نأ نيبتي ءاماعلا لاوقأ نم تيبلا لهأ نع ةاشلا ءازجإ نم انركذ ام
 . كلذ لمأتف . ًاحيحص سيل « دحاو نع الإ ءىزجي ال شبكلا نأ

 )١( هيلع قفتم ثيدحلا .
 نبا هاور يذلا ثيدحلاب دحاولا تيبلا لهأ نع ةاشلاب ةيحضتلا زاوجب لاق نم جتحا كلذكو



 ليحل

 يف دراولا رثألا ىلع ينبملا سايقلل كلذ يف لصألا ةظضراعم مهفالتخا ببسو

 اوقفتا كلذلو « دحاو نع دحاو الإ يزجي ال نأ وه لصألا نأ كلذو « ايادهلا

 دحاو الإ يزجي ال نأ وه لصألا نإ : انلق انإو « نأضلا يف كارتشالا عنم ىلع

 ةيحض يف كرش هل ناك نم ناك ذإ ضعبتي ال ةيحضتلاب رمألا نأل « دحاو نع
 رثألا امأو . كلذ ىلع يعرشلا ليلدلا ماق ْنإ الإ حضم مسا هيلع قلطني سيل

 : لاق هنأ رباج نع يور اف لصألا اذهل ضراعملا سايقلا هيلع ىنبنا يذلا

 تاياور ضعب يفو « عبس نع ةندبلا ةيبيدحلا ماع هِي هللا لوسر عم انرحن »
 ساقف ©« ةعبس نع ةرقبلاو ةعبس نع ةندبلا ِهَِلَي هللا لوسر نس » ثيدحلا
 لصألا حجرف كلام امأو « ايادملا ىلع كلذ يف اياحضلا ةفينح وبأو يعفاشلا

 نيح ناك كلذ نأب رباج ثيدحل لتعا هنأل رثألا اذه ىلع ينبملا سايقلا ىلع

 هدنع وه سيل ودعب رَصْحْلا يدَهو « تيبلا نع ِوَقِيي هللا لوسر نوكرشملا دصأ

 زوجي الو « كارتشإلا هيف هدنع زوجي عوطتلا يُدَهو « عوطت وه امنإو ًابجاو
 دقف ةبجاو ريغ اياحضلا نأب لوقلا ىلع نكل « بجاولا يدا يف كارتشالا

 كارتشالا زوجي ال هنأ مساقلا نبا هنع ىورو « يذلا اذه ىلع اهمايق نكمي

 هتفلاخع ناكل ثيدحلل در هنأك اذهو « بوجو يذدَه يف الو عوطت يدَه يف ال

 نم رثكأ كسنلا يف كرتشي نأ زوجي ال هنأ ىلع اوعمجأو « كلذ يف لصألل
 سابع نبا قيرط نمو جيدخ نب عفار ثيدح نم يور دق ناك نإو « ةعبس

 فيك يراصتألا بويأ ابأ تلأس » لاق راسي نب ءاطع نع كلامو , هححصو يذمرتلاو « ةجام

 يحضي ِهُتَِم ينلا دهع يف لجرلا ناك : لاق ؟ ِهّنَِي هللا لوسر دهع ىلع مكيف اياحضلا تناك
 . ىرت اك راصف « سانلا ىهابت ىتح نومعطيو نوطأيف ٠ هتيب لهأ نعو « هنع ةاشلاب

 ' نم تماع امدعب ءافجلا ىلع يلهأ ينلمح » لاق ةحيرس يبأ نع يبعشلا نع ةجام نبا هاور امبو
 : يناكوشلا لاق « « انناريج انلخبي نآلاو « نيتاشلاو « ةاشلاب نوحضي تيبلا لهأ ناك « ةنسلا

 . ( ؛87/9 أطوملا ) و ( ١٠9/0 راطوألا لين ) رظنا . حيحص هدانسإ

 )١( هحيحص يف سم هاور ظفللا اذهب .



 " « ةرشع نع ةندبلا » هريغو

 رثكأ كسنلا يف كرتشي نأ زوجي ال هنأ ىلع مهعامجإو : يواحطلا لاقو

 زاوجل كلام راص اهنإو « ةحيحص ريغ كلذ يف راثآلا نأ ىلع ليلد ةعبس نم

 هنأ باهش نبا نع هاور امل هيدَه وأ هتيحضأ يف هتيب لهأ لجرلا كيرشت
 ةرقب وأ ةدحاو ةندب الإ هتيب لهأ نع ٍمَنِيَي هلل لوسر رحن ام » : لاق
 كيرشتلا يف ينعأ « ىنعملا اذه يف اياحضلا يف كلام فلوخ امنإو © « ةدحاو

 نوكي نأ بجوف « بناجألا يف هيف كيرشتلا عنم ىلع دقعنا عامجإلا نأل
 بناجألا نيب كلذ يف كلام قرف امإو « بناجألا سايق يف كلذ يف براقألا

 ينعأ : هب جتحا يذلا ثيدحلا يف اياده لا ىلع اياحضلا هسايقل براقألاو

 'ةرقبلا انحبذف ٠ ىحضألا رضحف رفس يف ْمّتَي ينلا عم انك » لاق سابع نبا نع ثيدحلا صن )١(

 لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . دواد ابأ الإ ةسمخلا هاور « ةرشع نع ريعبلاو ٠ ةعبس نع
 . 63116/6 راطوألا

 ريعبلاو « ةعبس نع ةرقبلا نأ ىلع عامجإلا « دشر نباو ٠ يواحطلا ىعدا دقو : يناكوشلا لاق
 قحسإ نع هننس يف يذمرتلا هاكح « روهشم كلذ يف فالخلا نأب اهنع باجيو : لاق « ةعبس نع

 بهذ هيلإو « بيسملا نب ديعس نع نيتياورلا ىدحإ وه : لاقو « حتفلا يف اذكو « هيوهار نبا
 رحبلا يف هاكحو « عفار ثيدحب مزح نبأ هل جتحاو . هاوقو « هحيحص يف هل جتحاو « ةميزخ نبا
 جراخ هنأب هنع باجيو « بابلا يف روكذملا يناثلا سابع نبا ثيدحب اوجتحاو رفزو « ةرتعلا نع
 دساف سايق وه : انلق « اهيلع يْدَمْلا ساقي اولاق نإف « ةيحضألا يف هنأل . عازنلا لحم نع

 . باوجلا اذه لثمب هنع باجيو « عفار ثيدحب ًأضيأ اوجتحاو . صوصنلا هتمداصمل رابتعالا
 نوكي نأ نيب قرف ريغ نم روهجلا لوق وهو « يدملا يف كارتشالا زوج ثيداحألا رهاظو
 . محلل ًاديرم وأ ًالفنتم مهضعبو « ًاضرتفم مهضعب وأ « نيعوطتم وأ « نيضرتفم نوكرتشلا
 نأ ةدايزب رفز نع هلثمو « نيبرقتم مهلك اونوكي نأ كارتشالا يف طرتشي : ةفينح وبأ لاقو
 :« بجاولا نود عوطتلا يده يف زوجي : ةيكلاملا ضعبو « دواد صو « ةدحاو مهابسأ نوكت
 ' ىلع لدي ام دمحأ نع يور هنكلو كلذ وحن رمع نبا نع يورو . ًاقلطم زوجي ال كلام نعو
 . ( ١١5/0 رأطوألا لين ) رظنا . عوجرلا

 . ( 81/9 ) أطوملا يف كلام هاور (0)
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 يف ةسيقألا ضراعت ىلإ عجر آذإ ةلأسملا هذه يف مهفالتخاف , باهش نبا ثيدح

 ىلع اياحضلا سايق امإو « بناجألاب براقألا قاحلإ امإ ىنعأ : بابلا اذه

 ش . ايادهلا



 لكطأ

 ثلاثلا بابلا

 حبذلا ماكحأ يف

 تقولا امأ « حبذلاو تقولا يف رظنلا اياحضلاب صتخلا حبذلاب قلعتيو
 ةللختملا يلايللا يفو هئاهتنا يفو هئادتبا يف : عضاوم ةثالث يف هيف اوفلتخا مهن

 توبثل زوجي ال ةالصلا لبق حبذلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف « هئادتبا يف امأف
 : هرمأو ١" « محل ةاش يه افإف ةالصلا لبق حبذ نم » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق .

 نأ وه اذه انموي يف هب أدبن ام لوأ » : هلوقو ةالصلا لبق حبذ نمل ةداعإلاب .

 اوفلتخاو . ىنعملا اذه يف يتلا ةتباثلا راثآلا نم كلذ ريغ ىلإ ") «رحنن مث يلصن .

 . ةالصلا دعبو مامإلا حبذ لبق حبذ نيف

 . مامإلا حبذ لبق هتيحضأ حبذ دحأل زوجي ال هنأ ىلإ كلام بهذف

 . 9 مامإلا حبذ لبقو ةالصلا دعب حبذلا زوجي : يروثلاو ةفينح وبأ لاقو

 يوونلا حرشب سم حيحص ) رظنا . نابح نباو « سم هاور ةدرب يبأ ثيدح نم كلذ حص (0)
 .( ااا

 ةالصلا لبق حبذ ناك نم » ى هللا لوسر لاق : لاق لسمو يراخبلا هاأور يذلا سنأ ثيدحو

 . ( 115/١١ يوونلا حرشب مسم ) رظنا « دعيلف

 . هيلع قفتملا بزاع نب ءاربلا ثيدح نم ةلمج وه (؟)
 . كلام بهذمل ( 11/١ ريغصلا حرشلا ) رظنأ (5):

 « ىرقلل ةبسنلاب .امأ ءماإلا ةالص دعب اهتقو لخدي هنإف « راصمألل ةبسنلاب : ةفينح وبأ لاو

 ةالص ردق ىضمو ٠ سبشل تعلط اذإ اذإ عبنلا تقو لخدي : يمفاشلا لاقو ( 378 / نيدباع

 ءاوسو « َّلَصي مل مأ . مامإلا ىّلصأ ءاوس , هأزجأ ٠ تقولا اذه دعب حبذ نإف « « نيتبطخو « ديعلا
 مأ هتيحضأ مامإلا حبذأ ءاوسو « راصمألاو « ىرقلا لهأ كلذ يف يوتسيو لي مل مأ ديعلا ىلصأ

 سم حرش ) رظنا . رذسنلا نباو دواد لوق وهو ءًايقم مأ « ًارفاسم ناكأ ءاوسو « حبذي مل
 . يوونلل ( 7



 ١م٠١

 اهضعب يف ءاج هنأ كلذو « بابلا اذه يف راثآلا فالتخا مهفالتخا ببسو

 2“ حبذلا ديعي نأ ةالصلا لبق حبذ نمل رمأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبلا نأ «307

 يذلا ثيدحلا اذه َيَرَخ « ديعي نأ هحبذ لبق حبذ نمل رمأ هنأ » اهضعب يفو

 ةالصلا حبذلا ءازجإ يف ربتعي امنإ : لاق ًادحاو ًانطوم كلذ لعج نمو حبذلا

 ١ 3 ٠ طقف
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 ضعب يف نأ كلذو ء راين نب ةدرب بأ ثيدح يف ةياورلا تفلتخا دقو

ذلا ديعي نأ هَ هللا لوسر هرمأف ةالصلا لبق حبذ هنأ « هتاياور
 يفو « حب

 كلذ ناك اذإو « ةداعإلاب هرمأف هلع هللا لوسر حبذ لبق حبذ هنأ » اهضعب

 حبذ رخآلا لوقو « ِهَّنِيَم هللا لوسر لبق حبذ هنأ يوارلا لوق لمحف كلذك

 . حبذ دقف ةالصلا لبق حبذ نم نأ كلذو « ىلْوُأ دحاو نطوم ىلع ةالصلا لبق

 حبذلا وه افإ ءازجإلا مدع يف رثؤملا نوكي نأ بجيف « ِهنِلَم هللا لوسر لبق

 نم نأ » هريغو سنأ ثيدح نم كلذ يف ةتباثلا راثآلا يف ءاج اك ةالصلا لبق

 موهفمب لدي ِةَِّلَي هنم محلا اذه ليصأت نأ كلذو « دعيلف ةالصلا لبق حبذ

 طرش كلانه ناك ول هنأل ءءىزجي ةالصلا دعب حبذلا نأ ةيوق ةلالد باطخلا

 ناكأ ءاوسو « حبذي مل مأ مامإلا حبذأ ءاوس هدعب زوجتو . مامإلا ةالص لبق زوجت ال : دجأ لاقو

 موي راهن نم ىضم اذإ اهتقو لخدي هنأ دمحأ بهذم يف راتخناو « راصمألا مأ « ىرقلا لهأ نم

 ٠ ميقلا نبا هراتخا ام وهو « يقرخلا مالك رهاظ وهو « هتبطخو « ديعلا ةالص رادقم ىحضألا

 هحبذب وأ « مامإلا ةالصب ديقتلا مدع نأ قحلاو ( ؟١/95 داعملا داز )و ( 2/8 ينغملا ) رظنا

 ديقتي نأ ناكمب ةبوعصلا نم هنأل , مالسإلا ةحامس عم ىشقي كلذكو ء رظنلا هيضتقي اموه

 لاق دقو . حبذي مل وأ حبذ لهو . لصي مل وأ ىلص له هنأو هتالصبو « مامإلا حبذب سانلا

 رظن هنأل « يعفاشلا هاري ام وهو 1+ ةيآ جحلا « جّرَح ْنِم نيدلا يف يلع َلَعَج امو > : ىلاعت

 عولط دعب الإ زوجت ال ةالصلا كلذكو « مامإلا حبذ نأ كلذ . ظفللاب كسّتي ملو « ىنعملا ىلإ

 زاج نيتبطخلاو « ةالصلا ردق ىضمو ؛ سمشلا تعلط اذإاف « حبذلا ذئنيح زوجي الف ء. سمثلا

 ' ٠ تقولا اذه يف محللا نم ةجاحلا يوذو « نيكاسملاو « ءارقفلا ةدافتسا ناكمإل كلذو , حبذلا

 . ملعأ هللاو : ةالصلا « مونلاب نولغشنم ةجاحلا يوذو « نيكاسملاو « ءارقفلا نإف « كلذ لبق امأ



 السيح

 'هضرف نأ عم ِهَقَِي هللا لوسر هنع تكسي مل حبذلا ءازجإ هب قلعتي امم رخآ
 . نييبتلا

 ناك نم » رحنلا موي ْوَقَِي هللا لوسر لاق : لاق اذه سنأ ثيدح صنو
 وهو « هنع توكسم عرف يف بابلا اذه نم اوفلتخاو . « دعيلف ةالصلا لبق حبذ
 . ؟ ىرقلا لهأ نم مامإ هل سيل نم حبذي ىتم

 . مهيلإ ةّمألا برقأ حبذ "7 نورحتي : كلام لاقف

 وبأ لاقو . "' نوحبذيو ةبطخلاو ةالصلا ردق نورحتي : يعفاشلا لاقو
 عولط دعب موق لاقو « () هأزجأ رجفلا دعب ءالؤه نم حبذ نم : ةفينح
 مامإلا حبذي مل اذإ وهو رخآ عرف يف كلام باحصأ فلتخا كلذكو ٠ سمثلا

 بجي سيل : موق لاقو « هفارصنا دعب هحبذ ىرحتي : موق لاقف « ىلصلا يف
 مايأ نم ثلاشلا مويلا هرخآ : لاق كلام نإف حبذلا نامز رخآ امأو (9 كلذ
 رحنلا موي تامولعملا مايألا يف وه هدنع حبذلاف ٠ سبشلا بيغم كلذو رحنلا

 يعفاشلا لاقو ؛ ةعامجو دمحأو ةفينح وبأ لاق هبو « هدعب نامويو
 ْ . © هدعب مايأ ةثالثو رحنلا موي : مايأ ةعبرأ ىحضألا : يعازوألاو

 )١( ءاتلاب ( نورحتي ) باوصلاو ( نورحني ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف .
 يفاكلا ) رظنا ١/ ) 587كلام بهذمل .

 رظنا . راصمألا لهأ ريغ يف دمحأ بهذم وهو . يعفاشلا بهذمل ( 119/5 ةضورلا ) رظنا (؟)

 . ( 3530/4 ينغملا )

 . ( 117/7 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا « ةفينح يبأ بهذم يف تقولا لوأ وهو ()

 . ( 3807/١ يفاكلا ) رظنا (؟)

 مايأ نم يناثلا مويلا رخآ يهتني يروثلاو « دمحأو , كلامو « ةفينح يبأ : ةثالثلا ةّمألا دنع (ه)

 نباو « يلعو ؛ رمع لوق اذهو « هدعب نامويو « ديعلا موي . ةثالث رحنلا مايأ نوكتف ٠ قيرشتلا

 نم دححاو ريغ نع ةثالث رحنلا مايأ : دمحأ لاق . سنأو « ةريره يبأو « سابع نباو ء رمع
 . ًاسنأ ركذي مو « هَقِلَي هللا لوسر باحصأ نم ةسخ : لاق ةياور يفو « عتبي هللا لوسر باحصأ

 هنأل « نسحلاو ٠ ءاطع لوقو يعفاشلا بهذم وهو « قيرشتلا مايأ رخآ هرخآ نأ يلع نع يورو
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 « ةصاخ رحنلا موي وهو دحاو موي ىحضألا : اولاق مهنأ ةعانج نع يورو

 لكو ٠ هيلع ليلد ال ذاش وهو ةجحلا يذ نم موي رخأ ىلإ حبذلا ليق دقو

 . فلسلا نع ةيورم ليواقألا هذه

 يه ام تامولعملا مايألا يف مهفالتخا : اههدحأ : نائيش مهفالتخا ببسو

 ٍتاَوُلْعَم ماي يف هللا ما اوُرُكْذَيو مه مفانم اودَهْفَيِل ١ : ىلاعت هلوق يف
 وهو هدعب نامويو رحنلا موي ليقف "4 ِماَعْنَألا ةّمهَب نم مُهقَزَر اَم ىَلَع

 ةضراعم : يناثلا ببسلاو ٠ "' ةجحلا يذ نم لوألا رشعلا ليقو ء روهثملا

 ءريبكت مايأ اهنألو «رحنم اهلك ىنم مايأ » : لاق تي ينلا نأ معطم نب ريبج نع ىور
 نييلوالاك رحنلل الحم تناكف ءراطفإو

 موي يف الإ زوجت الف ء ديع ةفيظو اهنأل , ةصاخ رحنلا موي يف الإ زوجت ال : نيريس نبا لاقو

 يف نيريس نبا لوقك ديز نب رباجو « ريبج نب ديعس لاقو . رطفلا موي ةرطفلا ءادأك دحاو
 « نمحرلا دبع نب ةماس يبأ نعو . ىنم لهأ يف دمحأو ٠ كلامو « ةفينح يبأ لوقو « راصمألا لهأ

 لجرلا ناك فينح نب لهس نب ةمامأ وبأ لاقو . مرحلا لاله ىلإ ةيحضتلا زوجت راسي نب ءاطعو
 مامإلا هاور « اه يحضيف ٠ ةجحلا يذ رخآ نوكي ىتح اهنمسيف « ةيحضأ يرتشي نيماسملا نم
 مايأ ةثالث اهيلع عمجأ يتلا ىحضألا مايأ : لاقو . بيجع ثيدحلا اذه لاقو « هدانساي دمحأ

 حبذلا زوجي الو « ثالث قوف يحاضألا موحل راخدا نع ىبن ه ِهَتِلرَم ينلا نأ ةثالثلا ةئألا ةجحو

 ةيحضتلا زجت مف « هيف يمرلا بجي ال عبارلا مويلا نالو « هيلإ ةيحضالا راخدأ زوجي ال تقو يف
 لثم هنع يور دقو « يلع نع ةياور الإ « مهل فلاخم ال ةباحصلا لوق نألو « هدعب يذلاك هيف
 يف حئابذلا ) انباتك رظناو ( ١45/0 راطوألا لين ) و ةمادق نبال ( 778/8 ينغملا ) رظنا . مهلوق

 . ( ةيمالسإلا ةعيرشلا
 )١( ةيآ جحلا 58 .

 يهو « ىنم مايأ يه ةرقبلا ةروس يف تادودعللا مايألا نأ ءاماعلا نيب فالخ الو : يبطرقلا لاق (؟)
 ىلع ةعقاو يهو « راملا يمر مايأ يهو « اهيلع ةعقاو ءامسألا ةثالثلا هذه نأو ٠ قيرشتلا 8
 . كلذ ىلع فقف ءرحنلا موي دعب نيموي يف اهنم جاحلا لجعتي يتلا مايألا ةثالثل
 رحنلا مايأ تامولعملا مايألاو ءرشعلا مايأ : تادودعملا مايألا : مهاربإ لاقو : يلعثلا 5

 نم هانركذ امل حصي الو ء رثعلا مايأ يه تادودعملا مايألا نأ يودهملاو « يكم ىح اذكو

 . هريغو ء ربلا دبع نب ربع وبأ هلقت ام ىلع عامجإلا
 «رحنلا موي دعب يتلا ةثالثلا يهف ٠ تادودعملا مايألا يف هركذب هدابع ىلاعتو هناحبس هللا رمأ امأ
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 هنع هيف درو هنأ كلذو « معطم نب ريبج ثيدحل ةيآلا هذه يف باطخلا ليلد

 قيرثتلا مايأ لكو رحنم ةكم جاجف لك » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع
 هذه يف هدعب.نامويو رحنلا موي اهنإ تامولعملا مايألا يف لاق نف 27« حيذ

 يف الإ رحن ال : لاق روكذملا ثيدحلا ىلع اهيف باطخلا ليلد حجرو ةيآلا
 ذإ اهنيب ةضراعم ال لاقو ةيآلاو ثيدحلا نيب عملا ىأر نمو « مايألا هذه

 اهنم دوصقملا سيل ةيآلا نأ عم , ةيآلا يف ام ىلع ًادئاز ًاكح ىضتقا ثيدحلا
 مويلا يف حبذلا زوجي : لاق كلذ هنم دوصقملا ثيدحلاو « حبذلا مايأ ديدحت

 ناك ولو ءرحنلا موي يناث وهو «رفنلا موي دحأ رفني ال هنأ سانلا عامجإل « اهنم رحنلا سيلو -
 نم نيموي ذخأ دق هنأل ءرفنلا موي ًالجعتم ءاش نم رفني نأ غاسل تادودعملا يف رحنلا موي
 مايألا نأ رمع نبا نع عفان ىورو . تامولعم رحتلا مايأو ٠ تادودعم يمرلا مايأف .. تادودعملا

 رحنلا مويف « هدعب مايأ ةثالثو ءرحنلا موي : مايأ ةعبرأ اهعمجي تامولعملا مايألاو ٠ تادودعملا

 اذهو مولعم ال ء دودعم عيارلا مويلاو « نادودعم نامولعم هدعب نامويلاو « دودعم ريغ مولعم

 ْ 1 0 . هريغو « كلام بهذم“

 موي اهرخآو « ةجحلا يذ نم موي لوأ نم رشعلا تامولعملا مايألا : يعفاشلاو « ةفينح وبأ لاقو
 فسوي يبأ نع يواحطلا ىورو « سابع نبا نع كلذ ايورو « كلذ يف املوق فلتخي مل . رحنلا

 بهذأ هيلإو يلعو «رمع نع كلذ يور : فسوي وبأ لاق ءرحنلا مايأ تامولعملا مايألا نأ

 < مامنألا ةيهب نم مهقزر ام ىلع تامولعم مايأ يف هللا مما اوركذيو ١ : لاق ىلاعت هنأل-

 « ىحضألا موي : ةثالثلا رحنلا مايأ : تامولعملا مايألا نأ نسحلا نب دمع نع يخركلا ىكحو

 « تامولعملا نيب قرف ال دمحو ,« فسوي يبأ لوق ىلعف : يربطلاايكلإ لاق . هدعب نامويو

 نأ دحأ كشي الو « فالخ الب قيرشتلا مايأ نآرقلا يف ةروكذملا تادودعملا نأل ٠ تادودعملاو

 « هْيَلَع ْمْلِإ الف نْيَموي يف َلّجَمَت نمف > لوقي ىلاعت هللا نأل ء رشعلا مايأ لوانتت ال تادودعملا

 تامولعملا نأ سابع نبا نع يور.دقو . ثلاشلا نود نيمويب قلعتي مح رشعلا يف سيلو
 ٠ . روهجلا لوق وهو قيرشتلا مايأ تادودعملاو , رشعلا .

 هيفو « قيرشتلا مايأو ةجحلا يذ رشع تامولعملا مايألا : ديز نبا لاقو تلق : يبطرقلا لاق
 لدي تامولعملاو « تادودعملا مايألا يف ركذلا هللا لْمَجَو ٠ هعفدي ةيآلا رهاظو « هانركذ امل دعب

 . اهدعب امو ( 1/5 يبطرقلا ريسفت ) رظنا . هب لاغتشالل ىنعم الف هلوق فالخ ىلع

 رابخألا ىقتنم ) رظنا . يقهيبلاو ٠ هحيحص يف نابح نباو « ينطقرادلاو « دمحأ هاور ثيدحلا )١(
 ش . ( ١185/0 راطوألا لين عم
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 . قيرشتلا : نم قافتاي ناك اذإ عبارلا

 د ايأ نم رحنلا موي + : لا هنأ نيج نب ديس نع ور امالإ «رحنلا موي
 نيمدقتملا نيلوقلا ىلع تامولعملا مايألا يف اوفلتخا انإو . ") قيرشتلا

 لوألا رشعلا يه تامولعملا نأ ىلع ءانبف طقف رحنلا موي لاق نم امأو ٠

 رشاعلا مويلا يف الإ اهنم حبذلا زوجي ال هنأ دقعنا دق عامجإلا ناك اذإو : لاق

 رحنلا موي وه امنإ حبذلا نوكي نأ بجاوف اهيلع ضوصنملا حبذلا لحم يهو
 . © طقف

 »ها »ب »

 «رحنلا مايأ للختت يتلا يلايللا يف مهفالتخا يهو : ةشلاشلا ةلأسملا امأو

 قيرشتلا مايأ يلايل يف حبذلا زوجي ال هنأ ىلإ هنع روهشملا يف كلام بهذف

 . رحنلا الو

 كارتشالا مهفالتخا ببسو . (7 كلذ زاوج ىلإ ةعامجو يعفاشلا بهذو
 هلوق لثم ةليللاو راهنلا ىلع برعلا هقلطي ةرم نأ كلذو .« مويلا مدا يف يذلا

 . نود مايألا ىلع هقلطي ةرمو (0 4 مايأ ةّثالق مراد يف اومتَمِت» : ىلاعت

 )١( ليلق لبق يبطرقلا نع ءادلقت ايف نسحلا نب دمع نع يخركلا ءاكح لوقلا اذه نأ انركذ دق «

 ريبج نب ديعس ىلإ هفضي مو .

 راسمألا له يف ديز نب اجو هيج نب يمس لق وهو « نيس نأ لق اذ نأ انركذ دق (0)
 . هيلإ عجراف « ةمادق نبا نع هانلقن اهف

 يف يلايللا يف رحنلا الو حبذلا زوجي ال هنأ دمحأ نع ةياور يهو « هنع روهشملا يف كلام دنع (؟)
 . هيلع لدي ام ءاطع نع يورو « مرثألا ةياور

 دمحأ باحصأ رايتخا وهو ةهاركلا عم اليل زوجي هنأ ء دمحأو ٠ يعفاشلاو « ةفينح يبأ دنعو
 . ( 149/0 راطوألا لين )و ( 774/4 ينغملا ) رظنا . نيرخأتلا

 . 56 ةيآ دوه (؟)
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 مايَأ ةيئافو لايل َعْبَس ْمِهْيَلَع اهرْكَس > : ىلاعت هلوق لثم يلايللا

 : ىلاعت هلوق يف راهنلا عم ليللا لوانتي مويلا مسأ لعج نفث 2724 اموُسُح

 راهنلاو ليللاب حبذلا زوجي : لاق 4 تامولعم مايأ يف هللا مما اوركذيو ١
 : لاق ةيآلا هذه يف ليللا مويلا مسا لوانتي. سيل لاق نمو « مايألا هذه يف

 . ليللاب رحنلا الو حبذلا زوجي ال

 هنإ لاقي نأ هبشيو ؟ يناثلا نم امههدحأ يف رهظأ مويلا مس | له رظنلاو

 ىلع يه ةيآلا يف هتلالد نأ انماس نإ نكل « ليللا يف هنم راهنلا يف رهظأ

 « باطخلا ليلد باجيإ نم فيعض وحنب الإ ليللاب حبذلا عنمي مل طقف راهنلا

 وه باطخلا عاونأ نم عونلا اذهو « مسالا موهفم دضب محلا دض قيلعت وهو

 الإ طقف قاقّدلا الإ نيماكتملا نم دحأ هب لاق ام : اولاق مهنأ ىتح اهفعضأ نم

 ءراهنلاب هزاوج تبث دقو « حبذلا يف رظحلا وه لصألا نإ لئاقلا لوقي نأ

 . ليلدلا ليللاب هزوج نم ىلعف
 حبذ يلي يذلا وه يحضملا نوكي نأ اوبحتسا ءاماعلا نإف حباذلا امأو

 . حبذلا ىلع هريغ لكوي نأ زوجي هنأ ىلع اوقفتاو « هديب هتيحضأ

 ءزوجت ال ليقف « هنذإ ريغب هريغ اهحبذ نإ ةيحضلا زوجت له اوفلتخاو

 ناك نإ زوجي هنأ ينعأ « ًايبنجأ وأ ًادلو وأ ًاقيدص نوكي نأ نيب قرفلاب ليقو

 -اهنأ ًايبتجأ ناك نإ هنأ بسحأ ايف بهذملا فلتخي مو ءأدلو وأ ًاقيدص

 . (9روحجت ال

 ايل ان نيل

 . ال ةيآ ةقاحلا )١(

 . 5م ةيآ جحلا (م)

 كلذ ننم عنام ال « ًاراهنو « اليل حبذلا زوجي هنأ وهو « ةلئسلا هذه يف روهما عم باوصلاو

 . ليلد هيلع سيل ةهاركلاب لوقلاو
 ىلع ناض الو , اهبحاص نع تأزجأ « هنذإ ريغب هريغ اهحيذف ٠ ةيحضأ نّع نإو « ةمادق نبا لاق (5)



 نأل ء املدب هيلعو « اهشرأ اهبحاصل رحل ةاش يه : كلام لاقو . ةفينح وبأ لاق اذهو « حباذلا 1

 : يعفاشلا لاقو . ةاكزلاك عقوملا عقت مل هنذإ ريغب اهبحاص ريغ اهلعف اذإف « ةدابع حبذلا

 . ( 545/2 ينغملا ) رظنا . محللا ةقرفتك نمض يحضملا نذإ ريغب لعاف هلعف اذإف يْدَلا يدوصقم
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 عبارلا بابلا

 اياحضلا موحل ماكحأ يف

 هلوقل قدصتيو هتيحضأ محل نم لكأي نأ رومأم يحضملا نأ ىلع اوقفت

 :ىلاعت هلوقو 4 زريقفلا سئابلا اومعطأو اهنِم اوُلكَف ١ : لات
 اوقدصتو اولك » اياحضلا يف هِي هلوقلو 4 كَتْعملاو عناقلا اومعطأو ١
 وه مأ ء اعم ةقدصلاو لكألاب رمؤي له كلام بهذم فلتخاو () « اوزخداو
 ؟ لكلاب قدصتي وأ لكلا لكأي نأ ينعأ ؟ نيرمألا دحأ لعفي نأ نيب ريخم
 نأ ءاماعلا نم ريثك بحتساو ٠ نيرمألا دحأ لعفي نأ هل :زاوملا نبا لاقو
 ةالصلا هيلع هلوقل لكألل ًاثلثو . ةقدصلل ًاثلثو ءراخدالل ًاثلث : اثالثأ اهمسقي

 هنإ لكألا يف باهولا دبع لاقو (9 « اورخداو اوقدصتو اولكف » : مالسلاو
 رهاظلا لهأ نظأو « كلذ اوبجوأ موقل ًافالخ بهذملا يف بجاوب سيل
 ( ثيدحلا اهنضتي يتلا ةثالثلا ماسقألا ىلإ اياحضلا موحل ةئزجت نوبجوي

 اهدلج يف اوفلتخاو « اهمل 29 عيب زوجي ال هنأ - تماع ايف  نوقفتم ءاماعلاو

 )١( ؟م ةيآ جحلا .

 ١ . 5 ةيآ جحلا (9)

 لين عمر ابخألا ىقتنم )و ( 101/015 يوونلا حرشب ملسم )رظنا . لسمو « يراخبلاهاور ثيدحلا (؟)

 نم « اورخّداو « اودوزتو « اولك » ظفلب يورو ٠ ظفللا اذهب ةشئاع نع ( 5١؟ /ه راطوألا

 ءاوسبحاو . اومعطأو ء اولك ٠» عوكألا نب ةماس نغو « يئاسنلاو ملسم هاور رباج ثيدح
 ءدمحأ هاور « اورخداو ء اومعطأو « كل ادب ام اولكف » ةديرب نعو « سم هاور « اورخّداو
 . ( 144/0 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . هححصو يذمرتلاو ١ مسمو

 . ظفللا اذهب ةشئاع نع هجيرخت مدقت ()

 « ًادعاصف « ةمقل ولو دبالو « هتيحضأ نم لكأي نأ حضم لك ىلع ٌّضْرَفَو : مزح نبا لاق (5)
 اهنم معطي نأ هل حابمو ٠ دبالو « رثك وأ , لق ءاش امي اهنم ًاضيأ قدصتي نأ هيلع ّضْرَفَو

 . ( 1/4 لحما ) رظنا . كلذ ءاش نإ اهنم يده نأو « رفاكلاو « ينغلا

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( اهمل عم زوجي ال هنأ ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف (3)
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 « هعيب زوجي ال : روهملا لاقف , ()اهنم هب عفتني امم كلذ ادع امو اهرعشو

 . ضورعلاب يأ : ريناندلاو مهاردلا ريغب هعيب زوجي : ةفينح وبأ لاقو
 وبأ قرف اإو ٠ كلذ ريغو ريناندو مهارد ءيش لكب زوجي : ءاطع لاقو

 باب نم يه ضورعلاب ةضواعملا نأ ىأر هنأل « اهريغو مهاردلا نيب ةفينح

 اذه دعاوق يف فاك ردقلا اذهو . هب عفتني نأ زوجي هنأ ىلع مهعامججإل عافتتالا

 . هلل دملاو باتكلا

 ىّحض هَل ينلا نأل « اهتيقب قدصتلا نم لضفأ ٠ اهمحلب قدصتلاو ٠ ةيحضألا حبذ نأ ىلع اوقفتا )١(

 وهو ,« ةقدصلا فالخب اهوجو يف فلتخم اهنألو ء راعش ةيحضألا نألو « ىلؤألا الإ لعفي الو

 ةقدصلا نأ روث يبأو ٠ يبعشلاو ٠ كلام نع يوونلا ىحو « ةفينح يبأو دمحأو , يعفاشلا بهذم
 . حبذلا نم لضفأ

 اوُلكف ١) : ىلاعت هلوقل قدصتيو « هتيحضأ نم لكأي نأب رومأم يحضملا نأ ىلع كلذك اوقفتاو
 . ( ؟8 ةيآ جحلا ةروس ) 4 َريقفلا سئابلا اومعطأو اهنم
 : ( 37 جحلا ةروس ) < ٌرتعملاو عناقلا اومعطأو ١ هلوقو
 . ةقدصلل ًاثلثو « ةيدهلل اثلثو لكألل الث ًاثالثأ اهمسقي نأ ءاماعلا ضعب راتخاو

 « ثلثلا هتيب لهأ معطيو » : لاق ِهَتِلَي هللا لوسر ةيحضأ ةفص يف سابع نبا نع يور دقف
 يناهفصألا ىبوم وبأ ظفاحلا هاور « ثلثلاب لاّوسسلا ىلع قدصتيو « ثلثلا هناريج ءارقف معطيو
 دمحأ بهذموهو . ( 171/17 يوونلل سم حرش )رظناو . ( 175/4 ينغملا )رظنا . فئاظولا يف

 . ىعفاشلا يلوق دحأو
 . لضفأ وهف  ةقدصلا نم رثك ام فانحألا لاقو

 نسئاببا اوسمطأو اهنم اودكف ]> ىلاعت هلوقل ةقدصلل مسقو لكألل مسق : نيمسق مسقي ليقو
 .( 50/4 ينغملا ) رظنا < ٌريقفلا

 لاقو ٠ كلأسي الو كل ضرعتي يذلا َرّثْمْلاو ٠ كلأسي يذلا عناقلا : نسحلا لاق يوونلا لاق

 . ( 75١/2 عومجملا ) رظنا كلأسي يذلا رتعملاو « هتيب يف سلاجلا عناقلا : دهاجم

 . ؟ لكأي نأ نود قدصتي نأ وأ « قدصتي نأ نود لكأي نأ هل زوجي له اوفلتخاو
 نأ نود لكلا لكأي نأ هل سيل لاقو , كلذ نم عنم هنإف « ىلاعت هللا همحر كلام امأف
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 . لكأي نأ نود قدصتي نأ وأ ء قدصتي -
 . يعفاشلاو ؟ ةفينح وبأ كلذ زاجأو

 قدصتي نأ زوجي هنأ اك ؛ كلذ زاج هب قدصت اهنم أري زج الإ اهلك اهكأ نإ : ةلباتحلا دنعو

  ًائيش اهنم لكأي ملف ٠ تاندب سخخ رحن كَم ينلا نأب اوجتحاو « لكأي نأ نود هلك اهمحلب
 سيلو « بابحتسالل رمألاف « اهلك اهب ةقدصلا نم عنام الف « ىلاعت هللا ىلإ َةَبْرَق اهألو

 . بوجولل
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل معلا لهأ ةماع لوق وهو ٠ ثالث قوف موحللا نم راخدالا زوجيو
 مسم ) رظنا . ملسم هاور « كل ادب ام اوسكمأف ٠ ثالث قوف يحاضألا راخدأ نع مكتيهن تنك »
 . ( 30/17 يوونلا حرشب

 موحل راخدآ نع ىهن  ِتَِم ينلا نأب اوجتحاو « مهنع هللا يضر رمع نباو « يلع كلذ نم عنمو
 عومجملاو ؛ 8850/6 عئانصلا عئادبو ؛ 76/8 ينغملا يف كلذ رظنا ) « ثالث قوف يحاضألا

 .( 4/5١

 هيلع هلوقل لكألل اشلثو ةقدصلل اثلثو «راخدالل اثلث ,: االثأ اهمسقي نأ ءاملعلا ضعب بحتساو
 . ( 71/17 يوونلا حرشب لسمرظنأ ١) ملسم هاور « اورخداو ء اوقدصتو اولكف ا

 ٠ اهمحش وأ اهم نم يش عيب زوجي ال هنا ىلع اوقفت
 . ةروذنملا مل نم لكأي نأ زوجي ال هنأ ىلع اوقفتا م 0

 رخآ دلب ىلإ موحللا لقت يفو « يحضلا اهيف مقي يذلا دلبلا يف ةيحضألا لحم ن نأ ىلع اوقفتاو
 . ةاكزلا لقنك فالخ

 . هب عفتني امم كلذ ريغو « اهنبلو « اهسأرو « اهفارطأو « اهراعشأو « اهدولج يف اوفلتخاو
 . كلامو دمحأو , يعفاشلا لوق وهو ؛ كلذ نم ءيش عبب زوجي ال هنأ روهجلا دنعف

 ءاطع لاقو « ضورعلا نم هلباقي امب يأ ريناندلاو « مهاردلا ريغب ةعيب زوجي هنأ ةفينح يب دنعو

 . ةرهاظلا ةلدألل مسأو ىلوأ روهجلا لوق نأ قحلاو

 . هلك كلذ نم ةجاحلا وذو « قفا ديفتسي يل مع هلو - كلذ يف ةكحاو
 هيلع هلوقل ةرجألا ليبس ىلع كلذ نم ًائيش رازجلا يطعي نأ زوجي ال هنأ يف مهنيب فالخ الو

 رظنا . هيلع قفتم « اهنمرازجلارجأ ط عت الو , اهماطخو « امهلالجب قدصت »لعل مالسلاو ةالصلا
 عئادبو ء 541/6 رايخألا ةيافكو ٠ 370/8 عومجملاو 751/8 ينغملاو 0 راطوألا لين )

 . ( ؟8ث1/6١ عئانصلا

 . ةيدهلا ليبس ىلع هيلإ كلذ عفد زوجيو

 . يعفاشلاو « دمحأ بهذم وهو « هتثرول يهو « عابت الف « نيد هيلعو « ةيحضأ كرتو « تام نإو



 . هل ءافو ال ًانيد كرت نإ عابت لب : يعازوألا لاقو -

 . ةثرولا رجاشت نإ عابت : كلام لاقو

 نوموقي ةثرولاو « اهلكأب عتمقي لب « اهعيبي نأ زوجي ال « يحلاك تيملا نأ عيبلا عنم نم ليلدو
 . مهتروم ماقم
 ,دهاجيو . ءاطعو كلامو « ةفينح يبأو ء دمحأ بهذم وهو « اهنم ريخ وه امب اهلدبي نأ هلو

 . ىلاعت هللا مهمحر ٠ نسحلا نب دمجو « ةمركعو
 ' . اهريغب اهلادبإ زاوج مدع باطخلا وبأ راتخأو

 نم لع مدقو  هتجح يف ِةَنَدَب ةئام قاس عي ينلا نأ » يور ام اهنادبإ زاجأ نم ليلدو
 . ( ١١6/0 راطوألا لين رظنا ) . سم هاور « اهيف هكرشأف « نيلا

 . ةاكزلا يف ٌةََقُح جرخأف نوبل تنب هيلع تبجو ول ا؟  اهسنج نم اهنم ريخ ىلإ لدع هنألو
 . ( 778/+ ينغملا )رظنا

 وبأ هزّوجف « ةمذلا لهأ ماعطإ يف اوفلتخاو ٠ اهنم نيماسلا نيكاسملا ماعطإ زاوج ىلع اوعمجأو
 . روث وبأو ٠ يرصبلا نسحلاو . دمحأو « ةفينح
 زوجي هنأ ( ىمفاشلا ) بهذملا ضتقمو : يوونلا لاقو . انيلإ بحأ ممريغ : كلام لاقو
 ١ . ملعأ هللاو . ةبجاولا نود عوطتلا ةيحضأ نم مهماعطإ
 « ةيناسنإلا ةيحانلا نم مهيلإ رظنيو « ةمذلا لهأ نم ءارقفلا ماعطإ نم عنام ال هنأ : قحلاو

 . قافتاب مهيلع ةزئاج ةقدصلاو « ةيحضألاو ء ةقدصلا نيب قرف الو « ةينيدلا ةيحانلا نم ال

 . ؟ هكح ام تدلو اذإ ايف اوفلتخاو

 « ةيحضأ اهَنّيَع نيح لملا ناكأ ءاوس « اهل عبات وهف « اهكح هكح نأ ةلبانحلاو « ةيعفاشلا دنعف
 . رحنلا موي لبق هحبذ زوجي الو « همأ محل كح همل كح نوكيو « هحبذيف « هدعب ثدح وأ
 ةرقبلا هذه تيرتشا ينإ نينمؤلا ريمأاي : لاقف « هلأس ًالجر نأ هنع هللا يضر يلع نع يور دقو

 اذإف ءاهدلو ريسيت نم الضف الإ اهبلحت ال يلع لاقف ؟ لجعلا اذه تعضو اهنإو « اب يحضأل

 ينغلا ) رظنا . روصنم نب ديعس هاور . ةعبس نع اهدلوو . اهحبذاف ىحضألا:موي ناك
 © نسال

 رظنا . هنثب قدصتيو « اًديح عابي ليقو « اهمحلب قدصتيو « اهعم هحبذي : ةيفنحلا.دنعو

 . ( 585/١6 نيدباع نبا ةيشاح ) و ( 7805/8 عئانصلا عئادب )

 . ءاهدلو نع لضفي ام دعب نكلو « هبرشي نأب سأب ال ةلبانحلاو « ةيعفاشلا دنعف « اهنبل امأو
 . هل سيلف « اهخل نم صقني بيلحلا ناك اذإ الإ , لضفأ هب ةقدصلاو

 - . نيكاسلاو .ءارقفلا ىلع هب قدصت « اهبلح نإف « اهنبل برش هلزوجي ال هنأ فانحألا دنعو
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 . ( 89/5 نيدباع نبا ةيشاح و ( 7867/1 عئانصلا عئادب ) رظنأ

 : يلي امب ةلبانحلاو ةيعفاشلا جتحاو

 نأ اك , هبرشي نأ هل زاجف , كلذب موقي يذلا وهو « اهفلعو « اهئاذغ نم دلوتي نبللا نإ : الوأ
 . اهئاذغو , اهفلعب موقي يذلا وه هنأل ٠ اهوكرو « اهنبلب عفتني نأ نهترملل
 هنإف « نبللا فالخب دلجلا كح هكحف « ماودلا ىلع اهب عفتني رعشلاو ء فوصلا نإ : ًايناث

 . موي لك ددجتي نبللا نأل « ًائيشف ًائيش هب عفتنيو « برشي
 . لوحلا عيمج يف ةمئاد ءايشأ يهف « دلجلاو ٠ فوصلاو ءرعشلا امأ

 قدصتيو « ىلوأ هزجف هزج حلصألا ناك نإف ٠ حلصألل رظنيف , رعشلاو , فوصلا ةهج نم امأو
 . ( 711/8 ينغملا ) رظنا . ىلوأ هزج مدعف ىلوأ هزج مدع ناك نإو « هب
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 * حئابذلا باتك

 : لوألا بابلا : باوبأ ةسخ يف رصحني باتكلا اذه دعاوقب طيحلا لوقلاو
 يف : يناثلا بابلا . روحنملا وأ حوبذملا وهو ءرحنلاو حبذلا لحم ةفرعم يف
 حبذلا نوكي اهب يتلا ةلآلا ةفرعم يف : ثلاشلا بابلا . رحنلاو حبذلا ةفرعم

 ةفرعم يف : سماخلا بابلا . ةاكذلا طورش ةفرعم يف : عبارلا بابلا . رحنلاو
 ةعبرألا يف لخدت نأ نكمي طورشلاو « ةعبرألا يه لوصألاو . رحانلاو حباذلا
 . هتدح ىلع ًاباب لعجي نأ ملعتلا يف لهسألاو باوبألا

 ممألا دنع حئابذلا نع ةذبن *

 : مالسإلا لبق برعلا دنع حئابذلا

 موحللا امأ « مارح يهو موحللا ضعب اوحابأ 5 ٠ لالح يهو « موحللا ضعب ةيلهاجلا برع مرح
 يتلا يهو « اهّرش نومهوتي اوناك وأ « مهمانصأل اهب نوبرقتي اوناك يتلا يهف ٠ اهومرح يلا
 اًركذ اهرخآ ناكو . نطبأ ةسخ بجنت يتلا ةقانلا يه : ةريحتبلا : يهو « ميركلا نآرقلا اهركذ
 ىلجت الو « حيذلاو , لملاو بوكرلا نم اهرهظ اوفعأو ( اهوقش ) اهنذأ اورحَب كلذك ناك اذإف
 اهل ضرعتي الف « مهتملآل اهنوبيسي يتلا : ةبئاسلاو « ىعرم نع عمت الو« هّدِرت ءام نع( درطت )
 عباسلا تدلو اذإف نطبأ ةتس دلت ةاشلاو ؛ نطبأ ةرشع نيب تلصو يتلا ةقانلا : ةليصولاو ؛ دحأ
 تدرو امهم عنمت الو ٠ برضت الو « اهنوحبذي الف تلصو دق نولوقيف « اهنرق عطقو ٠ تعدج
 كلذ غلب اذإف نطبأ ةرشع ليبق دودعملا برظلا برضي لبإلا نم لحفلا : ماحلاو ء ضوح ىلع
 . يعر الو « ءام نع عنمي الو ٠ ءيشب هنم عفتني الف « كرتيف « هرهظ ىمح يأ ماح اذه : اولاق
 . ( ١٠/؟ ريثك نبأو ”760/6 يبطرقلا رظنا )

 اورفك نيذلا نكلو ماح الو ةليصو الو « ةبئاس الو « ٍةريحت نم هللا لَمَج ام > : ىلاعت لوقي
 . ( ٠١ ةيآ ةدئاملا ةروس ) < نولقمي ال مهرثكأو ةبذكلا هللا ىلع نورتفي

 نب ورمج تيأر ه ِهِّْيَي هللا لوسر لاق : هنع هللا يضر ةريره وبأ لاق : يراخبلا يف ءاج دقو
 . ( ١10/5 ريثك نبأ ) « بئاوسلا بّيس نم لوأ ناك رانلا يف هبصق رجي يعازخلا رماع
 ةروس ) 4 ةَمَمْطُي رعاط ىلع اَمَرَحُم لإ يجوأ اهف ٌدجأ ال لق )> : ىلامت هلوقب مهيلع هللا درف
 . ( ١60 ةيآ ماعنألا

 ًامارح ًائيش تاناويحلا نم دجأ ال هانعم ليق « هلكأي لكآ يأ :  ىلاعت هللا همحر  ريثك نبا لاق
 ثيداحألا يفو . ةدئاملا ةروس يف اذه دعب تاميرحتلا نم درو ام نوكي اذه ىلعف . هذه ىوس
 نيرخأتملا نم نورثكألاو  ًاخسن اذه يمسي نم سانلا نمو « ةيآلا هذه موهفمل ًاعفار ةدراولا
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 . ( 187/5 ريثك نبا ريسفت ) ملعأ هللاو . لصألا حابم عفر باب نم هنأل « ًاخسن هنومسي الا

 لكأ امو « ةحيطنلاو ةيّدرتملاو ةذوقوملاو « ةقنخنملاو « حوفسملا مدلاو « ةتيملا مهسفنأل اوحابأو
 . ( 15١/6 يطرقلا ريسفت رظنا ) عبسلا

 : يراصنلاو وجيل دنع حئابذلا (؟)

 مهرفك ءازج مهيلع هللا مزح دقو ٠ , ؛ ةيرحبلاو ةيربلا تاناويحلا نم ًاريثك مهسفنأ ىلع دوهيلا مرح

 « ماعنلاو زولاك عباصألا قوقشمب سيلام رويطلا نمو « تاناويحلا نم رْفَظ ىذ لك مهيلظو

 رفظ ىذ لك انمرح اوداه نيذلا ىلعو ١ : ىلاعت هلوقب ملاو « رقبلا موحشو « لبإلاو « طبلاو

 كلذريظعب طلتخا اموأاياوحلاوأ امهٌروهظ ْتَلَمَح امالإاهموحش مهيلع انُمّرَح مغلاو رقبلا نمو

 .(ا5١ ةيآ ماعنألا ةروس ) « نوقداصل اَنِإو مِهيْغَبِب مهانيزج

 . ةبوقعو ىولب فيلكت وه امنإ اوداه نيذلا ىلع ميرحتلا اذهو : ىلاعت هللا همحر يبطرقلا لاق

 « لبإلا لثم ءريطلاو متاهبلا نم عباصألا جرفنب سيل ام « رفظ يذ لك » ةداتقو دهاجم لاق

 عمج بوزثلاو « نيتيلكلا محشو بورثلا ينعي ةداتق لاق « اههموحش » طبلاو ءزولاو « ماعنلاو

 . ( ١57/7 يبطرقلا رظنا ) شركلا ىلع نوكي يذلا قيقرلا محشلا وهو ٠ برث

 . مهيلع مرحم وهو ريزنخلا-محل كلذ يف اب موحللا لك مهسفنأل اوحابأ مهنإف : ىراصنلا امأ

 : ةمهاربلا دنع (؟)

 ىلإ ةبسن « ةيمهربلا » مما ةيسودنهلا ةنايدلا ىلع قلطأ داليملا لبق نماشلا نرقلا يف

 هلإلا نأ نودقتعي سودنملا نيد لاجرو « هللا » اهانعم « ةّيتي ةّيتيركسنّسلا » ةغللا يف يهو « اهرب د

 دجوأ يذلا لقتسملا يلزألا لصألا وهو « لقعلاب َكردُي امنإو « ساوحلا هكردت ال هتاذب دوجوملا

 يف نولصتي نيدلا اذه لاجر نأ سودنملا دقتعيو « هدوجو ملاعلا دتسي هنمو « اهلك تانئاكلا

 كلذكو « حور يذ لك نومرحي مهو . « ةمهاربلا » مسا مهيلع قلطأ كلذل « اهربلا هرصنعب مهعئابط

 ىواستي هنأو « هل:بيذعت ناويحلا حبذ نأ نومعزيو « تاتابنلا ىلع نوشيعيو « ةفسالفلا ضعب

 معن نم مهسفنأ اومرحو « هحبذب هيلع ءادتعالا ناسنإلل زوجي الف حور وذ هنأب ناسنإلا عم

 . هقزر تابيط نمو « هللا

 « ناسنإلا لجأ نم ضرألا يف ام عيمج قلخ ىلاعتو هناحبس هللا نأ دقتعن نيماسملا نحن انكلو

 ةبآ ةرقبلا ةروس ) < امي ضرألا يف ان كل قلَخ يذلا وه )ل : لامت ه هللا لوقي ؛ هل ًايركتو

59). 

 تفتلي الف ٠ هلكأب عتتلاو « يعنلا اذه انل حابأ دق « كلذ لكل دجوملا فرصتملا قلاخلا مادامو

 هءانبأ يطعي الثم بألاك ٠ كلذ نم ًائيش نوكلهي ال نيذلا نيقولخلا نم هريغ ميرحتل كلذ دعب

 عتتلا مهيلع مَّرَحو « ينجأ صخش كلذ دعب ءاج اذإف كلي ام لكب عتتلا مه حيبيو ٠ كلمي ام
 . ىلعألا لثملا ىلاعت هّللو . هينعي ال ايف ًاليخد حبصأ كلذب هنأل « همالك ىلإ تفتلي الف مهيبأ لام



١٠١1 

 لوألا بابلا

 رخّنلاو حْبّدلا لحم ةفرعم يف

 ةاكذب الإ لحي ال ناويح : نيمسق ىلع هلكأ يف ةاكذلا طارتشا يف ناويحلاو .

 اوقفتاو . هيف اوفلتخا ام اهنمو هيلع اوقفتأ ام هذه نمو . ةاكذريغب لحي ناويحو

 سيل يذلا مدلا وذ يربلا ناويحلا وه حبذلا هيف لمعي يذلا ناويحلا نأ ىلع
 عبس سارتفا وأ ٌدَرَت وأ حّطن وأ لاقي : هنم سوئيم الو لتاقملا ذوفنم الو مرحمب

 ناويحلا يف اوفلتخاو . ةاكذ ىلإ جاتحي سيل يرحبلا ناويحلا نأو ء ضرم وأ
 يفو ؟ ال مأ ةاكذ هل له هريغو دارجلا لثم هلكأ زوجي امم ىمْدَي سيل يذلا

 هريغو ةافحلسلا لثم ربلا يف ةراتو رحبلا يف ةرات نوكي يذلا ىمدملا ناويحلا .

 ريثأت يفو ميرحتلا ةيآ يف اهيلع صن يتلا فانصألا يف ةاكذلا ريثأت يف اوفلتخاو

 ةساجنلا بلسو اهدولجب عافتنالا ليلحت يف ينعأ . هلكأ لحي ال اهف ةاكذلا

 ريثأت يف : ىلوألا ةلأسملا : لوصأ لئاسم تس ًآذإ بابلا اذه يفف . اهنع

 ةلأسملا . ةيح تكردأ اذإ ةيآلا يف اهيلع صن يتلا ةسخلا فانصألا يف ةاكذلا
 ريثأت يف : ةقلاشلا ةلأسملا . لكألا مرحلا ناويحلا يف ةاكذلا ريثأت يف : ةيناثلا
 ؟ ال مأ همأ ةاكذ نينجلا ةكذ له يف : ةعبارلا ةلأسملا . ةضيرملا يف ةاكذلا

 ناويحلل له : ةسداسلا ةلأسملا ؟ ال مأ ةاكذ دارجلل له : ةسماخلا ةلأسملا
 ؟ ال مأ ةاكذ ةرات رحبلا يفو ةرات ربلا يف ىوأي يذلا .

 عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو ةيّدَرَتلاو ةذوقوملاو ةقنخنملا امأ : ىلوألا ةلأسملا
 ةلاح ىلإ اهنم ذقولا وأ اهنم قنخلا غلبي مل اذإ هنأ معأ ايف اوقفتا مهإف

 . شيعت اهنأ نظلا بلغ اذإ هنأ ىنعأ . اهيف ةلماع ةاكذلا نأ اهيف ىجري ال «

 لتقم اهل باصي ال نأب كلذو . ْ
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 « هريغ وأ لتقم ةباصإب كلذ نم كلهت اهنأ نظلا ىلع بلغ اذإ اوفلتخاو

 لوق نم روهشللاو ةفينح يبأ بهذم وهو . اهيف ةاكذلا لمعت : موق لاقف

 .اهيف ةاكذلا لمعت ال : موق لاقو « سابع ن نباو يرهزلا لوق وهو « يعفاشلا

 سوئيملا يف لمعت ال اهنأ رهشألا نكلو « ناهجولا كلذ يف كلام نعو

 ةسوئيم نيبرض ىلع اهنم سوكيملا نأ بهذملا نم لوأت مهضعبو . اهنم

 مهنيب فالتخا ىلع لتاقملا ةذوفنملا يهو اهتوب عوطقم ةسوئيمو اهيف كوكشم

 ناتياور اهيف بهذملا يفف اهيف كوكشلا ةسوئيملا ام امأف : لاق لتاقملا يف ًاضيأ

 . ناتروهشم

 اهيف لمعت ال ةاكذلا نأ لوقنملا بهذملا يف فالخ الف لتاقملا ةذوفنملا امأو

 مهفالتخا مهفالتخا ببسو . فيعض هجو ىلع زاوجلا اهيف جرختي ناك نإو

 جرخيف لصتم ءانثتسا وه له 204 ّْتْيَكَذ ام الإ > : ىلاعت هلوق موهفم يف
 ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملا وهو ظفللا هلوانتي ام ضعب سنجلا نم
 هل ريثأت ال عطقنم ءانثتسا وه مأ « لصتملا ءانثتسالا ةداع ىلع بسلا لكأ امو

 « برعلا مالك يف عطقنملا ءانثتسالا نأش ًاضيأ اذه ناك ذإ ؟ ةمدقتملا ةلملا يف
 . ةسمخلا فانصألا هذه يف لمعت ةاكذلا : لاق لصتم هنإ لاق نف

 ءانثتسالا نأ ىلع ىلاعت هللا مهمحر دمحأو ٠ يعفاشلاو « ةفينح وبأ : ةثالثلا ةمثألا مهنمو ءروهجلا )١(
 « ةذوقولاو « ةقنخنلا نم مدقت ام ىلع عجار هنأ يأ « لصتم 4 ْمُثْيكَذ ام الإ > : ىلاعت هلوق يف

 . لكألا حابم هنإف « يّكْذو « اًيح ءالؤه نم كردأ اف « عبسلا لكأ امو « ةحيطنلاو « ةيدرتملاو

 يأ . عطقنم ءانثتسالا نأ هيهذم نم روهشملا وهو « ىلاعت هللا همحر كلامل : يناثلا لوقلاو

 الإ > : ىلاعت هلوق يف ءانثتسالاف هيلعو » : هلوق ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح يف ءاجو

 اهنم متيكذ ام الإ يأ ,« لصتم < متيكذ ام

 لمعت يذلاو ٠ نم هيف ةلماع متاكذ تناك ام الإ يأ ًالصتم نوكي نأ زوجي ءانثتسالا اندنعو

 نم متيكذ ام نكل ىنعلاو « ًاعطقنم نوكي نأ زوجيو . هلتاقم ذفني مل يذلا وه اهنم ةاكزلا هيف

 : ةسمخ ةيكلاملا دنع لتاقملاو ٠ مرحي الف « اهريغ
 ١ - رهظلاو « قنعلا افق يف نوكي يذلا خملا وهو « عاخنلا عطق .
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 دقو .اهيف ةاكذلا لمعت ال : لاق هنإف عطقنم ءانثتسالا لاق نم امأو

 ٌوُجْرملا يف لمعت ةاكذلا نأ ىلع مهعامجإب لصتم ءانثتسالا نإ لاق نم جتحا
 جتحا دقو . لصتم وهف اهيف ريثأت هل ءانثتسالا نأ ىلع لدي اذهف : لاق اهنم

 . رضي الف «٠ غامدلا رثن نود سأرلا خرشنا نإف « ةمججْلا لخاد يذلا وهو ء غامدلا رثن - ؟

 نود نطبلا قش درجم امأو لاحطو « دبكو « ءاعمأ نم نطبلا هيوحي يذلا وهو «وشحلا رثن - *

 - .رضي الف ءوشحلا روهظ

 دنع نالوق ةنابإ ريغ نم جدولا .قش يفو « ضعب نع هضعب ةنابإ ءوهو جدولا يْرَف - ؛
 . دحاولا يف لتقم ريغو « أعم نيجدولا يف لتقم هنأ رهظألاو « ةيكلاملا

 يبطرقلا ريسفت ) رظنا . شركلا بوقثم كلذكو «« لتقب سيلف « هقش درج امأ « ريصم بقث

 . ( 809/8 صاصجلل نآرقلا ماكحأ ) و ( 560٠ ىبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ )و ( 7

 .2( 0١7/5 ريبكلا حرشلا ) ىلع يقوسدلا ةيشاحو

 ىتخ اهنطب قشف « ةاش ىلع ادع بئذ نع سابع نبأ تلأس : لاق يدمألا ةحلط أ نع ءاج
 . لكأت الف اهبصق نم رثتنا امو « لك : لاقف « اهتاكذ تكردأف ( اهؤاعمأ ) اهبصق رثتن

 تجرح تل نإ ام « ما نب فسي اس املا ف ةدملا: هموحاب نب قمسإ لاق
 ؟ ةتيم مأ ةيحأ حبذلا دنع رظني انإو « لاس اهنم ةاكذلا عضومو « دعب ةيح اهنإف , اهنيراصم
 روهمجج نم ةنسلا فلاخ دقف اذه فلاخ .نم : لاقو « اهلثم شيعي له لعف ىلإ رظني الو
 . ءاماعلا ةماعو « ةباحصلا

 ةلماع ةاكذلا نإف « ةايح هيف تاروكذملا نم هتاكذ كردأ ام لك ىلع عجار وهو : يبطرقلا لاق

 ليلدب الإ ًاعطقنم لمجي الو « مالكلا نم مدقت ام ىلإ افورصم نوكي نأ ءانثتسالا قح نأل « هيف
 ' ولو . انهتيكذت زاوج بهذملا نأ ةضيرملا ىلع انؤاملع قلطأ دقو : لاقو « هل ملستلا بجي

 . « ضرم نم ةايح ةنيقب نيب قرف يأ ىرعش تيلو « ةايح انهيف ناك اذإ ٠ توملا ىلع تفرشأ

 ( ١؟8/6 يبطرقلا ) رظنا « ءرّكفلا هّبشلا نم تملتبو « رظنلا قستا ول .عبس نم ةايح ةيقبو

 - ةعساو ةمحر هللا همحر  يهذملا بصعتلا الو , ءاوهألا هذخأت ال يذلا هيزنلا ملاعلا لاح اذكهو

 00 . بهذملا يلام يبطرقلا نأ مولعمو
 . ةذوقوملاو « ةقنخنملا يهو ةيآلا يف َرِكُذ ام ضعب ىلع عجار ءانثتسالا نأ ىلع روهجلا قفتاو
 . ةيآلا يف كلذ لبق ام ىلع ال عبسلا لكأ امو « ةحيطنلاو « ةيدرتملاو

 . هيلع لو اًدَعُي ال اذهو « هريغ نود بسحف عبسلا لكأ ام ىلع عجار ءانثتسالا : مهضعب لاقو
 « لصتم ءانثتسالا نأ نم روهجلا لوق نأ قحلاو . ضاصجلل ( 550/ نآرقلا ماكحأ رظنا )
 . باوصلا وه اهدعب امو « ةقنخنملا ىلع عجارو
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 ةسفخلا فاضصألا هذه نايعأب قلعتي مل يرحتلا نأب عطقنم هنأ ىأر نم ًاضيأ

 ءانثتسالاف كلذك كلذ ناك اذإو « توملا دعب اهب قلعتي افإو ةيح يهو

 محل وه افإ 4 ُهَمْيملا ٌمُكْيَلَع تَمّرُح » : ىلاعت هلوق ىنعم نأ كلذو « عطقنم

 هذه ةتيملا مل يأ : اهرئاسو ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملا محل كلذكو « ةتيملا
 يف كلذ يثكأ ةتيم ىمست يتلا يهو « اهسفن ءاقلت نم توت يتلا ىوس بابسألا
 ميرحتلا قيلعت نكي مل دوصقملا نأ مع اماف : اولاق ةقيقحلاب وأ برعلا مالك

 يف مرحم ناويحلا محل نأل « توملا دعب اهب قلع انإو « ةيح يهو هذه نايعأب
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ليلدبو « اهيف ةاكذلا طارتشا ليلدب ةايحلا لاح

 الإ > : هلوق نوكي نأ بجو ()« ةتيم وهف ةيح يهو ةيهبلا نم عطق ام »

 يف رمألا ناك افيك نأ كلذ يف قحلا نكل , ًاعطقنم ًءانثتسا 4 َمْيَكَذ ام
 ميرحتلا انقلع نإ هنأ كلذو « اهيف لمعت ةاكذلا نوكت نأ بجاوف ءانثتسالا

 ةهج نم ةيكذتلا يف لخدت نأ بجو تومللا دعب ةيآلا يف فانصألا هذه

 يف اهريغل ةيواسم ةيح تماد ام اهنأل . اهريغو ةسخلا فانصألا ةيح يه ام
 وه اهنم توملا يتلا ةيكذتلا لبق نم ةَّيلحلا لبقت اهنأ ينعأ ٠ ناويحلا نم كلذ
 لقحيو « كلذ بوجوب ءافخ الف لصتم ءانثتسالا نإ انلق نإو « ةيلحلا ببس

 : لاقي نأ

 يمرادلاو « دوادوبأو يذمرتلاو ء دمحأ هاور « ةتيموهف ةيح يهو « ةيهبلا نم عطق ام :ثيدح )١(
 ء هنع مسأ نب ديز نعرانيد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ثيدح نم ماحلاو « يثيللا دقاو يبأ نع

 يبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع لالب نب نايلس ثيدح نم ماحلا ًاضيأ هجرخأو
 نب روسملا قيرط نم رازبلا هجرخأو « حصأ لسرملاو : ينطقرادلا لاق . ًاعوفرم يردخلا ديعس

 ناهلس هفلاخو « تلصلا نبا هب درفت : لاقو « يردخلا ديعس يبأ نع ءاطع نع ديز نع تلصلا

 ءروسملا عباتو « ماحلا هلصو دقو « ينطقرادلا لاق أذكو « ًالسرم ءاطع نع : لاقف « لالب نبا

 هجرخأو ةيلحلا يف ميعن وبأو « لماكلا يف يدع نبا هجرخأو . بعصم نب ةجراخ هيلع هريغو
 ٠ ظفاحلا لاق ا .فيعض هدانسإو يرادلا مت قيرط نم يدع نباو « يباربطلاو « ةجام نبأ:
 1 . ( ١660/8 راطوألا لين ) رظنا



 ليلحت

 توللا دعب ةسمخلا هذه نايعأ لوانت هنم مهفي نأ نكمي ميرحتلا مومع نإ
 اذه ىلع ءانثتسالا نوكيف « ةاكذلا هيف لمعت ال يذلا ريزنخلا يف لاحلاك هلبقو

 مل كلذك كلذ ناك اذإو « اهيف ةاكذلا لمع ىلع صيصنتلاب اهنايعأ يرحتل ًاعفار

 . ًاعطقنم ءانثتسالا نوك ىلع لالدتسالا نم ضرتعملا كلذ هب ضرتعا ام مزلي

 هبهذم نإ لاقي نأ لقحيف اهيف كوكشملاو لتاقملا ةذوفنملا نيب قرف نم امأو
 ساقو « عامجإلاب ةّوجرملا يف ةاكذلا ريثأت زاج امنإ هنأو عطقنم ءانثتسالا نأ

 . ةّوجرملا ىلع ةكوكشملا

 نم فنصلا اذه ءانثتسا نكلو .« لصتم ءانثتسالا نإ لاقي نأ لِقحيو

 اهنأ عطقي نيح يف لمعت نأ بجي افنإ ةاكذلا نأ كِلذو ٠ سايقلاب ةذوقوملا

 . توملا ببس

 اهرئاس وأ حطنلا وأ ذقولا وأ ةاكذلا توملا بجوم ناك له كش اذإ امأف

 نإ لوقي نأ هلو . لتاقملا ةذوفنملا لاح يه هذهو كلذ يف لمعت نأ بجي الف

 ةتباشلا ةايحلا عفرت نأ اهطرش نم ةاكذلاو ةتيملا كح يف لتاقللا ةذوفنملا

 . ةبهاذلا ةايحلا ال

 ايلا اي ديل

 ىتح لكألا تامرحملا تاناويحلا يف ةاكذلا لمعت له امأو : ةيناثلا ةلأسملا

 ةاكذلا : كلام لاقف , كلذ يف اوفلتخا ًاضيأ مهنإف « مهدولج كلذب رهطت

 فلتخا هنأ الإ ةفينح وبأ لاق هبو « ريزنخلا ادع ام اهريغو عابسلا يف لمعت

 باتك يف يتأيس ام ىلع ةهوركم وأ ةمرحم هيف عابسلا نوك يف بهذملا
 . ةبرشألاو ةمعطألا

 عيمج عيب زوجيف لكألا مرحم ناويح لك يف لمعت ةاكذلا : يعفاشلا لاقو



 ليلا

 ناويحلا ءازجأ عيمج له فالخلا ببسو . 2 محللا ادع ام اهب عافتنالاو هئازجأ

 ةعبات اهنإ لاق نف ؟ محلل ةعباتب تسيل مأ « ةمرحلاو ةيلحلا يف محّلل ةعبات
 اهنأ ىأر نمو « هاوس اهف لمعت مل محللا يف ةكذلا لمعت مل اذإ : لاق محلل

 « ناويحلا ءازجأ رئاس يف لمعت اهنإف محللا يف لمعت مل نإو : لاق ةعباتب تسيل
 اهلمع محلل مرحلا ليلدلاب عفترا اذإف « ءازجألا عيمج يف لمعت اهنأ لصألا نأل
 . هعافترا ىلع ليلدلا لدي نأ الإ ءازجألا رئاس يف اهلع يقب محللا يف

 # #ا *

 توملا ىلع تفرشأ يتلا ةيهبلا يف ةاكذلا ريثأت يف اوفلتخاو : ةفلاشلا ةلأسملا

 , توملا ىلع فرشت كلا يف ةاكذلا لمع ىلع مهقافتا دعب ضرملا ةدش نم
 نأ هنع يورو . كلام نع روهشملا وهو اهيف لمعت ةاكذلا نأ ىلع روهجلاف

 )١( يعفاشلا لوق اذهو ًاسجن هدلج ناك « هم لكؤي ال ام حبذ اذإو : دمحأ بهذمل ةمادق نبا لاق .

 خبدلا هبشف . هتاكذك يأ« هتاكذ ميدألا غابد ه ِهَقَِع ينلا لوقل رهطي : كلامو « ةفينح وبأ لاقو
 غبدلا نألو « ىلوأ ةكذلاف « هفعض عم غبدلا رهط اذإف « هبشملا نم ىوقأ هب هبشلاو « ةاكذلاب

 عقرلا نم ىوقأ عنملاو « اهعنمت ةاكذلاو اهدوجو دعب ةلعلا عفري .
 يف ماع وهو ءرونلا بوكرو « عابسلا دولج شارتفا نع يي هيبن مهتجحف دمحأو « يمفاشلا امأ

 يسوجما حبذك دلجلا رهطي ملف « محللا رهطي ال حبذ هنألو « هريغو ىذملا ٠ عورشم ريغ حبذ وأ «

 ينغملا ) رظنا . لصألا هبشأف ١/ ) 77لكؤي الام حبذب رهطي ال هنأ انيهذم : يوونلا لاقو

 ةفينح وبأ لاقو « دوادو دمحأو , كلام لاق هبو . هئازجأ نم ءيش الو « هدلج الو « هرعش :
 عومجما ) رظنا ء هلكأ لحي ال هنأ اوقفتاو « هم ةراهط يف هباحصأ فلتخاو . هدلج رهطي

.) 8/١ 

 ةفينح ابأ نإف «ريزنخلا دلج الإ : غابصلا نبا لاقو . ةاكذلاب دلجلا ةراهط كلام نع يكحو «
 قباسلا ردصلا ) هتساجن ىلع اقفاو كلامو ( .

 ةلئسملا هذه يف كلامو ةفينح يبأ عم قحلاو ٠ نم جتنت يتلا ةرضملل محللا لكأ نع يهنلا نأل

 ءايربكلاو ء رخافتلل وه امفإف ءروفلا بوكرو عابسلا دولج شارتفا نع يهنلا امأو . هلكأ
 ةساجنلل ال ٠ بهذلا نم يناوألاو « لاجرلل ريرحلاو ةضفلاو بهذلا لاععتسا ميرحت يف ةلعلاك

 ًاحيحص سيل يمفاشلا نع فلؤملا هلقت ام نأ نيبتي اذهبو . ءاسنلاو لاجرلل ةضفلاو .'
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 وهفرثألا امأف . رثألل سايقلا ةضراعم فالخلا ببسو . © اهيف لمعت ال ةاكذلا

 . اهنم ةاش تبيصأف عّلَسِب انغ ىعرت تناك كلام نب بعكل َةَمَأ نأ » يور ام

 .هجرخأ « اهولك : لاقف هلي هللا لوسر لئسف «رجحب اهتكذف اهتكردأف
 00 . 9 سمو يراخبلا

 مح يف هذهو يحلا يف لعفت افإ اهنأ ةاكذلا نم مولعملا نألف سايقلا امأو

 ناك اذإ الإ اهيف ةاكذلا لمعت ال هنأ ىلع اوقفتا مهنإف اهحبذ زاجأ نم لكو تيملا

 ربتعا مهضعبف . كلذ يف ربتعملا ليلدلا وه اهف اوفلتخاو . ةايحلا ىلع ليلد اهيف

 نب ديز بهذم يناثلاو ةريره يبأ بهذم لوألاو « اهربتعي ل مهضعبو ةكرحلا
 بَتدلا كيرحتو نيعلا فرط : تاكرح ثالث اهيف ربتعا مهضعبو « تباث
 يذلا وهو « مسأ نب ديزو بيسملا نب ذيعس بهذم وهو « لجرلاب ضكرلاو
 نبا بهذم وهو « سفنتلا هذه عم طرش مهضعبو «زاوملا نب دم هراتخا

 ا #ا #ا *

 سيل مأ اهنينج يف مألا ةكذ لمعت له اوفلتخاو : ةعبارلا ةلأسملا

 روهمج بهذف « مألا حبذ دعب اهنم جرخ اذإ ىنعأ « ةتيم وه افإو ؟ هيف لمعت

 ةاكذ يف اوفلتخاو . لالح يهف ٠ تيكذ اذإ , توملا ىلع فرشت مل يتلا ةضيرملا نأ ىلع اوقفتا )١(

 . ضرملا ةدش نم تؤملا ىلع تفرشأ يتلا ةيهبلا

 رظنا « يعفاشلا بهذم وهو كلام لوق نم روهشملا وهو « اهيف لمعت ةاكذلا نأ ىلع روهجلاف
 ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظناو . يوونلل ( 78/5 عومجملا ) رظناو ( 176/7 ريغصلا حرشلا )

 . ةيكلاملا نم يْرِج نبال ( ١١9١ص

 ةياور يفو ( 8//15 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . دمحأو يراخبلا هاور ثيدحلا )١(

 ةريخألا ةياورلا نأل تاياورلا نيب يفانتالو : يناكوشلا : لاق . ةأرما ةياور يفو « ةيراج

 . عأ ( ةمأ )



 ا الين

 وبأ لاقو ٠ يعفاشلاو كلام لاق هبو « اهنينجل ةاكذ مألا ةةاكذ نأ ىلإ ءاماعلا

 ش . ةتيم وهف اتيم جرخ نإو « لكأو حبذ ايح جرخ نإ : ةفينح

 هتقلخ مامت كلذ يف طرتشا مهضعب هل ةاكذ مألا ةاكذ نإ : اولاق نيذلاو
 لاق هبو , كلذ طرتشي مل مهضعبو « كلام لاق هبو « هرعش تابنو
 . © ىعفاشلا

 )١( لاوحأ ةعبرأ هل همأ نطب يف نينجلا :
 قافتاب لكؤي ال ةتيم ذئنيح وهف « اهحبذ لبق تيم همأ نطب نم جرخي نأ -أ .

 قافتاي ةيكذتلاب الإ لحي ال اذهف « اهحبذ دعب اًّيح همأ نطب نم جرخي نأ - ب .
 تام نإو « ّلَح حبذ نإف « اهحبذ دعب اح هيقلت نأ - ج ٠ قافتاب اذهو ةتيم وهف .

 ءاماعلا نيب فالخ لحم اذهو « اهنطب يف تويف « حبذت نأ - د .
 ١ - هنأ روهجلاو ء دايز نب نسحلاو يروثلاو « ةفينح يلأ يبحاصو « دمحأو , يمعفاشلا بهذف

 همأ ةاكذ هتاكذ » يتآلا ثيدحلا مهتجحو طرش وأ ؛ ديق نود لكؤي « .
 ءرمع نبا لوق وهو ءالفاالإو هتقلخ تلكو « هرعش تبن اذإ لكؤي هنأ كلام بهذمو ء؟

 ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو ٠ يبعشلاو يرهزلاو ٠ دهاجيو « ةمركعو « عفانو ٠ ديعس نب حيو ءاططعو

 نينجلا رعشأ اذإ » هصن ام اههنع هللا يضر رمع نبا نع تاياورلا ضعب يف ءاج امب اوجتحاو ,
 ضعب يف ءابجو . هيلع فوقوم هنأ حيحصلاو « ماصع نب دمحأ هب درفت نكلو « همأ ةاكذ هتاكذف
 ءرعشي مل وأ ءَرَمْشَأ همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ » ًاعوفزم ىليل يبأ نبا نع نيل قيرط نم تاياورلا

 فعض هيفو . ْ

 يف مزح نبا هيلإ لابمو « ةرتعلا بهذم وهو « ةتيم هنأ , لكؤي ال هنأ ةفينح يِبأ بهذمو - ؟
 راطوألا لين رظناو ( 520/7 ىلحلا رظنا ) روهجلا ةلدأ فعضو « ىلحلا .

 يلي امب اوجتحاو : 00
 . تام مث ء اًيح جرخ ول ام ىلع سايقلا - (ب) . صاخلا ىلع ماعلا حيجرت نم وهو 4 ةّقيملا مُكْيلع تصرح ) : ىلاعت هلوق مومعب - (أ)



 5ايام وو ومم

 ةياورلا تناك اذإ كبلذو « ةيفنحلل اليلد حلصي روهملا هب جتحا يذلا ثيدحلا نإ - (ج) -

 جرخ اذإ ةاكذ هل طرتشيف « همأ ةاكذك نينجلا ةاكذ اهانعمو « غيلبلا هيبشتلا ىلع ىنعملاف عفرلاب

 ضرعك يأ 4 ضرألاو تاومسلا اهِّسْرَع ِةَّنَجو >: ىلاعت هلوقك ةتيموهف « تيم جرخ نإو ؛ ًايح
 يبهذمو . كلوقك يلوق يأ كبهذم يبهذمو « كلوق يلْوَق : لئاقلا لوقكو ضرألاو تاومسلا
 : : رعاشلا لوقكو , كبهذمك
 قيقد كنم قانلا َمْظَع نأ ىوس اهّديج كديجو ءاهانيع كانيعف

 . اهديجك كديجو « اهنيعك كانيع يأ

 ىذي ريدقتب وأ « لوألاك هيبشتلا ىلع هانعمو ٠ ضفاخلا عزنب وهف ٠ بصنلاب ةياورلا تناك اذإو
 حبذ .نم دب الف . هماقم هيلإ فاضملا مقأو « هتفصو ء ردصملا فذحف « همأ ةيكذت لثم ةيكذت

 . اّيح جرخ اذإ « نينجلا
 . همأ ةاكذ نينجلا اوكذ يأ نيتاكذلا بصنب هيوري نم مهنمو

 « ةبللاو قلحلا يف هيلع رودقللا ةكذ : ناتاكذ ممكحلا عراشلا اهب فرتعا يتلا ةاكذلا نإ - (د)

 دعب قبي. ملف « نيعونلا نع جرخ دق اذهو قزخيو حالسلا هبيصي ثيح هيلع رودقملا ريغ ةاكذو

 . ةتيملا الإ كلذ

 « ةيركلا ةيآلا ضراعت نأ نكمي الف « دنسلا ةيهاو اهلك روهملا اه جتحا يتلا ثيداحألا  (ه)

 ش . دنسلا يهاو دحاولا ربخب اهصيضخت زوجي الو
 ملف « دارو كسسلا نامدو ناتتيم انل تلحأ » هلم يبنلا لوق روهملا لوق دري امو - (و)
 . همأ نطب يف نينجلل ضرعتي ملو دارجلاو كمسلا ةتيم ىوس ثيدحلا ركذي
 « همأ نطب نم جرخ اذإف , همأ نطب يف ناك اذإ الإ ًانينج ىمسي ال نينجلا نإ : لئاق لوقي دقو
 . همأ نطب يف مادام هتاكذ تبثأ امنإ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو « انينج ىمسي الف

 : نيهجو نم كلذ نع ةيفنحلا دنع باوجلاف

 ولف  همأ نطب يف نانتجالا نم هدهع برقل ًانينج لاصفنالا دعب ىمسي نأ زث رئاج هنأ : اهدحأ

 نيتيراج نيب تنك : لاق كلام نب لمح نع ءاج دقو « ًانينج ىمسي هنإف « يكذ مث , اًّيح جرخ
 وأ دبع ةّرغب ِهَقِيَم ينلا ضقف « ًاتيم ًانينج تقلأف طاطسف دومعب ىرخألا امهادحإ تبرضف يل

 . ءاقلإلا دعب انيتج هامسف « ةمأ

 همأ ةاكذ هتاكذ نوكت نأ زاجل , همأ نطب يف وهو نينجلا ةاكذب دارملا ناك ول هنأ : رخآلا هجولاو

 . لكؤي ال ةتيم هنأ تام مث يح جرخ اذإ هنأ عيملا قافتابو ٠ تام مث ايح جرخ نإو
 نإ ٠ لاقف أتيم جرخي نينجلا نع لئس لع ينلا نأ ديعس يأ نع يور دق هنإ : لئاق لاق نإف

 . « همأ ةاكذ هتاكذ نإف « هولكف متئش



 هيف اوركذي لو ديعس نب يحي نع تاقثلا نم ةعامج ثيدحلا اذه ىور دق هنإ : باوجلا يف ليق

 اوركذي لو « « سنوي نب ىسيعو ةماسأ وبأو مشه مهنم « دلاجم نع ةعامج ه هاورو « ًاتيم جرخ هنأ

 وأ «روزجلا نطب يف نوكي نينجلا نع هلع هللا لوسر لئس : اولاق انإو « ًاتيم جرخ هنأ هيف
 ملو ءاتيم جرخ هنأ مهنم دحاو ركذي ملف « همأ ةاكذ هتاكذ نإف هولك » : لاقف ةاشلا وأ « ةرقبلا
 رظنا ٠ نومأم ريغ هنايف « هدنع نم ةدايزلا هذه لملف , « يجاسلا ةياور يف الإ ةظفللا هذه ئجت

 . (141 ١١/١ صاصجلل نآرقلا ماكحأ )

 : يلي امب ةيفنحلا ةلدأ نع روهجلا باجأ دقو

 الإ ج : ىلاعت هلوق يف هلوخدل هلوانتت ال « ةتيملا ميلع تَم ْتَمَّرُح > ةيركلا ةيآلا نإ - )ٌُ

 تاياورلا هتدافأ ام ىلع اهنم ءزج وه وأ همأ ةاكذ يف ةلخاد هتاكذ نأ ِهَقِلَي هرابخاي م«مُثْيَكَذام
 . اهتحارصب

 مث ,هفالخب دراولا صنلا هتمداصمل رابتعالا دساف وهف « ةيفنحلا هب جتحا يذلا سايقلا امأ - (ب)
 عيمجل ةاكذ اهتاكذف « مألا ءازجأ نم ءزج وهف « ًالمح مادام هنأ وهو هنم ىلجأ سايقب ضّراعم وه
 اذه الإ انتلأسم يف ناكمإ الو ٠ ناكمإلا ردقب ناويحلا يف عرشت ةاكذلا نإف ء ًاضيأو « اهئازجأ '

 . حرجلا لصأ ىوس هيف ناكمإ ال « ديصلا يف اك « همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ لعجي ن نأ وهو « هجولا

 سانلا ضعب هاور : يرذنملا لاق « عفرلا ةحيحصلا ةياورلا نأب ثلاثلا نع بيجأو - (ج)
 دييقت يف نأشلا اذه ةّمأ نع ظوفحلاو اًيح جرخ اذإ نينجلا ةكذ فانكتسا وهو « مهضرغل بصنلاب

 ْ . ىرذنملا لوق ىهتتا . اهيف عفرلا ثيدحلا اذه

 َنبَع هللا لوسر انلأس : يردخلا ديعس يبأ نع اهيفو مهليوأت دري ٠ تاياورلا ضعب قايس هدافأ امو
 لاق ؟ هيقلي مأ « هلكأيأ « ًانينج اهنظب يف دجيف . اندحأ اهرحني ةاشلا وأ « ةقانلا وأ ةرقبلا نع

 رظنا . ةجام نباو « هنسحو يذمرتلاو « دواد وبأ هاور ) « همأ ةاكذ هتاكذ نإف متئش نإ هولك »

 . ( ٠١91/١ ةجام نباو 76/4 ل راطوألا لين

 نب دلاجم هدانسإ يفو « هضحدتو « مهليوأت لطبت ةياورلا هذهو » : ىلاعت هللا همر يباطخلا لاق

 ىلاكبلا فون نب ريبج همساو « فاك هرخآو « لاد ديدشتو واو حتفب ) كادولا يأ نع ديعس

 ناك نإو دلاجمو ( ديدشتلاو حتفلاب ثيدحلا لهأ ةنسلأ ىلع بلغ نكلو ء ةفخو ةروسكمب
 . يردخلا ديعس يبأ نع ةيطع نع ماحلا هاور ام كلذكو « ةيوق دمحأ هاور امب هتعباتف « ًافيعض
 «ء هفعضب دحأ حرصي ملف كادولا وبأ امأو «' ةعباتملا يف ربتعم وهف « نيل هيف ناك نإو « ةيطعو

 نبا هححص هجولا اذه نمو يبهذلا هقثوو . ةقث نيعم نب يحي لاقو ٠ سم هب جتحا دقو

 يف رظناو /١76  ١176 ريبكلا هقفلا عومج حرش ريضنلا ضورلا ) رظنا ديعلا قيقد نباو « نابح
 . ( ١١66/4 راطوألا لين ًاضيأ كلذ
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 ديعس يبأ ثيدح نم كلذ يف يورملا رثألا ةحص يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو

 هللا لوسر انلأس : لاق » وه ديعس يبأ ثيدحو « لوصألل هتفلاخم عم يردخلا

 هلكأنأ ًانينج اهنطب يف دجنف اندحأ اهرحني ةاشلا وأ ةقانلا وأ ةرقبلا نع هَ

 يذمرتلا هلثم َجّرَخو 27« همأ ةاكذ هتاكذ نإف متئش نإ هولك : لاقف ؟ هيقلن وأ

 مهضعب هححصي مف رثألا انه جيحصت يف !فلتخأو .رباج نع دواد وبأر

 بابلا اذه يف لصألا ةفلاخم امأو . يذمرتلا هححص نم دحأو « مهضعب هححصو

 وهف ًاقنخ تومي انإف همأ تومب تام مث اّيح ناك اذإ نينجلا نأ وهف ءرثألل

 مو مزح نب دم وبأ بهذ هميرحت ىلإو « اهيرحتب صنلا درو يتلا ةقنخنملا نم

 ٠ . ثيدحلا دنس ضري

 هطارتشا ال وأ هيف رعشلا تابن مهطارتشا يف هتيلحب نيلئاقلا فالتخا امأو

 ةالصلا هيلع هلوق مومع نأ كلذو ٠ سايقلل مومعلا ةضراعم هيف ببسلاف
 هنوكو « ليصفت كلانه عقي ال نأ يضتقي « همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ » : مالسلاو

 اهيف لمعت يتلا ءايشألا ىلع ًاسايق ةايحلا هيف طرتشي نأ يضتقي ةاكذلل ًالحم

 اذه دضعيو « هقلخ متو هرعش تبن اذإ الإ هيف دجوت ال ةايحلاو « ةيكذتلا
 . ةباحصلا نم ةعامج نعو رمع نبا نع يورم طرشلا اذه نأ سايقلا

 ناك : لاق كلام نب بعك نب هللا دبع نع يرهزلا نع رمعم ىورو
 . همأ ةاكذ هتاكذف نينجلا رعشأ اذإ : نولوقي عي هللا لوسر باحصأ

 ةاكذ » هِيَ هللا لوسر لاق : لاق ىليل يبأ نبا نع كرابملا نبا ىورو

 « مثدنع ظفحلا ءىيس ىليل يبأ نبا نأ الإ «رعشي مل وأ رعشأ همأ ةاكذ نينجلا

 )١( ةجام نباو « يذمرتلاو « دمحأ هاور .
 ةرثكل « هريغل ًانسح نوكي نأ هلاوحأ لقأ نأ الإ فعض هدنس يف ناك نإو : ىناكوشلا لاق

 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . فعض اهيف سيل قيرط نم دمحأ ه هاور دقو . هقرط
 در ( .
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 ناك اذإو « اهنم ءزج هنأ لّبق نم همأ ةاكذ يف هتاكذ نوكت نأ يضتقي سايقلاو

 مومعلا صصخي نأ فعضيف « هيف ةايحلا طارتشال ىنعم الف ء« كلذك كلذ

 . كلام باحصأ نع هركذ مدقت يذلا سايقلاب ٠ كلذ يف دراولا

 ريغ نم لكؤي ال : كلام لاقف « دارجلا يف اوفلتخاو : ةسماخلا ةلأسملا
 . كلذ ريغب وأ هسأر عطقب امإ لتقي نأ وه هدنع هتاكذو « ةاكذ

 سيل ام ةاكذو « فرطم لاق هبو « هتتيم لكأ زوجي : ءاهقفلا ةماع لاقو'

 له وه دارجلا ةتيم يف مهفالتخا ببسو . () دارجلا ةكذك كلام دنع مد يذب

 فالخللو 4 ُهَعْيملا كيلع تَمّرُح ) : ىلاعت هلوق يف ال مأ ةتيملا مسا هلوانتي

 . يرب ناويح وأ ") توح ةرثن وه له وهو رخآ ببس

 لا ع *»

 )١( ةيكذت نود هلح ىلع عامجإلا يوونلا ىكح .

 ةنسلا نم ليلدلاو ( راطوألا لين ) ضحم ررض هنأل « سلدنألا دارج لكؤي ال : ىبرعلا نبا لاقو
 كمسلا : ناتتيم انل تّلحأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةيكذت نودب دارجلا لكأ ةحابإ ىلع «

 راطوألا لين ) ينطقرادلاو ةجام نباو « دمحأ هاور « دارجلاو ( .
 ءاور « دارجلا هعم لكأن تاوزغ عبس يهل لوسر عم انوزغ » : لاق وأ يبأ نبا نع ًاضيأ ءاجو

 ةجام نبا الإ ةعامجلا .
 ركذلا ىلع قلطيو ( سلمأ يأ ) درجأ هنأل وأ « هيلع لزني ام درجي هنأل « دارج دارجلا يو

 ةدارج هنم ةدحاولاو « ىثنألاو .

 ببس نودب مأ ببسب هتوم ناكأ ءاوس لكؤت دارجلا ةتيم نأ ىلع روهجلاو .
 عطقب حبذي وأ « لتقي مث ء اّيح دجوي نأ هتيكذتو « هتيكذتب الإ لكؤي ال : ةيكلاملا دنعو

 لين ) رظنا . لكؤي ال هنإف ببس نود تام نإف .. ءاملا يف وأ ءرانلا يف ىقلي وأ ء هسأر

 «راجلا ءاملا وأ ءراحلا تيزلا يف وأ رانلا يف اّيح ىقلي دارجلا بابلا اذه نمو ( 177/4 راطوألا

 : تحت لخدي ال وهف « ةقيرطلا هذه الإ تومي ال دارجلا نأل ء كلذب سأب ال : ينغملا يف لاق

 رانلاب ناويحلا بيذعت يف دراولا يهنلا .

 ) )0رحبلاب ةقالع هل سيل , يرب ناويح هنأ فورعم دارجلا نإف اذهل ىنعم ال .
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 ىلإ جاتحي له رحبلاو ربلا يف فرصتي يذلا يف اوفلتخاو : ةسداسلا ةلأسملا
 ربتعاو « رحبلا كح نورخآ بلغو ربلا كح هيف موق بْلَعَف ؟ ال مأ ةاكذ
 . © اًيلاغ امهنم هفرصتمو هشيع نوكي ثيح نورخآ

 )١( ةافحلسلاو ءاملا ريطك ةاكذب الإ لحي ال رحبلا باود نم ربلا يف شيعي ام لك دمحأ بهذم «

 ةاكذ ريغب حابي هنإف « ناطرسلاك هيف مد الام الإ ءاملا بلكو .

 الإ هتتيم لحت رحبلا يف ام عيمج نأ يوونلا هححص يذلا دّتعملا حيحصلا نأ يعفاشلا بهذمو

 عدفضلا .

 عومجما )و ( 705/4 ينغملا ) رظنا . ةيكذت نودب لحت ال قافتابف ءاملا رويط امأ 730/6 ( .

 مل ىلاعت هللا هاكذ دق رحبلا يف ام لك » لاق هنأ هنع هللا ضر ركب يبأ نع يورو « .

 حوبذم رحبلا يف ءيش لك »لاق هنأ هِي ينلا كردأ لجر نع حيرش نع هدانسإب دمحأ مامإلا ىورو « .
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 يناثلا بابلا

 0١ ةاكذلا يف

 ةصتخما ةاكذلا عاونأ يف : ىلوألا ةلأسملا : ناتلأسم بابلا اذه دعاوق يفو
 . ةاكذلا ةفص يف : ةيناثلا . ماعنألا ةيهب نم فنص فنصب

 نم نأو « حبذو رحن ماعنألا ةيهب يف ةاكذلا نأ ىلع اوقفتاو : ىلوألا ةلأسملا
 اهيف زوجي ةرقبلا نأو «رحنلا لبإلا ةنس نم نأو « حبذلا ريطلاو غلا ةنس

 ؟ لبإلا يف حبذلاو « ريطلاو منغلا يف رحنلا زوجي له اوفلتخاو . رحنلاو حبذلا
 « لبإلا يف حبذلا الو ريطلاو منغلا يف رحنلا زوجي ال هنأ ىلإ كلام بهذف ْ

 . ةهارك ريغ نم كلذ عيمج زوجي : موق لاقو : ةرورضلا عضوم ريغ يف كلذو

 . ءاملعلا نم ةعامجو يروثلاو ةفينح وبأو يعفاشلا لاق هبو

 َقّرَفو . هركي هنكلو لكأ رحني ام حبذ وأ حبذي ام رحن نإ : بهشأ لاقو
 لو «رحنلاب ةاشلا لكؤت الو ريعبلا لكؤي : لاقف لبإلاو غلا نيب ريكب نبا
 لعفلا ةضراعم مهفالتخا ببسو . ©) ةرورضلا عضوم يف كلذ زاوج يف .اوفلتخي

 هللا مما ٌركْذو مدلا رهنأ ام » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف مومعلا امأف . مومعلل

 رقبلاو لبإلا رحن لَم هللا لوسر نأ تبث هنإيف « لعفلا امأو 7« اولكف هيلع

 )١( ةاكذلا فيرعت :

 بييطتلا : ةغللا يف ةيكذتلا ٠ ةحئار بيطت اهنأل « ةاكذ ةاكذلا ثتيمسو . ةيكذ ةحئار هنمو

 ةحييذلا .
 يأ يكذ نالف هنمو « حيبملا ماتلا اهحبذ : ةاشلا ةاكذ « مقتلا ةغللا يف ةاكذلا ىنعم : يوونلا لاقو

 مهفلا مات .
 . ( 05٠"ص حاصفإلا) و ( 511/8 راطوألا لين ) كلذ يف رظنا (0)

 « ماعنلاو زولاك رويطلا نم مأ ناويحلا نم ناكأ ءاوس ةبقرلا ليوط ناك ام لك فانحألا دنعو
 . ( 5١7/5 نيدباع نبا ةيشاح ) رظنا . رحني هنإف

 ىقلن انإ لوسراي : تلق : لاق : جيدخ نب عفار نع ةعاجلا هاور « .. مدلا رهأ ام ٠ ثيدح ()
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 هللا نإ > : ىلاعت هلوقل رقبلا حبذ زاوج ىلع اوقفتا افإو « 27 مغلا حبذو

 ْ . 04 مظع

 انتا الا اي

 ٌمَطَقُي يذلا حيَدلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف ةاكذلا ةفص امأو : ةيناثلا ةلأسملا

 : عضاوم يف كلذ نم اوفلتخاو . لكألل حيبم موقلحلاو ءيرملاو ناجدولا هيف

 عوطقللا يف بجاولا لهو ؟ اهضعب وأ اهلك ةعبرألا عطق بجاولا له : اهدحأ

 ةهج ىلإ ةزوجلا عقت ال نأ عطقلا طرش نم لهو ؟ رثكألا وأ لكلا عطق اهنم
 ؟ ال مأ اهلكأ زاج قنعلا ةهج نم اهعطق ْنِإ لهو : سأرلا ةهج ىلإ لب ندبلا
 نم لهو ؟ ال مأ كلذ زاج عاخنلا عطق ىتح هذه عطق يف ىدامت ْنِإ لهو

 ددع يف لئاسم تس هذهف ؟ ال مأ ةاكذلا متي ىتح هدي عفري ال نأ ةاكذلا طرش

 اولكف « هيلع هللا مسا ركذو « مدلا رهنأ ام : ٍهَقِلَم يبننلا : لاقف « ىَدُم انعم سيلو ءًادغ ٌودعلا -

 « ةشبحلا ىدف ءرفظلا امأو مظعف , نسلا امأ : كلذ نع مثدحأسو « أرفظ وأ « انس نكي ملام

 . ( 165/8 رابخألا ىقتنم ) رظنا
 « نيكسلا يهو « ةيناتحت اهدعب لادلا نوكسب ةيدم عمج : روصقم ففخم عملا مضب « ىدم هو

 . ( 1٠١/8 راطوألا لين ) رظنا . هرمع يأ : ناويحلا ىدم عطقت اهنأل كلذب تيمس

 وبأ « يثراحلا يسوألا مثج نب ديز نب يدع نب عفار نب جيدخ نب عفار ثيدحلا ياورو

 هنع ىور « مهس دموي هباصأ « ًادحأ دهشو ءردب موي َرْفْطَتْسا جيدخ وبأ : ليقو « هللا دبع

 . ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) . ةعامج

 رحنف « رحنملا ىلإ فرصنا مث » هيفو « ملسم هاور يذلا ليوطلا رباج ثيدح يف تبث رحنلا )١(
 . « هديب ةندب نيتسو أثالث

 . مدقت دقو « ةرقب هجاوزأ نع حبذ تلم ينلا نأ » ةثئاع نع نيحيحصلا يف هحبذ تبث رقبلاو
 . كلذ مدقتو . ةيحضألا يف سنأ ثيدح نم نيحيحصلا يف كلذك اهحبذ تبث دقف « منغلا امأو

 . اال ةيأ ةرقبلا (5)

 )١( ةيآأ تافاصلا لإ٠٠١ .
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 وأ مادق نم ينعأ - هتهج يفو عطقلا ةياه يفو هعضوم يفو هرادقم يفو عوطقلا
 . هتفص يفو - فلخ

 انا ذي ذيل

 عطق وه كلذ يف كلام نع روهشملا نإف : ةيناشثلاو ىلوألا ةلأسملا امأ

 ليقو « ةعبرألا لب هنع ليقو : كلذ نم لقأ ئزجي ال هنأو موقلحلاو نيجدولا
 وه نيجدولا عطق يف طرشلا نأ يف بهذملا فلتخي لو . طقف نيجدولا لب

 ليقو « هلك ليقف هبوجوب لوقلا ىلع موقلحلا عطق يف فلتخاو . امهؤافيتسا
 ةنيعم ريغ ةثالث عطق وه ةيكذتلا يف بجاولا : لاقف ةفينح وبأ امأو . هرثكأ

 وأ « نيجدولا دحأو موقلحلاو ءيرملا امإو ٠ ناجدولاو موقلحلا اّمِإ « ةعبرألا نم

 طقف موقلحلاو ءيرملا عطق بجاولا : يعفاشلا لاقو . ناجدولاو ءيرملا

 ببسو . "7 ةعنرألا نم دحاو لك رثكأ عطق بجاولا : نسحلا نب دمح لاقو

 عطقو ( سفنلا ىرجم وهو ) موقلحلا عطق وه « حوبذملا يف ةيكذتلا لك نأ ىلع ةمألا قفتأ )١(

 ( قنعلا مدقم يناج يف ناريبك ناقرع امهو ) نيجدولا عطقو ( ماعطلا ىرجت وهو ) ءيرملا

 ءردصلا أدبم ىلإ قلحلا أدبم نيب حبذلا نإ : فانحألا لاقف ٌئزجملا ءيثلا يف اوفلتخا نكلو

 موقي رثكألا مدنعو « ةنيعم ريغ اهنم ةثالث ىفكيو « ءيرملاو موقلحلاو ناجدولا عطقي ثيحب
 550/١ ( ٠ مايللا نبال ريدقلا حتف ) رظنا . لكلا ماقم

 ملو ٠ نيجدولا دحأ عطق ولف مدقملا نم نيجدولاو موقلحلا عطق هنأب حبذلا فرعي : ةيكلاملا لاقو

 . ةحييذلا لحت مل رخآلا عطقي

 . ًاعيمج ءىرملاو موقلحلا عطق يه ةيعرشلا ةاكذلا : ةيعفاشلا لاقو

 ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا ) ءيرملاو موقلحلا عطقب ةيعرشلا ةاكذلا ققحنتو : ةلبانحلا لاقو

 1١7 ( ٠ قوسدلا ةيشاحو « 56/8 يبطرقلا : رظنأو 7-7١

 ناويحلاو « كلذ لصحي موقلحلاو ءيرملا عطقبو حورلا قوهز دوصقملا نأ ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنعف

 . اهعطق دعب شيعي ال
 ةلالد ال جادوألا نألف : اظفل امأ ٠ ىنعمو أظفل فيعض ةيعفاشلا هللع ام نأ : فانحألا دنعو

 عطقب لصحي انآ: هو مدلا ةلاسإ وه دوصقملا نألف : ىنعم امأو « ًالصأ ءيرملاو موقلحلا ىلع اهل
 . ( ؟6“/3987 عئابنصلا عئادبو . 554 ٠ 55/5 مايلا نبال ريدقلا حتف ) رظنا ناجدولا امهو هارجم



 ةريره وبأ هاور يذلا ثيدحلا مهوق ديؤيو , يوق ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا ىأر نإف ىرت اكو
 « دلجلا عطقيف حبذت يتلا يهو ناطيشلا ةطيرش نع عقيم هللا لوسر ىهن » : لاق هنع هللا يضر

 . ( 171/8 راطوألا لين رظنا دواد وبأ هاور ) « توقف كرتت مث « جادوألا يرفت الو

 اوجتحاو « ءيرملا عطقي مل نم ىلع لوم هنأب ثيدحلا نع ةلبانحلاو ةيعفاشلا باجأ دقو
 يوونلا حرشب سم رظنا . ةعاججلا هاور ) « لكف هيلع هللا مما ركذو مدلا رهنأ ام » ثيدحلاب

+ ). : 

 موقلحلا عطقب كلذ اورسفو ,«« مدلا رهنأ ام » لاق امنإو « نيجدولا عطقل ضرعتي مل ثيدحلاف

 . ( ١ص ةّدٌعلا رظنا ) ءيرملاو
 _ ةاكذلا تمت دقف ( ةزوجلا ىمستو ) ةمصلغلا تحت قلحلا يف ناك امههم حبذلا نأ ىلع ءاماعلا عمجأو

 ؟ الوأ ةاكذلا حصت له « ندبلا ىلإ تكرتو « اهقوف حبذ اذإ اهف اوفلتخاو
 هللا مهر دمحأو « ةفينح وبأو ٠ يعفاشلا لاقو ؛ لكؤت ال اهنأ هنع روهشملا يف كلام بهذم

 . ( 06/1 يبطرقلا رظنا ) دوصقملا لصح هنأل لكؤت اهنإ ىلاعت
 ةلاسإ دوصقملا انإو « أدبأ ةصلغلل ضرعتت مل ثيداحألا نإ ثيح حيحصلا وه ريخألا لوقلاو
 . ثيداحألا اهل تضرعت يتلا يهو نيجدولاو ءيرملاو موقلحلا عطقب مدلا

 يف اوفلتخاو , لالح يهف تيكذ اذإ توملا ىلع فرشت مل يتلا ةضيرملا نأ ىلع كلذك اوقفتاو
 : ضرملا ةدش نم توم ا ىلع تفرشأ يتلا ةيهبلا ةاكذ

 ةياورلاو « ىلاعت هللا همحر كلام لوق نم روهشملا وهو ء اهيف لمعت ةاكذلا نأ ىلع روهجلاف
 : سايقلل رثألا ةضراعم فالخلا ببسو « اهيف لمعت ال اهنأ ةيناثلا

 ءاهنم ةاش تبيصأف عْلَسِب انغ ىعرت تناك كلام نب بعكل َةَمْأ نأ » يور ام وهف رثألا امأف

 رظنا . دمحأو يراخبلا هاور ) « اهولك لاقف ميكي هللا لوسر لكسف رجحب اهتحذف « اهتكردأف
 . ( 191/8 راطوألا لين

 . تيملا كح يف هذهو « يحلا يف لمعت اهنأ ةاكذلا نم مولعملا نألف سايقلا امأو

 ىلع ليلد اهيف ناك اذإ الإ اهيف ةاكذللا لمعت ال اهنأ ىلع اوقفتا مهنإف » اهتكذ اوزاجأ نيذلاو
 ؟ كلذ يف دتتعملا ليلدلا وه اهف اوفلتخاو « ةايحلا

 ديز بهذم يناثلاو « ةريره يأ بهذم لوألاو ء اهربتعي مل مهضعبو « ةكرحلا اوربتعا مهضعبف
 ضُكّرلاو « بْنَّذلا كيرحتو « نيعلا فرط : تاكرح ثالث اهيف اوربتعا مهضعيو « تباث نبا
 مهضعبو زاوملا نب دم هراتخا يذلا وهو مسأ نب ديزو « بيسللا نب ديعس بهذم وهو لجرلاب
 . ( 7/8/4 عومجملا ) بيبح نبأ بهذم وهو سفنتلا هذه عم اوطرش



 : ةضيرملا ريغ ةحيبذلا يف ةيعفاشلا طرتشاو . -

 : هيلع ليلدلاو « حبذلا لوأ ةرقتسم ةايح اهيف نوكت نأ
 . حبذلا دعب ةديدشلا ةكرحلا ١-
 . هقفدتو مدلا راجفنأ  ؟

 « اهلكأ مرح تامالعلا دقفل ةانيحلا رارقت ارقتسا يف كش نإف « ةديدشلا ةكرحلا يفكت هنأ حيحصلاو

 نقيتو « ارضم اتابن لكأ وأ « ةره وحن هضع وأ ٠ فيس وحن هيلع طقس وأ « ناويح اهحرج ول اك
 . مدقت ام هيف طرتشا هحبذ نإف « ةعاس دعب ولو « هكاله

 « ببس مدقت وأ « ًالصأ ببس مدقتي م نأب الإو  كالملا هيلع لاخي ببس مدقت اذإ ايف اذه
 اهعم ىقبي نأ زوجيام.ةرقتسملا ةايحلاو . كلذ طرتشي الف ء ضرملاك كالهلا هيلع لاحي ال نكلو
 ةايح هيف له كش نإف ٠ تيب اهيلع مدهنا وأ « ةاش عبسلا حرج اذإف « نيمويلاو مويلا ناويحلا

 567/١ نيبلاطلا ةناعإو ١١4/١ رايخألا ةيافك رظنا ) ميرحتلا حيحصلاف ؟ ال وأ ةرقتسم

 . ( 7/8/6 عومجملاو

 ةكرحو « ةرقتم ةأيحو ةرقتسم ةايح مهتارابع يف دجوي هنأ ملعاو » : نيبلاطلا ةناعإ يف ءاجو

 نأ يهو « ةرمسم ةتباث ةرقتسملا ةايحلا نأ اهنيب قرفلاو ٠ حوبذم شيع امل لاقيو « حوبذم

 يتلا يه ةرتسلاو «ةيرارطضا ال ٠ ةيرايتخا ةكرحو راصبإ اهعمو « دسجلا يف حورلا نوكت

 رايتخاب راصبإ اهعم ىقبي ال يتلا يه حوبذملا ةكرحو « دسجلا نم حورلا جورخ ىلإ رمتست

 . ةيرارطضا ةكرحو راصبإ اهعم نوكي لب « ةيرايتخا ةكرح الو

 وأ اموي. ىقبي نأ زاجل « ناوييحلا كرت ول يتلا يه ةرتسلل ةايحلا نأب : |هنيب مهضعب قرفو
 كرت ول يتلا يه حوبذملا ةكرحو « لجألا ءاضقنا ىلإ رقست يتلا يه ةرقسما ةايحلاو « نيموي
 . ( ؟80/؟ نيبلاطلا ةناعإ ) .روهشلا وه لوألاو « لاحلا يف تامل

 : ةيكلاملا دنعو

 - اهلتقم ذفني مل قهاش نم تّدرت وأ ٠ تخفتتاف ًابشع تلكأ يتلا وأ  ةضيرملا يف طرتشي هنأ

 فرط ةكرح وأ . شاعترالا ةكرحك يوقلا ريغ امأ ء لجرلاو ديلاب طبخلاك يوقلا كرحتلا

 . هدحو مدلا ناليس يفكي الو « هب ةربع الف « ةدحاو ضبق وأ ٠ لجر وأ دي دم وأ « اهنيع
 اوللعو ء بخش الب ولو ٠ مدلا ليسوأ « ةيوقلا ةكرحلا امإ : اهيف يفكي هنإف ةحيحصلا امأ

 ةيشاح رظنا ) ةحيبذلا كرحتت الف « حبذلا دنع ديلا ليقث نوكي نم سانلا نم نأ كلذ

 -١١5(. انوا

 : ةلآلل طرتشي
 اهل اهيكس تيمس) نيكسلا ةلآلا يف لمألاو « ددحب ميلا نوكي نأ طارت ارتشا ىلع اوق ير

 ةريمعو يبويلق ) ةايحلا ةدم اهعطقل ةيدم ىمستو ؛ اهنع ةئشانلا ةرارحلاو « ةايحلا نكست
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 : نارثأ كلذ يف ءاج افإو « لوقنم طرش كلذ يف تأي مل هنأ مهفالتخا

 « مدلا راهنإ عم جادوألا عطق يضتقي رخآلاو « طقف مدلا راهإ يضتقي : اهدحأ

 مدلا رهنأ ام » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ جيدخ نب عفار ثيدح يفف

 يبأ نع يورو . هتحص ىلع قفتم ثيدح وهو « لكف هيلع هللا مسأ ركذو

 بان ضر نكي مل ام اولكف جادوألا ىرف ام » : لاق هنأ هِي يبنلا نع ةمامأ

 نأل طقف جادوألا ضعب عطق ضتقي لوألا ثيدحلا رهاظف 2 «رفظ رحن وأ

 ملعأ هللاو ناثيدحلاف « جادوألا عيمج عطق يناثلا يفو ٠ كلذب نوكي مدلا راهنإ

 دحاو نم وأ اهيلك نم ضعبلا وأ امههدحأ امإ « نيجدولا عطق ىلع ناقفتم

 هلوق يف فيرعتلا مال نم مهفي نأ نيثيدحلا نيب عملا هجو كلذلو « اههنم
 مال تناك ذإ , لكلا ال ضعبلا « جادوألا ىرف ام » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 موقلحلا عطق طرتشا نم امأو « ضعبلا ىلع لدت دق برعلا مالك يف فيرعتلا
 موقلحلاو ءيرملا طرتشا نم كلذ نم رثكأو « عامسلا نم ةجح هل سيلف ءيرملاو

 ىلع عامجإلا عقو ام عطق وه بجاولا نأ ىلإ موق بهذ اذهلو  نيجدولا نود
 ايف صن كلذ يف نكي ملو ليلحتلا يف ًاطرش تناك امل ةاكذلا نأل « هزاوج

 نأ الإ ٠ هزاوج ىلع عامجإلا عقو ام كلذ يف بجاولا نوكي نأ بجو يزحي
 عامجإلا عقو ام نأل فيعض وهو . كلذ نم ءانثتسالا زاوج ىلع ليلدلا موقي

 . ةحصلا يف ًاطرش نوكي نأ مزلي سيل هئازجإ ىلع
 ايلا يلا عيل

 وأ « ساحنلا وأ « جاجزلا وأ ديدسحلا نم ناكأ ءاوس عطقي ددحم لكب اوزاجأ مهتكلو ( 140/4
 . مظعلاو رفظلاو نسلا ادع ام رجحلا وأ  ددحلا بشخلا وأ « بهذلا

 صنلا اذهب ةمامأ يبأ ثيدح نم ريبكلا يف يناربطلا هاور « .. اولكف . جادوألا ىرف ام » ثيدح ()

 ( 54/6 دئاوزلا عمج ) يف يميهلا لاق « رفظ دحو أ نس ىمرم نكي مل ام جادوألا ىرفأ ام لك »

 ٠ قثو دقو ٠ فيعض وهو « ديز نب يلع .هيفو

 نب عفار نع هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاورو . «رفظ زح وأ ء نس ضرق نكي مل ام » ةياور يفو

 . ٠ ( 187/4 ةيارلا بصن ) رظنا « ًأرفظ وأ انس الإ : جادوألا ىرفأ ام لك ». ظفلب جيدخ
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 اهفصن يف ةزوجلا عطقي مل نإ يهو عطقلا عضوم يف : ةشلاغلا ةلأسملا امأو

 : مساقلا نباو كلام لاقف « بهذملا يف هيف فلتخاف ندبلا ةهج ىلإ تجرخو
 . لكؤت : بهو نباو محلا دبع نباو بهشأ لاقو « لكؤت ال

 لاق نف ؟ طرشب سيل وأ ةاكذلا يف طرش موقلحلا عطق له فالخلا ببسو
 جرخ دقف ةزوجلا قوف عطق اذإ هنأل « ةزوجلا عطقت نأ دبال : لاق طرش هنإ

 . "زاج ةزوجلا قوف عطق نإ : لاق طرشب سيل هنإ لاق نمو « ايلس موقلحلا .
 ش 0 »ع جاع

 نإف . قنعلا ةيحان نم ةاكذلا ءاضعأ عطق نإ يهو : ةعبارلا ةلأسملا امأو

 باهش نباو بيسملا نب ديعس بهذم وهو زوجي ال هنأ فلتخي ال بهذملا

 نع كلذ يورو  روثوبأو قاحسإو ةفينحوبأو يعفاشلا كلذزاجأو . مهريغو

 يف ةاكذلا لمعت له مهفالتخا ببسو . © نيصحلا نب نارمعو لعو رمع نبا

 )١( يفاكلا ) رظنا . ربلا دبع نبا لكألا زاوج حجرو « كلذ يف فالخلا ليلق لبق مدقت دق ١/55 (

 يزج نبال ( ١؟؟ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . عيبر نب مماقلا وبأ هراتخاو .

 بهذمل ( 77/1 عومجملا ) رظناو . يزج نبال ( ١١؟؛ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا )١(
 نأ طرشب زئاج كلذف . افقلا نم عطقلاك قنعلا ةحفص نم يمفاشلا دنع عطقلاو « يعفاشلا

 . ةرقتسم ةايح هيفو ءيرملاو « موقلحلا ىلإ نيكسلا لصت

 . لمت (امهادحإ) ناتياور : دحأ نعو « لاح لحت ال : دوادو . كلام لاقو : يردبعلا لاق

 « لح ةعبرألا جادوألا عطق دعب تام نإ : يفنحلا يزارلا لاقو ٠ دمعت نإ لحت ال ( ةيناثلاو )

 يبأو « قحسإو ٠ ةفينح يبأو « يعفاشلاو « يروثلاو ٠ يبعشلا نع رذنملا نبا ىحو ءالف الإو
 . ( 3١/5 عومجملا ) رظنا . اهعنم دمحأو « بيسملا نبا نعو « هافق نم حوبذملا لح دمحعو ءروث

 ؟ اهكح اف . افقلا نم اهحبذ اذإ يهو . انتوفت الأ بجي ةلئسم انهو

 نع اذه يكحو « قرخلا مالك موهفم وهو « لكؤت ال دمحأ دف « ًارايتخا اهافق نم اهحبذ نإ

 ةحيبذلا هذه ىمست : يعخنلا مهاربإ لاق « قحسإو , كلامو . بيسملا نب ديعسو « يلع

 « ءيرملاو « موقلحلا عطق لبق ةرقتسم ةايح اهيف تيقب نإ : ةلبانحلا نم يضاقلا لاقو . ةنيفقلا
 . اذهو : ةمادق نبا لاق . يعفاشلا بهذم وهو « ةيوقلا ةكرحلاب كلذ ربتعيو « الف الإو .:تلح

 ش . حصأ
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 نم ةاكذلا ءاضعأل عطاقلا نأ كلذو ؟ لمعت ال مأ لتاقملا ةذوفنملا القفا 

 لتاقملا نم لثقم وهو عاخنلا دعب الإ عطقلاب اهيلإ لصي ال ٠ ىلع ةاكذلا درتف

 . ةلأسملا هذه يف فالخلا ببس مدقت دقو « هلتقم بيصأ دق ناويح

 »ل *#

 . عاخنلا عطقي ىتح حبذلاب حباذلا ىداتي نأ يهو : ةسماخلا ةلأسملا امأو
 هنأل ءرمألا لوأ نم عاخنلا عطق وني ملو عطقلا يف ىدامت اذإ هرك كلام نإف
 نباو فرطم لاقو . ةزئاجلا ةفصلا ريغ ىلع ةيكذتلا ىون هنأكف كلذ ىون نإ

 وأ ًايهاس اهعطق نإ لكؤتو ٠ ؛ لمج نود ًادمعتم اهعطق نإ لكؤت ال : نوشللل
 . © ًالهاج

 . دجأ هيلع صن « كلذب تلحاهسأر راطأف , فينلاب اهقنع برض ولو -
 وبأو « يبعشلا لاق هبو . نيصح نب نارمع اهلكأب ىتفأو . ةكذ كلت لاق هنأ لع نع يورو
 .. يروثلاو « ةفينح

 ٠ ةحابم اهنأ حيحصلاو ؛ نالو اهبف لبتح نب دجأ هللا بع ينأل : ةلبانحلا نم ركب وبأ لاقو

 . ( 48 / ينغملا ) رظنا

 لكؤت الو « لهجلاو « نايسنلا يف لكؤت فرطم لاقو .( ١؟؛ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا )١(
 . دمعلا يف

 اذه نأ ( عاخنلا ىلإ حبذلاب غلبيف « حباذلا لجعي نأ وهو ) عخنلا نأ انبهذم : يوونلا لاق
 « عفان لاق هبو « لكؤت ال : رمع نبا لاقو :رذنلا نبا.لاق . لالخ ةحيبذلاو « هوركم لعفلا

 تحابأو « لعفلا ةفئاط تهركو : كلذ دمعتي نأ بحأ ال : كلام لاقو . قحسإ ههركو

 نا لاق . روث وأو ؛ دمحأو , ةفينح وبأو ٠ يمفاشلاو , يرهزلاو , يمختلا لاق هب وم لكألا
 200 ٠/ عومجما ) رظن . ةاكذلا دعب هلكأ عنم نمل ةجح الو : لاق ٠ لوقأ ءالؤه لوقب : رذتلإ
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 دحاو روف يف نوكت نأ ةاكذلا طرش نم له يهو : ةسداسلا ةلأسملا امأو

 مامت لبق هدي عفر اذإ هنأو « ةاكذلا طرش نم كلذ نأ فلتخي ال بهذملا نإف

 داعأ اذإ اوفلتخاو . زوجت ال ةاكذلا كلت نأ كلذ دعابت دقو « اهداعأ مث حبذلا

 لاقو « تلكأ روفلاب هدي داعأ نإ : بيبح نبا لاقف « برقلاب كلذ روفب هدي

 مأ ةاكذلا تمت له ©! رابتخالا ناكمل اهعفر نإ ليقو « لكؤت ال : نونحس

 ىلع لٌوّوُت ام دحأ وهو تلكأ متت مل اهنأ هل نيبت نإ روفلا ىلع اهداعأف ال

 ليق ولو : يمخللا نسحلا وبأ لاق . ةهاركلا ىلع هلوق لوؤت دقو نونحس

 ةاكذلا متأ دق هنأ نظي وهو هدي عفر اذإ هنأ ينعأ , دوجأ ناكل اذه سكع

 نع اذهو كش نع عقو لوألا نأل . لكؤت اهنأ اهداعأف كلذ ريغ هل نيبتف

 « ةاكذلا ءاضعأ لك عطق ةاكذلا طرش نم نأ ىلع ينبم اذهو أنيقي هنظ داقتعا

 اهيف رثؤت الف « ةاكذم ريغ لتاقملا ةذوفنم تناك متتست نأ لبق هدي عفر اذإف

 . © لتاقملا ةذوفنملا ىلع تأرط ةاكذ ةلزنمب اهنأل « ةدوعلا

 وا #*#

 )١( ةخسن يف ٠» ءابلاب ( رابتخالا ) باوصلاو ( رايتخالا ) « ةيمالسإلا بتكلا راد .

 بيبح نبأ لاقو ( 555/١ يقاكلا ) رظنا . روفلا ىلع عجر اذإ هزاوج ربلا دبع نبا ححصو (1)
 « برقلاب ناك نإو « لكؤت ال : نوتحس .لاقو « لكؤت مل دعابت نإو « برقلاب ناك نإ لكؤت
 . لكؤت ل زهجأ دق هنأ ىري وهو عفر نإو « تلكأ ًاربتخم عفر نإ هنأ مهضعب هيلع لوأتو

 رظنا . عيير نب مماقلا وبأو « يمخللا اهلكأ زاوج حجرو ٠ بوصأ ناكل « سكع ول : رخآ لاقو
 (55١ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق )
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 ثلاثلا بابلا

 ةاكذلا هب نوكت اهف

 وأ رخصوأ ديدن نم جابوألا كرو مدلا ره :أ ام لك نأ ىلع ءاماعلا عمجأ

 رفظلاو نسلا يف : يف اوفلتخاو . ةزئاج هب ةيكذتلا نأ بيضق وأ دوع

 نيذلاو 2 رفشلاو 7 اهعنمو ملا ةيكذتلا زاجأ نم سانلا نف « مظنلاو

 ؛ نيلصتم اناك اذإ اهزجي مو نيعوزنم ٠0 ا راج ا نيو

 يف فالخ الو « ةعونمم ريغ ةهوركم مظعلاو نسلاب ةاكذلا نإ : لاق نم مهنمو

 هيف رفظلاو نسلا يف فلتخاو « مدلا رهنأ اذإ ةزئاج ملا ةاكذلا نأ بهذملا

 لاصتالاو لاصفنالا نيب اهيف قرفلاو ًاقلطم عنملاب ينعأ « ةثالثلا ليواقألا ىلع

 . © عنملاب ال ةيهاركلابو
 الصلا هيلع هلوق يف دراولا يهنلا موهفم يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو

 | ....  ْوقيَي هللا لوسراي » لاق هيفو ٠ جيدخ نب عفار ثيدح يف مالسلاو
 ةالصلا هيلع لاقف ؟ بصقلاب حبذنف ئدُم انعم سيلو انه ودملا وقل
 مثدحأسو رفظلاو نسلا سيل « لكف هيلع هللا مسا ركذو مدلا رهنأ ام : مالسلاو
 هنم مهف نم سانلا نف . ا أ هس سلا اى« نع
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 لوق هوحنو ءروث يبأو قحسإو « دمحأو « يعفاشلا بهذم رفظلاو ٠ نسلاب حبذلا نم عنملا )١(
 مل « نيلصتم اناك اذإ : لاق رفظلاو نسلا يف الإ ةفينح وبأ لاق هبو «رانيد نب ورمجو « كلام
 . ( 0/6 /2 ينغملا ) رظنا . زاج نيلصفنم اناك نإو « اهب حبذلا زي
 وهو « هب حيذلا ةحابإ روث يأ « يمفاشلاو « دمحأ لوق قالطإ ضتقف ؛ « نسلا ريغ مظعلا امأو
 ءراجملا مظعب ىذُي جيرج نبا لاقو « يأرلا باحصأو ءرانيد نب ورمعو . كلام لوق
 مظعلاب ىذي ال : يعخنلا لاقو ء رفظ الو « مظعب يذي ال : دمحأ نعو . درقلا مظعب ىذي الو
 .( ها/6 /8 ينغملا ) رظنا ٠ نرقلاو

 : ( ١76/١١ يوونلل مسم حرش ) رظنا . ةعاملا هاور (؟)
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 نم مهنمو « ًابلاغ مدلا رهنت نأ اهعبط يف سيل ءايشألا هذه نأ ناكل كلذ نأ

 : للعم ريغ عرش هنأ هنم اومهف نيذلاو « للعم ريغ عرش هنأ كلذ نم مهف
 دقتعا نم مهنمو هنع يهنملا داسف ىلع لدي كلذ يف يهنلا نأ دقتعا نم مهنم

 يف يهنلا نأ دقتعا نم مهنمو ءهنع يهنمل داسف ىلع لدي ال هنأ

 هنأ كلذ يف ىنعملا نأ مهف نف . رظحلا هجو ىلع ال ةهاركلا هجو ىلع كلذ

 ىأر كلذلو ءزاج مدلا رهني ام اهنم دجو اذإ : لاق ًابلاغ مدلا رهني ال

 , نكمأ ةفصلا هذه اناك اذإ اههنم مدلا راهنإ ناك ذإ نيلصفنم انوكي نأ مهضعب

 هنأو للعم ريغ عورشم وه اههنع يهنلا نأ ىأر نمو . ةفينح يبأ بهذم وهو

 . مدلا رهنأ ْنِإَو « ةيكذتلا عقت مل اهب حبذ نإ : لاق هنع يهنملا داسف ىلع لدي

 ّمْثأ مدلا رهنأو لعف نإ : لاق هنع يهنملا داسف ىلع لدي ال هنأ ىأر نمو

 مو . كلذ هرك ةيهاركلا هجو ىلع يهنلا نأ ىأر نمو . ةحيبذلا تّلحو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف « نسلاو مظعلا نيب قرف نم لوقل ىنعم الو . همرحي

 نم ديدحلا ريغ هركي هنأ بهذملا فلتخي الو « مظع هنأب نسلا يف عنملا للع دق

 ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ »: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ديدحلا دوجو عم تادودحلا

 مدحأ دحيلو ةحبذلا اونسحأف متحبذ اذإو . ةلثقلا اونسحأف متلتق اذإف ءيش لك

 . © مسم هجرخ « هتحيبذ حريلو هترفش
 وها »ا *»

 )١( راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا ةجام نباو « يئاسنلاو « لسمو « دمحأ هاور 2/ ٠١ ( .



 نتفت

 عبارلا بابلا

 ةاكذلا طورش يف

 . ةيمستلا طارتشا يف : ىلوألا ةلأسملا : لئاسم ثالث بابلا اذه يفو
 . ةينلا طارتشا يف : ةثلاثلا ٠ "" ةلبقلا لابقتسا طارتشا يف : ةيناثلا

 : لاوقأ ةثالث ىلع ةحيبذلا ىلع ةيمستلا كح يف اوفلتخاو : ىلوألا ةلأسملا

 عم ةطقاس ركذلا عم ضرف يه لب ليقو : قالطإلا ىلع ضرف يه ليقف

 نباو رهاظلا لهأ لاق : لوألا لوقلابو ةدكؤم ةنس يه لب ليقو « نايسنلا
 « يروثلاو ةفينح وبأو كلام لاق : يناثلا لوقلابو « نيريس نباو يبعشلاو رمع

 يبأو سابع نبا نع يورم وهو « هباحصأو يعفاشلا لاق : ثلاثلا لوقلابو
 باتكلا امأف . رثألل كلذ يف باتكلا رهاظ ةضراعم مهفالتخا ببسو . ةريره

 . "4 قلضل هّنإو ِهْيَلَع هللا مما ِرَكْذُي ملاَمِم اولكأت الو » : ىلاعت هلوقف
 : لاق هنأ هيبأ نع ماشه نع كلام هاور اف ةيآلا هذهل ةضراعملا ةنسلا امأو

 انتوتأي ةيدابلا نم ًاسان نإ .. هللا لوسراي : ليقف ِةَّتْيَي هللا لوسر لكس »

 هللا اومس : هَ هللا لوسر لاقف ؟ ال مأ اهيلع هللا اوممَأ يردن الو نامحلب

 نأ َلّوأتو ثيدحلا اذهل ةخسان ةيآلا نأ ىلإ كلام بهذف ( « اهولك مث اهيلع

 ثيدحلا اذه نأل « يعفاشلا كلذ ري ملو . مالسإلا لوأ يف ناك ثيدحلا اذه

 بهذم اذه ناكمل يعفاشلا بهذف « ةيكم ةيمستلا ةيآو ةنيدملاب ناك هنأ هرهاظ

 . بدنلا ىلع ةيمستلاب رمألا لمح نأب عج ا

 )١( ركفلا راد » ةخسن يف ٠) هانتبثأ ام باوصلاو ( ةلمسبلا طارتشا يف .

  (0ةيآ ماعنألا 30١ .

 . ( 107 /2 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا « ةجام نباو ٠ يئاسنلاو ٠ يراخبلا هاور (؟)
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 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىلإ ًاريصف بوجولا يف ركذلا طرتشا نم امأو
 . ©« هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع عفر »

 *  ا #ا #*

 )١( ثيدحلا جيرخت مدقت .

  1ةحيبذلا ىلع هللا مما ركذ

 يأ ) ةبجاو يه له اوفلتخا مهنكلو ةحيبذلا ىلع ىلاعت هللا مما ركذ ةيعورشم ىلع ءاهقفلا قفتا
 . ؟ ( ةحيبذلا لحل ًاطرش تسيل يأ ) ةبحتسم يه وأ ( ةحيبذلا لحل طرش
 : لاوقأ ةسخ كلذ يف ءاماعلل

 حلاص نب نسحلاو يروثلاو « دمحأو ٠ كلامو « ةفينخ وبأ مهنمو  روهملا لوق : لوألا لوقلا ١
 : يلي امب اوجتحاو . ةحيبذلا لح يف طرش اهنإ : ىلاعت هللا مهمحر
 ديفتساف ١ ةيآ ماعنألا « قئسفل هنإو هيلع هللا مما ِرَكْذُي مل امم اولكأت الو ١ : ىلاعت هلوقب (أ)

 : ةميركلا ةيآلا نم

 . لمعلا قح يف ميرحتلل يهنلا قلطم نأ  آلوأ
 قسف الو 4 قئِفَل ِهّنِإَو > : هلوقب اقسف هيلع هللا ممأ ركذي مل ام لكأ ىمس هناحبس هنأ  آيناث

 لهأ ضعب لاق اك « ٍبْسَحَف كرشلا لهأ حئابذو ةتيملا ىلع لمحت الو « مرحلا باكتراب الإ
 صوصخب ال ظفللا مومعب محلا نأ ) نيرسفملا دنع ةدعاقلا نأل « ةيآلا لوزن ببس يف ليوأتلا

 : ىلاعت لاق دقو ءراركتلا ديفي نيكرشملا حئابذو ةتيملا ىلع ةيآلا لمح نإف ًاضيأو ( ببسلا
 لاق دقو 4 هب هللا ريغل ّلِهَأ امو > < بصْنلا ىلع حد امو ) : لاقو 4 ةتيملا كيلع ْتَسّرَح )>
 عئادب ) لمعلا قح يف بوجولا يضتقي رمألاف 4 َفاَّوَص اهيلع هللا ّمما اوركذاف ) : ىلاعت
 : . ( 7/8/7 عئانصلا

 - ه60/؟ عنقملا رظنا ) لكألا ةحابم اهنإف « أوهس تكرت نإو . ةتيملك انإف « أدع تكرت نإف
 ركذي مل امم اولكأت الو ) لاقو ( هيلع هللا مما ركذ امم اولكف ) ىلاعت هللا همحر يبطرقلا لاق ( ١

 زوجي ال ميرحتلا ةلع وهو ىهن « اولكأت ال » هلوقف نيكحلا حضوأو « نيلاحلا نيبف ( هيلع هللا مسا
 هب داري يأ ضعبتي نأ زوجي الو « ضحلا مارحلا هتايضتقم ضعب يف هلوانتل ةهاركلا ىلع هلمج
 . . لوصألا سيفن نم اذهو « اعم ةهاركلاو « ميرحتلا

 ةحيبذلا عجضأ اذإ اهكرتي نأ امإ : لاوحأ ةثالث نم ولخي الف « ًادمع ةيبستلل كراتلا امأو
 « هئزجي كلذف « يناسلب هللا ركذ ىلإ رقتفأ الف هديحوتو ىلاعت هللا ءامسأ نم ءولمم يبلق : لوقيو

 سيل وأ ةحيرص ةيمست عضومب سيل اذه نإ : لوقي وأ , همّظعو « هلالج لج هللا ركذ هنأل

 ب لكؤت ال قساف نواهتم اذهف « ةيمستلل ردق يأو يمسأ ال : لوقي وأ « هئزجي ًاضيأ اذهف « ةبرقب
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 . ( 7/1 يبطرقلا رظنا ) هتحيبذ

 : تلق لاق متاح نب يدع نع درو امب ةيمستلا بوجوب ًاضيأ نولئاقلا جتحاو (ب)

 « ذخأف تيمسو كبلك تلسرأ نإ »: مالسلاو ةالصلا هيلع لاق « يقسأو يلك ّلسرأ يّْنإ : هللا لوسراي
 ًابلك هعم دجأ يبلك لسرأ ينإ تلق ء هسفن ىلع كسمأ انإف « لكأت الف هنم لكأ نإو « لكف لتقف

 قفتم « هريغ ىلع مدت مو « كنبلك ىلع تيعم افإبف , لكأت الف لاق , ذخأ ام يردأ ال رخأ

 . ( ١/78؟ يوونلا حرشب سم ) رظنا .

 ءهيلع قفتم « لكف هيلع هللا مسا ٌركذو مدلا رهنأ ام » : مالسلاو ا

 . هذه ريغ بابلا يف ثيداحأ كانهو . ( 1١0/١١ يوونلا حرشب مسم ) رظنا

 سرخألا امأو « ةحيبذلا لحل طرش اهنأل حبذلا دنع ةيمستلاب قطنلا نم دبال روهجلا لوق ىلعف
 . ءامسلا ىلإ هديب ريشي هنإف

 : يناثلا لوقلا - ؟

 تسيل يأ ) ةبجاو تسيلو « ةبحتسم ةيمستلا نأ وهو ىلاعت هللا مهحر هباحصأو يعفاشلا لوق
 نع ةياور يهو «٠ جرح كلذ يف سيلو « لكأ ايهاس وأ ًادماع اهكرت نإف ( ةحيبذلا لحل ًاطرش
 . ( 885/6 ننسلا ملاعم يف يباطخلا هركذ ) ىلاعت هللا امهر كلامو « دمحأ

 ش : يلي امب اوجتحاو
 . امد وأ َةَمْيَم ةَتْيَم نوكي نأ الإ همي رعاط ىلعأم رَحُم لإ يحوأايف ّدجأ ال لق > : ىلاعت هلوقب (أ)

 . 366 ةيآ ماعنألا ةروس 4 ريزنخ مُحَلوُأ ًاحوفُنَس

 لقحي هنإ: لاقيددقو . اهيف لخدي مل ةيمستلا كورتمو « بسحف ثالثلا هذه تامرحلا نإ : اولاقف
 دق « ماعنألا » ةروس نأ كلذ نع ةيعفاشلا باجأف « دعب اهف مرح دق ةيمستلا كورتم نوكي نأ

 . ةروكذللا ةثالثلا عم ىنثتسم ناكل « ًامرحم ةيمستلا كورتم ناك ولو « ةدحاو ةرم تلزن

 نع يورم هنأ  ةدحاو ةلمج تلزن « « ماعنألا » ةروس نأ نم كلذ نع فانحألا باجأ دقو

 اذهف . ةتيم هسفن وه ًادمغ ةيمستلا كورتم نإ ًاضيأ اولاقو « هيف ةجح الف  داحآلا قيرط
 1 . ( ؟١/87/8 عئانصلا عئادب رظنا ) ةتيملا يف لخاد

 ه ةيآ ةدئاملا « ركل ٌلِح باتكلا اوتوأ نيذلا ٌماَعَطَو > : ىلاعت هلوقب ًاضيأ يعفاشلا جتحاو (ب)

 ا . ةحيبذلا ىلع نومسي ال مهنأ مهنع فورعملاو
 نإ هللا لوسراي اولاق مهنأ » اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورملا ثيدحلاب كلذك اوجتحاو (ج)
 متنأ اومس لاق ؟ ال مأ هيلع هللا مما ركذأ يردن ال محلب انتوتأي كرشب دهع وثيدح مث ًاموق

 لبس )و ( 15/7راطوألا لين )رظنا « ةجام نباو « يئاسنلاو « دوادوبأو « يراخبلا هاور « اولكو
 . ( 33/6 مالسلا



 . ةحيبذلا ىلع طرش ريغ ةيمستلا نأ ىلع ليلد هيف :  ىلاعت هللا اههمحر يباطخلا لاق : يناكوشلا لاق -

 « ةحيبذلا سفن يف كشلا ضرع ول اك هيف كوكشملا رمألاب ةحيبذلا حبتست 3 مل اطرش تناك ول اهأل

 باوجلا عقو ثيح ثيدحلا قايس نم ردابتلا وه اذهو « ال وأ ةربتعملا ةاكذلا تعقو له ملعي ملف
 هللا مسا اوركذت نأ متنأ كمه يذلا لب « كلذب اوقهت ال : مهل ليق هنأك « اولكو متنأ اومس » هيف

 طارتشالا مدع ىلع لدي امبو « يبيطلا هيلع هبن اك ٠ مكحلا بولسألا نم اذهو « اولكأتو ىلاعت

 كشلا دوجو عم مهحئابذ نم لكألا حابأف « ركل ٌلِح باتكلا اوتوأ نيذلا ٌماَعَطو ١ : ىلاعت هلوق

 . ال وأ اومس مهنأ يف
 ىلع ةيمشلا نع مهتيمست تبان الف ؛ ًاضرف تسيل ةيمستلا نأ يف لصأ ثيدحلا اذه : بلهملا لاق

 يدع ثيدح يف رمألا نأ ىلع اذه ء ضرف نع بونت ال ةنسلا نأل « ةنس اهنأ ىلع لد جحبذلا

 نِلَع ينلا اهماعف « ةيلهاجلا بهذم ىلع ناديصي اناك اهنأ لجأ نم هيزنتلا ىلع لوم ةبلعث يبأو
 امأو ء رومألا لكأب اذخأيلو ٠ كلذ يف ةهبش اقفاوي الثل « هبودنمو هضرف : حبذلاو « ديصلا رمأ
 . هيف لحلا لصأب مهفرعف مهريغل عقو دق رمأ نع اولأس مهنإف ٠ حئابذلا هذه نع اولأس نيذلا
 (راطوألا ل ين )يوونلام .زج كلذبو لكألا انه ةيمستلاب داري نأ ل تحي : نيتلا نبالاقو

 هنألو هيف ةجح الف « لاسرإلاب لع“ هنأب اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نع روهجلا باجأ دقو

 مالسإ ةثادح لئاسلا ىلع ككش امنإو ًاماسم حباذلا نوك يهو « ةنظملا ىلع محلا عراشلا دارأ

 اذهو اهموزل مدع هل نيبل الإو « ةيمستلا نم دبال هنأ ىلع ليلد هيف لب « ِةَّقَِي هاغلأف « موقلا

 . نايبلا ىلإ ةجاحلا تقو

 « هوحم وأ « مثإلا عفر ريدقت ىلع نوقفتم مهف « « نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر » ثيدح امأو
 ( 25/6 مالسلا لبس ) مهحئابذ ىلع هللا مسا نوركذي مهف باتكلا لهأ امأو « هيف ليلد الو

 « ىلوألا فالخ وه لب هركي ال ليقو ء اهكرت هركي انباحصأ بهذم ىلعو : يوونلا لاقو

 . 0 مسم حرش )ةهاركلا حيحصلاو

 الإ > : هلوق ىلإ ؟ ةيآ ةدئاملا < ٌمّدلاو ٌةتيملا كيلع تمرح > : ىلاعت هلوقب اوجتحاو (د)

 ةاكذلا انلق ةيمستلاب الإ ىذم نوكي ال : ليق نإف « ةيمستلا ركذي لو « ىذملا حابأف 4 متْيْكَذ ام

 . ( 7١5/2 عومجملا ) ادجو دقو حتفلاو قشلا ةغللا يف

 ىنعم نأب « قِْفَل هّنإو هيلع هللا مما ٍرَكْدُي ملامم اولكأت الو > ةيآلا نع ةيعفاشلا باجأ دقو
 اولاقو <« هب هللا ريغل ّلهُأ اقف وأ > : ىلاعت هلوق لثم « ىلاعت هللا ريغل حبذ امم اولكأت ال ةيآلا

 رظنا ) ركُّذ ام ىلع اهلمح بجيف « قسافب سيلف ةيمستلا كورتم نم لكأ نم نأ ءاملعلا عمجأ دق
 . ( 7307/8 عومجملاو ءا/١١/5 يوونلل ملسم حرشو 85/4 مالسلا لبس



 ضعب لواح دقو يوق يمفاشلا هقرط يذلا كلسملا اذهو : ىلاعت هللا همحر ريثك نبا لاق .-
 ركذي ملام اولكأت ال : يأ ةيلاح  قسفل هنإو ١) هلوق يف اولا لمج نأب هيوقي نأ نيرخأتل
 ىعدأ مث « هللا ريغل هب لهأ دق نوكي ىتح ًاقسف نوكي الو ء أق ًاقسف هنوك لاح يف هيلع هللا مسا
 ىلع ةيربخ ةيمسإ ةلمج فطع هنم مزلي هنأل , ةفطاع واولا نوكت نأ زوجي الو نيعتم اذه نأ

 اهنإف < مهئايلوأ ىلإ نوُحوُيَل ةيطاهشلا ّنإو > : هلوقب هيلع ضقتني اذهو « ةيبلط ةيلعف ةلمج
 هذه فطع عنتما « لاق ام ىلع حيحص ةيلاح اهنأ ىعدا يتلا واولا تناك نإف « ةلاحم ال ةفطاع
 لطب ةيلاح واولا نكت مل نإو « هريغ ىلع دروأ ام هيلع َدَرَو « ةيبلطلا ىلع تفطع نإف « اهيلع
 ملعأ هللاو . هلصأ نم لاق هم

 ركذي ملام اولكأت الو > : ىلاعت هلوق يف اههنع هللا يضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس ىور دقو
 . ( 176/5 ريثك نبا ) ةتيملا يه لاق <« هيلع هللا مما

 : كلاثلا لوقلا " 

 تكرت ءاوس , لحت ال ةيمسلا اهيلع تكرت يتلا ةحيبذلا نأ روث يبأو « يرهاظلا دواد لوق وهو

 نع ةياورو « نيريس نب دمعو ٠ يبعشلا رماعو « عفانو ء رمع نبا نع يورم وهو « ًاوهس مأ ًادمع
 . ( 888/6 نئسلا ملاعمو ء 176/؟ ريثك نبا رظنأ ) ىلاعت هللا مهمحر دمجحأو كلام
 : رومأب كلذ نع روهمجلا باجأ دقو
 . « دمعتي ملام مسي مل وأ ىمس لالخ ململا ةحيبذ » : لاق هنأ ِهَتِقَع ينلا نع يور ام اهنم
 : نيرمأل ةيمستلا كورتم لوانتت الف « ةيآلا امأو
 ًاوهس ةيمستلا كرتو «٠ قسف حبذلا دنع ةيمستلا كرت يأ « قْسْفَل هنإو > : هنأش زع هلوق - ١
 دوصقلا نأ كلذ نم معف ةباحصلا نيب فالتخا اهيفو « ةيداهتجإ ةلأسلا نأل « ًاقسف نوكي ال
 . ادع ةيمستلا كورتم هب
 ةَبلق انلَقْغَأ نَم مِطُت الو > : ىلاعت لاق هبلق يف هللا ركذ لب « ةيمستلا كرتي مل يمانلا نإ - ؟ مر

 . 4 انركذ نع
 هللا منا ركذي نأ يسنو حبذ لجر نع لكس هنأ اههنع هللا يضر سابع نبا نع يور دقو

 . لكأيلف « لسم لك بلق يف لجو زع هللا مما لاقف هيلع
 بلغي ال ايف ارذع لمي مو « هدوجو بلطي ايف ةذخاؤلاو , فيلكتلا نم عنام رذع نايسنلاف
 . ةمألا هذه نع ناعوفرم امهو « جرحلا يف سانلا عقول كلذك نكي ملول هنأل ٠ هدوجو

 نم هنأل كلذ ًاوهس هكرت يف رذعي هنإف « ًالعف دوعتي مل نم وأ جرحلاو « ةقشملا عفر يف لصألاو
 ْ . اهيلع ديتعأ يتلا ةداعلا نع هسفن ظفحي نم ناكمب ةبوعصلا

 لكألاكف لوألا لاثم امأ . نايسنلا ىلع ذخاؤم هنإف « اهيلع هسفن دوع يتلا نطاوملا يف امأ

 لكألا لمجي ملو ء هتدعم الم ولو برش وأ « لكأ امب ذخاؤي ال هنإف « مئاصلل ًايسان برشلاو



 « لكأيف «٠ ىسني نأ ردنيف ٠ موي لك يف اهداتعا دق ةالصلا نأل « ًارذع ةالصلا يف برشلاو -

 . موصلا ةلاح يف ًاذخاؤم نكي مو ةالصلا يف ًاذخاؤم نوكيف « موصلا فالخب برشيو

 كلذ نمو ء اهب ةالصلا أدبي هنأل « اهكرتب رذعي ال هنإف « ًاوهس مارحإلا ةريبكت كرت كلذ نمو
 « ةالصلا لبق موي لك ةراهطلا داتعا دق هنأل « ةالصلا لبق ةراهطلا كرت يف رذعي ال هنأ

 عئاضصلا عئادب رظنا ) نايسنلا ةلاح يف مثلا هنع عفر كلذبو « حباذلا اهدتعي مل ةيمستلاف

 .( الخال  ؟الاخ/ت

 : عبارلا لوقلا  ؟

 . ةيكلاملا ءاماع نم ركب وبأ خيشلاو نيسحلا وبأ يضاقلا هلاق « اهلكأ هرك « ًادماع اهكرت نإ

 : سماخلا لوقلا 6

 هوحن لافقو ء افختسم نوكي نأ الإ « ادع ةيمستلا كرات ةحيبذ لكأ ةحابإ وه : بهشأ لوق

 . ( 76/17 يبطرقلا ريسفت ) رظنا يربطلا
 .ةيمستلا يف ءاماعلا لاوقأ هذه

 . ؟ ةيدبعت ةلأسم ةلأسلا له : لاؤسلا اذه حرطنلو

 ةلأسم ةاكذلا ةلأسم نأ  ىلاعت هللا مهخحر  دمحأو « كلامو « ةفينح يبأ : ةثالثلا ةّمألا دنع

 . هريسفت يف يبطرقلا هررق ام اذهو « ةيدبعت
 . ( 565 /؟ يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأر ظنا ) ىنعملا ةلوقعم اهنأ :  ىلاعت هللا همحر  يعفاشلا دنعو

 . ؟ بابحتسالا وأ «٠ بوجولا له حجارلا وه ام نكلو

 ركذي نأب فلك هريغل وأ , هسفنل هسفنل حبذلا مسملا دارأ اذإف « ةبجاو اهنأ مدقت ام لك نم ودبي يذلا

 . ؟ اذامل . ةحييذلا هيلع تمرح « أرتهتسم ًادمعتم ًادماع اهكرت اذإف « « ىلاعت هللا مسا

 يف تتبث يتلا ثيداحألا كلذكو « ميركلا نآرقلا صنب كلذب رمأ دق ىلاعت هللا نأل : الوأ

 . ديصلاو « حبذلا

 سلا ذه ىلع قات هلل ما ركذي نأ هيلع بهي سلا نأ كلذ « يلا ةيحانا نم: ًايناث

 هنإف « هيلع هردقأو « هترطيس تحت هلعجو « ناويحلا اذه هل رخس يذلا هناحبس هل ركشيو

 . ةمعنلا هذه لكأ حيبتسي ةيمستلا كلتب
 هنأ « ًارتهتسم ًادمعتم ًادماع ةيمستلا كلذ دعب كرت اذإ مسملا ناسنإلا نأ لوقعملا نم سيل وأ

 . ؟ هيلع ةحيبذلا ميرحت هءازج ناكف « ءاسأو ء رصق دق كلذب

 يمسي ذشتيح هنإف مسي ل صخش اهجبذوأ , ةيبمستلا مدع ىلع ربجأ وأ « يسن وأ « أطخأ اذإف

 . كو من اوس ه فيرثلا ثيدحل هنيب اك جرح كلذ يف سيلو . هتومج كيو « هلل

 بهشأ لوق وهو « مرحت اهنإف ًارتهتسم اهكرت اذإ وهو يبطرقلا لوق وه لاوقألا نم راتختاف

 . ىلاعت هللا مهحر يربطلاو



 توم مم هموم وو وو ووو 0و0 و ومهم وو ووو ومهم مو هموم ووو ووو هم ممو هو وو وو ووو هو وم مهو ووو وو هوو ووو وو هومر ووو 00و00 موو ووو و هوو مم مو وقوم فو هوو مومو

 . ؟ هريغ ىلع مرحت لهف ءرتهتسملا دماعلا ىلع اهاتمرح اذإ نكلو . -
 : نيرمأل هريغ ىلع مرحت الو ٠ تاذلاب ىه هيلع مرحت اهنأ صوصنلا نم - ملعأ هللاو ودبي يذلا

 دق تناك اذإف ( 18ةيآرطاف ةروس )4 ىرخأَرْزو ًةَرِزاو ُرِزَت الو لوقي ىلاعت هللا نأل : الوأ

 منأ اومس ه قباسلا ثيدحللو « هريغ ىلع مرحت ال اهنإف ٠ هفرصتل ءازج تاذلاب وق هيلع تمرح

 . « اولكو
 « ىلاعت هللا معن نم ةمعن ىمرت نأ ظفحلا نم سيلو « لاومألا ظفحب رمأ دق هللا نإ : آيناك
 . ءاسأو ءرصق دق صخش ببسب اهم نم دافتسي ال

 دق نيرازجلا نأب مزجلا عيطتسن له نيدلسلا قاوسأ يف دجوي ام نأ وهو « مهم رخآ ءيش كانهو
 ؟ ال وأ هيلع اومس

 يذلا اذه اننامز يف ةصاخو  نيرازجلا ةماع نأل ,كلذب مزجلا عيطتسن ال ةقيقحلا يف اننإ

 زواجتي الف « يمسي نم مهنيب نم دجو نإو نونتعي الو « كلذب نوه ال  نيدلا هيف فعض
 . مهنم غ١

 ؟ نوبسي ال نيرازجلا نأ انماع اذإ كحلا ام نكلو

 له نيرازجلا عبتتت نأ انيلغ بعصلا نف ٠ عرشلا هنع افع امم هنأ كلذ نم حضتي يذلا نإ

 . ؟ الوأ ةحيبذ لك ىلع اومس لهو ؟ ال وأ « اومس
 نع جرحلاو « ةقشملا عفر دق هناحبس هللاو ٠ ةقشمو جرح هيفو « ناكم ةبوعصلا نم كلذ نأل

 . ةمألا هذه

 لمحيو « لكؤي مسلا هحبذ ام نإ : ربلا دبع نبا لاق . ربلا دبع نباو « نيتلا نبا هب مزج ام اذهو
 لين ) كلذ فالخ نيبتي ىتح ريخلا الإ - ءيش لك يف - هب نظي ال ملسلا نأل , ىمس هنأ ىلع

 . ( هد/ .راطوألا

 ريغ كلذكو , قامت هللا ءاش نإ هباب يف أي فوسف يلاتكلل ةبسنلاب امأ « سال ةبسنلاب اذه

 : يباتكلا

 الف « يل رفغا مهللا » هلوقك ءاعدب اهلدب ءاج ولف « هأزجأ « هللا مسب » لاق ول هنأ ىلع اوقفتاو
 رظنا ) ركذ هنأل لحت اهنإيف « هللا ناحبس وأ هلل دملا » لاق ول ام فالخب « ةيمستلا نع يفكي
 . ( 7١١/١ نيدباع نبا ةيشاحو 50/+ ينغملا

 . ؟ هللا مسيل بسانملا ءيشلا وه ام اوفلتخاو

 «ربكأ هللاو هللا مسب » لوقي يأ «ربكأ هللا » امل بسانملا : ةلبانحلاو « ةيكلاملاو « ةيفنحلا دنعف

 . هلوقي رمع نبا ناكو « حبذلا دنع ِهتقَم يبنلا نع تباثلا وه اولاقو
 . هتيم ينلا ىلع يلصي مث « محرلا نمحرلا هللا مسب » : لوقي نأ لضفألا : ةيعفاشلا دنعو

 - « ناويحلا بيذعت هيف نأل حبذلا بساني ال محرلا نمحرلا نإ لاقي الو : نيبلاطلا ةناعإ يف ءاج



 ء هل ةحر ناويحلا يف كلذ ةيعورشمو « انب ةمحرلا يف ةياغ انل كلذ ليلحت نأ كلذ نع باوجلاف -

 . جورلا جورخ ةلوهس نم هيف امل ٠ ناويحلل ةمحرو « نيلكآلل ةمحر حبذلا يفف
 ,نامسأ محرلا نمجرلاو , عطقو « بيذعت حبذلا نأل « محرلا نمحرلا » ديزي ال : ةيكلاملا دنعو

 ( 743/؟ نيبلاطلا ةناعإ ) ةمحرلا عم باذع الو « ةقرلا عم عطق الو « ناقيقر

 هللا نأل « عضاوملا رئاس ىلع ًاسايق ةيعفاشلا دنع تءاجف « كَم ينلا ىلع مالسلاو ةالصلا امأو

 ( ؟60/؟ رايخألا ةيافك رظنا ) هلوسر هعم ركذيو الإ همسا ركذي ال ىلاعت

 ' ةالصلا هيلع هلوقل حبذلا دنع ةعورشم تسيل هَل هللا لوسر ىلع ةالصلا نأ روهملا دنعو

 ( هدانسإب لالخلا دمج وبأ هاور ) « ساطعلاو ةحيبذلا دنع : اههيف ركذأ ال نانطوم » مالسلاو

 . ( 561/8 ينغملا رظنا ) هللا ريغل لهّلا هبشأ ىلاعت هللا ريغ مسا ركذ اذإ 98

 ' نإف« « هيلع افوطعم هللا مما عم يلو وأ ين مساك ًامسا نرقأ ول حباذلا نأ ىلع كلذك اوقفت
 يف هتحيبذ نإف « نالف مسبو هللا مسب » لاق ولف « ىلاعت هللا عم كرشلا دوجول « ل ال

 ْ . ةتيملا كح

 نإبف « هللا لوسر دمع « هللا مسب » لاق ولف كلذب سأب الف ء فطع نود ليي ينلا مماب أ ولو

 ةناعإو 455/1 مايملا نبال ريدقلا حتف رظنا ) نارقلا ةهبش اهب نأل , ةهاركلا عم لالح هتحيبذ

 . ( ؟؟١/0؟ نيبلاطلا

 ذخأ مث « ةاش ىلع ىمس نإف « هنم ًابيرق وأ « « حبذلا لاح ةيمستلا ربتعا « اهبوجوب لاق نم دنعو

 لاقف « غلا نم ًاعيطق ىأر نإو « ةيناثلا دصقي مل هنأل ءزجي مل ةيمستلا كلتب اهحبذف « ىرخأ
 نيب ريسيلا لصافلا رضي الو  لحت مل ةيمستلا ملتب اهحبذف « عيطقلا نمت'ةأش ذخأ مث « هللا مس

 ىقستسا وأ « ًاناسنإ ملك وأ  ًامالس ٌدَروأ « ىرخأ ذخأيل ًانيكس ىقلأ نك « حبذلاو ةيمستلا

 . ( 55/6 نيدباع نبا ةيشاحو « 577/8 ينغملا رظنا ) . لح ... ءام
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 'اوبحتسا ًاموق نإفف «  ةحيبذلاب ةلبقلا لابقتسا امأو : ةيناثلا ةلأسملا

 اهب لبقتسي ال نأ اوهرك ًاموقو « هوبجوأ ًاموقو ٠ كلذ اوزاجأ ًاموقو « كلذ
 اهنع توكسم ةلأسم يهو « بهذملا يف نادوجوم عنملاو ةيهاركلاو « ةلبقلا
 عرشلا يف سيلو « كلذ طارتشا ىلع ليلدلا لدي نأ الإ ةحابإلا اهيف لصألاو
 سايق اهيف لمعتسي نأ الإ ةلأسملا هذه هيلع ساقت ًالصأ نوكي نأ حلصي ءيش

 سايقوأ « هزاجأ نم دنع صوصخم لصأ ىلإ دنتسي ال يذلا سايقلا وهو لسرم
 طرتشي نأ بجوف « ةدابع هذهو ةمظعم ةهج يه ةلبقلا نأ كلذو ديعب هبش
 ادعام ةهجلا اهيف طرتشت ةدابع لك سيل هنأل فيعض اذه نكل ةهجلا اهيف

 ةلبقلا لابقتسا ىلع هسايق كلذكو « ديعب ةالصلا ىلع حبذلا سايقو « ةالصلا

 . تيملاب

 )١( ْتَلكأ ءرذعل وأ , ايهاس لبقتسي مل نإف « ننسلا نم ةيكلاملا دنع ةحييذلاب ةلبقلا لابقتسا .
 ةيفنحلا دنعو ( 165 /ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . زاوجلا روهشملا : نالوقف « دمعت نإو
 ىضر ةباحصلا نأ يور امل « ةلبقلا وحن ةهجوم ةحيبذلاو « حباذلل ةلبقلا لابقتسا تابحتسملا نم

 نأ نوبحتسي اوناك : لاق هنأ يبعشلا نع يور هنإف « ةلبقلا اولبقتسا اوحبذ اذإ اوناك مهنع هللا
 ةباحصلا نع ةيانك « اوناك » هلوقو « ةلبقلا ةحيبذلاب اولبقتسي ٠ رظنا . بذكي ال هلثمو

 ) عئانصلا عئادب / 6٠ ( ةيمالسإلا ةعيرشلا يف حئابذلا ) انباتك رظناو ( .



 لنفي

 « كلذ بوجوب بهذملا يف ليقف اهيف ةينلا طارتشا امأو : ةغلاغلا ةلأسملا
 ٠ نوكي نأ هبشيو « كلذ يف ًافالخ تقولا اذه يف بهذملا جراخ اهيف ركذأ الو

 : لاق بجوأ نف « بوجولا كرتب لوقو ٠ بوجولاب لوق : نالوق كلذ يف
 نمو « ةينلا اهطرش نم نوكي نأ بجوف « ددعلاو اهيف ةفصلا طارتشال ةدابع
 ٠ هنم دوصقلا وح يذلا ىضنلا تاوف هنع لصمي لوقعم لمف :لاق اهيجد |

 . "9 اهنيع ةلازإ ةساجنلا لسغ نم لصحي اك ةينلا اهيف طرتشت ال نأ بجوف

 هاك دي ا

 ولو « اهدصق يأ ( اهتين ) ةاكذلا.عاونأ نم عون لك يف طرش بوجو بجوو : ريدردلا دمحأ لاق )١(

 كلذب دصق نم اذكو « هتحيبذ لكؤت مل نونجلاك ةين هدنع نكي مل نف « لكألا لح رضحتسي مل

 '. هرش عفدل ناويحلا برض نك « ًائيش دصقي مل وأ ٠ ةاكذلا نود اهتومو « اهحور قاهزإ لعفلا

 يف ( 37١/5 كلاسملا برقأ ىلع ريغصلا حرشلا ) رظنا . هجادوأو « هموقلح عطقف « فيسب الث

 . كلام بهذم
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 سماخلا بابلا

 زوجت ال نمو هتيكذت زوجت نهف

 , هتيكذت زاوج ىلع قفتا فنص : فانصأ ةثالث عرشلا يف روكذللاو

 قفتا يذلا فنصلا امأف « هيف فلتخا فنصو « هتاكذ عنم ىلع قفتا فنصو
 كرتو لقعلاو غولبلاو ةيروكذلاو مالسإلا : طورش ةسمخ عمج نف هتاكذ ىلع
 مانصألا ةدبع نوكرشملاف هتيكذت عنم ىلع قفتا يذلا امأو . ةالصلا عييضت

 . هللارْيَقِل لِهأ امو > : هلوقلو « بُصُنلا ىلع َيِبْذ امو ١» : ىلاعت هلوقل
 : ةرشع اهنم روهشللا نكل « ةريثك فانصأف مهيف فلتخا نيذلا امأو 274 هب

 عيضي يذلاو « ناركسلاو نونجماو يبصلاو ةأرملاو نوئباصلاو سوجملاو باتكلا لهأ
 مهحئابذ زاوج ىلع نوعمج ءاماعلاف باتكلا لهأ امأف . بصاغلاو قراسلاو « ةالصلا

 "" © مهل كمامطو ملل ِجةباتكلااوتوأن يذلا ماعطو ا: ىلاعتهلوقل
 بلغت ينب ىراصن نماونوكي ملاذإ مهنأ ىلعاوقفتاف « ليصفتلا يف نوفلتخمو .

 مام ةحيبذلا تناكو مهتحيبذ ىلغ ىلاعت هللا اومس مهنأ ىلعو مهسفنأل اوحبذو نيدترمالو

 .. محشلا ادع ام اهنمز وجي هنأ مهسفنأ ىلع اهومرح الو ةاروتلا يف مهيلع مرحت

 اوناك وأ هتبانتساب ملسمل اوحبذ اذإ ينعأ ٠ طورشلا هذه تالباقم يف اوفلتخاو

 دوصقم لهج وأ هللا اومس مهنأ معي مل اذإو ٠ نيدترم وأ بلغت ينب ىراصن نم
 ةحيبذلا تناك وأ مهدايعأو مهسئانكل هنوحبذي امم هللا ريغ اومس مهنأ لع وأ مهحبذ

 امم تناك وأ " 4 رْفظ يذ ُلُك > : ىلاعت هلوقك ةاروتلاب مهيلع تمرح ام

 ةقلخ لبق نم ةدساف دوهيلا دنع نوكت يتلا حئئابذلا لثم مهسفنأ ىلع اهومرح
 . موحشلا يف اوفلتخا كلذكو « ةيهلإ

 . ؟ ةيآ ةدئاملا ()

 . ه ةيآ ةدئاملا (؟)

 . 165 ةيآ ماعنألا (5)
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 ليقو "زوجي كلام نع بهذملا يف ليقف مسم ةبانتساب اوحبذ اذإ امأف
 ةحيبذلا ليلحت داقتعا مسملا حبذ طرش نم له فالتخالا ببسو . "زوحبي ال

 ةحيبذلا يف طرش ةينلا نأ ىأر نف ؟ ال مأ كلذ يف ةيمالسإلا طورشلا ىلع

 . ةينلا هذه دوجو هنم حصي ال هنأل « لسمل يباتكلا ةحيبذ لحت ال : لاق

 : ىلاعت هلوق ينعأ : باتكلا مومع بلغو طرشب سيل كلذ نأ ىأر نمو

 نأ دقتعا نم كلذكو ء زوجي : لاق « مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ٌماعطو )

 . بهو نبأ لوق لصأ وهو « يزجت بينتسملا ةين

*# # * 

 نإف « نيدترملاو بلغت ينب ىراصن حئابذ يهو : ةيناشلا ةلأسملا امأو

 « باتكلا لهأ حئابذ كح اهكح برعلا نم ىراصنلا حئابذ نأ ىلع روهجلا

 « يعفاشلا يلوق دحأ وهو «مهحئابذ زجي مل نم مهنمو « سابغ نبا لوق وهو

 . © هنع هللا يضر يلع نع يورم وهو

 م باتتكلا اوتوأ نيذلا مما نيرصنتملا برعلا لوانتي له فالخلا ببسو
 ؟ مورلاو ليئارسإ ونب مهو باتكلاب ةصتخلا ممألا كلذ لوانتي

 )١( كلام نع) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف ٠ هانتبثأ ام باوصلاو ( ليقو .
 . كلام بهذمل ( ١٠١ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؟)

 . يبأ نب يلع لاق هبو ءارهو « خونتو ٠ بلغت ينب برعلا ىراصن ةاكذ مرحت يعفاشلا بهذم (؟)
 ءاطعو « يبعشلاو « يعخنلاو ٠ سابع نبا اهحابأ « ريبج نب ديعسو « ءاطعو « بلاط

 رظنا . روث وبأو « ةيوهار نب قحسإو « ةفينح وبأو . دامحو مكحلاو ٠ يرهزلاو ٠ يناسارخلا
 ينغملا ) رظنا . ةمادق نبا هححص مهحئابذ ةحابإ دمحأ بهذم يف حيحصلاو ( 18/6 عومجما )
 ش 0 .( هدحرل
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 هتحيبذ : قاحسإ لاقو . لكؤت ال هتحيبذ نأ ىلع روهملا نإف دترملا امأو

 هلؤانتي ال دترملا له فالخلا ببسو . "' ةهوركم : يروثلا لاقو « ةزئاج
 . ؟ هلوانتي وأ باتكلا لهأ ةمرح هل سيل ناك ذإ باتكلا لهأ مسا

 ولا *

 ىلع هللا اومس باتكلا لهأ نأ ملعُي م اذإ يهو : ةفلاثلا ةلأسملا امأو

 اذه يف هيف ركذأ تسلو « يلع نع يورم وهو ٠ لكؤت روهججلا لاقف ةحيبذلا

 .لكؤي ال نأ وه لصألا نإ لاقي نأب لاتحالا هيلإ قرطتيو « (9 ًافالخ تقولا
 ء دمجو ,« فسوي وبأو دمحأو « ةفينح وبأو « يعفاشلا مهنم ءاملعلا رثكأ دنع مارح دترملا ةحيبذ )١(

 لوق ىنعم ةلئسملا هذه يف لوقي يعازوألا ناكو : رذنملا نبا لاق « يروثلا اههركو ءروث وبأو

 . هتحيبذ تلح « ةينارصنلا ىلإ دترأ نإ : قحسإ لاقو . مهنم وهف « ًاموق ىلوت نم نأ ءاهقفلا
 . ( 51/5 عومجلا ) رظنا

 « يلع نع كلذ يور . هتحيبذ لحت م هللا ريغ مما ركذ وأ ء دمع نع ةيمستلا يباتكلا كرت نإ ()

 . يأرلا باحصأو ؛ قحسإو « داو دمحأ « يعخنلا لاق هبو

 انل لحأ ىلاعت هللا نإف ٠ لح حيسملا مساب ينارصنلا حبذ اذإ : لوحكمو « دهاجمو « ءاطع لاقو

 . ( 581/8 ينغملا ) رظنا . كلذ لوقيس هنأ ملع دقو « هتحيبذ

 نبا هاكحو «روهملا بهذم وهو ء ال مأ هيلع هللا مما ركذ ءاوس هتحيبذ لحت يعفاشلا بهذمو

 . مهريغو قحسإو « ةفينح ينأو « ناهلس نب دامحو يعخنلاو « يلع نع رذنملا

 « يلع نع هلثم يكحو : لكأت الف « هومسي مل نإو « لكف ىلاعت هللا اوم اذإ : روث وبأ لاقو

 . ةشئاعو « رمع نباو

 « يلهابلا ةمامأ وبأو « ءادردلا وبأ هيف صخرف « مهسئانكل مهحئابذ يف اوفلتخاو : رذنملا نبا لاق

 نبورمتو « ينالوخلا ملسموبأو « بيبح نب ةرضو ةرهخم نب مساسقلاو ةي راس نب ضابرعلاو

 « دامو « نارهم نب نوهم ههركو « دعس نب ثيللاو « ليفن نب ريبجو « لوحكمو « دوئمألا

 هميزحت يعفاشلا بهذمو « ءاماعلا روهمجو « قحسإو « ةفينح وبأو يروثلاو « كلامو « يعخنلاو

 : لاق هللا دبع ابأ تعمس : لاق لبنح ىور دقف « دمحأ بهنم امأ ( 18/5 عومجلا ) رظنا

 « مهسئانكل حبذ اهف ًاقلطم ةهاركلا هنع تيورو . مهسئانكو « مهدايعأل حبذ ام لكؤي ال

 . هتحابإ دجأ نع يورو « نارهم نب نوهم لوق وهو « مهدايعأو

 ةمامأ يبأ نع كلذ لشم يوزو , ينومعطأو « اولك لاقف « ةيراس نب ضابرعلا هنع لئسو

 نب ورمحع هيف صخرو « ليفن نير يبجو « ءادردلا وبأ هلكأو « ينالوخلا ملسم يبأو « يلهابلا

 : (018/4 ينغلل ) رظنأ . بيبح نب ةرضو « لوحكمو « دوسألا



 لله

 ةيمستلا نإ اذه ىلع ليق اذإف « مالسإلا طورش ىلع ناك ام الإ مهتيكذت نم

 . كلذ يف كشلاب مهحئابذ لكؤت ال نأ بجو ةيكذتلا طرش نم

 , ههرك نم ءاماغلا نم نإف مهسئانكو مهدايعأل كلذ اوحبذ مهنأ مع اذإ امأو

 2 همرح نم مهنمو « بهشأ لوق وهو هحابأ نم مهنمو 2 كلام لوق وهو

 | ْ . يعفاشلا وهو

 هلوق نأ كلذو « بابلا اذه يف باتكلا يموع ضراعت مهفالتخا ببسو

 ًاصصخم نوكي نأ لقحي ١ 4 ْمُكَل لح ةباتكلا اوتوأ نيذلا ٌماَعْطو ١ : ىلاعت
 : ىلاعت هلوق نوكي نأ لمحيو 4 هب ُناِرْيَقِل لأ امو ١ : ىلاعت هلوفل

 اوتوأ نيذلا ٌماعطو ١ : ىلاعت هلوقل ًاصصخم 4 هب هللا ريغل لهأ امو ١)
 نف ءرخآلا نم ىنثتسُي نأ حصي اههنم دحاو لك ناك ذإ « مل لح باتكلا
 ٌماعطو ) : ىلاعت هلوقل ًاصصخم 4 هب هللا ريغل ٌلِهُأ امو > : ىلاعت هلوق لعج
 « دايعألاو سئانكلل هب لهُ ام زوجي ال : لاق « مكل ٌلِح باتكلا اوتوأ نيذلا
 « مهيلع تمرح امم ةحيبذلا تناك اذإ امأو . زوجي : لاق رمألا سكع نمو

 ةاروتلاب مهيلع ةمرحم نوكت نأ نيب قرفلاب ليقو « زوجي ال ليقو « زوجي ليقف
 مرح ام عنمو مهسفنأ ىلع اومرح امم اوحبذ ام ةحاباي ينعأ « مهسفنأ لبق نم وأ
 : بهذملا يف ةدوجوم ةعبرألا ليواقألاو . عنمي الو هركي ليقو « مهيلع هللا

 نع ةقرفتلاو . محلا دبع نباو بهو نبا نع ةحابإلاو « مساقلا نبأ نع عنملا
 داقتعا ينعأ : ةاكذلا ةين طارتشال ةيآلا مومع ةضراعم فالتخالا لصأو . بهشأ

 هذه زوجت ال : لاق ةيكذتلا يف طرش كلذ لاق نف « ةيكذتلاب ةحيبذلا ليلحت

 كستو اهيف طرشب سيل لاق نمو « ةيكذتلاب اهليلحت نودقتعي ال مهأل حئابذلا .

 )١( ه ةيآ ةدئاملا .

 )( ؟ ةيأ ةدئاملا .
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 حئابذلا هذه زوجت : لاق ةللحلا ةيآلا مومعب © .

 يف فلاخي لو ٠ مهحئابذ نم موحشلا لكأ يف مهفالتخا ببس وه هنيعب اذهو
 لوق وهو ةمرحم موحشلا نإ : لاق نم مهنف « هباحصأو كلام ريغ دحأ كلذ

 لاق نم مهنمو ء كلام نع نالوقلاو ء ةفوركم لاق نم مهنمو « بهشأ
 ةضراعم ىوس فالخلا بابسأ نم رخآ ببس موحشلا يف لخديو . ةحابم

 وأ ةيكذتلا ضعبتت له وهو « ةاكذلاب ةحيبذلا ليلحت داقتعا طارتشال مومعلا

 ضغعبتت ال لاق نمو « موحشلا لكؤت ال : لاق ضٌعبتت لاق نف ؟ ضعبتت ال

 ش . محشلا لكؤي : لاق

 باصأ ذإ لفغم نب هللا دبع ثيدح مهحئابذ موحش ليلحت ىلع لديو
 نيب قرف نمو . "داهجلا باتك يف مدقت دقو ءربيخ موي محشلا بارج

 : لاق مهسفنأ ىلع اومرح ام نيبو مهعرش لصأ يف كلذ نم مهيلع مرح ام

 وه مهسفنأ ىلع اومرح امو « ةاكذلا هيف لمعت الف قح رمأ وه مهيلع مرح ام
 وأ مهيلع مرح ام نأ قحلاو : يضاقلا لاق . ةيكذتلا هيف لمعتف لطاب رمأ

 عيمج ةخسان تناك ذإ لطاب رمأ مالسإلا ةعيرش تقو يف وه مهسفنأ اومرح

 )١( لبإلا يه ةداتق لاق ءرفظ يذ لك لثم هيلع مرح ام يباتكلا حبذ اذإو : ةمادق نبا لاق «

 مالك رهاظف « هيلع مرحم محش امل ةباد حبذ وأ « عباصألا قوقشمم سيل امو « طبلاو « ماعنلاو
 نم لكأي ال : لاق ةاشلا حبذي يدوهيلا يف كلام نع ىكح دمحأ نإف « هتحابإ يقرخلاو « دمحأ
 نبا رايتخا اذهو « احيحص هري مل هنأ اذه رهاظو « قيقد بهذم اذه : دمحأ لاق « اهمحش

 نع يهتتلا هاكحو « اهيرحت ىلإ يضاقلاو « يهقلا نسحلا وبأ بهذو « يباطخلا يبأو ءدماح
 ينغملا ) رظنا . كلام لوق وهو ء راوسو « دهاجمو كاحضلا 2/ 587 (

 يعفاشلاو « ةفينح يأ بهذم لكألا زاوجو : يبطرقلا لاق ٠ ههرك ًاكلام نأ ريغ ءاملعلا ةماعو
 هب لاقو « هباحصأ ءاربك بهذ هيلإو . اهميرحت كلام نع رذنملا نبا ىكحو . هيف فالخلل

 بهشأو « غبصأ ٠ مهيلع ًامرحم ناك ام : بيبح نبأ لاقو « بهو نبا هزاجأو « مماقلا نباو «

 مهلاوقأ نم الإ هميرحت معن ملامو مهحئابذ نم انل لحي الف ء انباتك نم كلذ اناعو «

 يبطرقلا ريسفت ) رظنا . مهحئابذ نم انيلع مرحم ريغ وهف « مهداهتجاو ١297/7 ( ..
 . ثيدحلا جيرخت مدقت (')
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 .نوكي نأ اًضيأ طرتشي الو ٠ كلذ يف مداقتعا يعارُي ال نأ بجيف « عئارشلا
 طرتشا ول هنأل مهتعيرش داقتعا الو نيماسملا داقتعا حئابذلا ليلحت يف مهداقتعا

 كلذ يف مهتعيرش داقتعا نوكل « هوجولا نم هجوب مهحئابذ لكأ زاج امل كلذ

 ىلاعت هللا مهصخ مح اذه افإو « مهنم حصي ال انتعيرش داقتعاو « اخوسنم

 ليلحتلا ةيآ كح عفترا الإو قالطإلا ىلع انل ةزئاج معأ هللاو مهحئابذف « هب

 هنأ ىلع روهجلا نإف "7 سوجما امأو . معأ هللاو نّيب هنإف اذه لمأتف « ةلمج

 هيلع هلوق مومعب اهتزاجإ يف موق كسسقو « نوكرشم مهنأل مهحئابذ زوجت ال
 . « باتكلا لأ َةْنس مهب اوْنُس ه : مالسلاو ةالصلا

 لهأ ةنس مهب اونس » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل مهحئابذ نومرحي ءاماعلا ةفاكف « سوجما امأو )١(

 لهأ ةنس مهب اونس هلوقب دارملا : كلام لاقو « مهئاسن يحكانو « مهحئابذ يلكأ ريغ « باتكلا

 . ةيزجلا يف باتكلا
 مهتجحو « ةيرهاظلا بهذم وهو « دلاخ نب مهاربإو ءروث ابأ الإ مهحئابذ لحب دحأ لقي ملو
 : يلي ام باتك لهأ مهنأ ىلع ليلدلاو , باتك لهأ مهنأ

 « سوجملا هدنع نم ركذف « باطخلا نب رمع دنع تنك » لاق بهو نب ديز نع درو ام : ًالوأ

 سوجملا امنإ » : لوقي ُةّنْعبَسل لَم هللا لوسر ىلع هللاب دهشأ : لاقف ٠ فوع نب نمحرلا دبع بثوف
 . « باتكلا لهأ هيلع نولمحت ام ىلع مهولمحاف « باتكلا لهأ نم ةفئاط

 هيوقي نكل جردم « مهئاسن يحكان ريغ » قباسلا ثيدحلا نم ىنثتسملا نأ رجح نبا ركذ دقو

 : لاق يلع نب دمج نب نسحلا قيرط نم يقهيبلاو « ةبيش يبأ نباو « قازرلا دبع هاور ام

 ءرضأ نمو « لبق ملسأ نف مالسإلا مهيلع ضرعي رجه سوح ىلإ ِهْنيَي هللا لوسر بتك »
 اذه نم رجح نبا لاق « ةأرما مهل حكنت الو ةحيبذ مه لكؤت الأ ريغ « ةيزجلا مهيلع تبرض

 عامجإ : يقهيبلا لاق ء فيعض وهو « عيبرلا نب سيق هدانسإ يفو « ًاضيأ لسرم قيرطلا
 . هديؤي نيماسملا

 لهأ نم الإ ةيزجلا ذخأب هللا نذأي لو ٠ ةيزجلا مهنم ذخأ قلي لوسرلا نإ : اولاق : ًايناث
 رظنا . لسرم وهف ء هب دضتعا امو « جردم ءانثتسالا نأب نيعناملا ةجح نع اوباجأو « باتكلا

 . ( ١٠8/8 ريبكلا هقفلا عومج حرش ريضنلا ضورلا )

 .؟م ريغ نود باتكلا لهأ حئاب ذ انل لحأ ىلاعت هللا نأ يفةمكحلا ام

 نمو الإ ءيش نع ىهني الو ءرمأب رمأي الف « بويغلا مالع وهو « هماعب هللا هصتخا ءيش .اذهو
 . ةكحو ءرس كلذ ءارو
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 اك « نيداسلا نيبو مهنيب براقتلا لمجيو مهلماجت نأ دارأ ٠ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ودبي يذلاو
 مهئاسن نم جوزتلا نيماسلل حابأ
 ةوعدلا تأدب ثيح ةمركملا ةكم يف لوألا ةأشنلا ذنم ناك روعشلا اذهو « براقتلا اذهو

 لهأ مهنأل ٠ ةكمب نوماسلا نزحو كلذب شيرق تحرف « مورلا سراف تبلغ امدنعف « ةيمالسإلا

 كلذ نأب نيماسملا نئمطي نأ هناحبس دارأف « باتك لهأ مورلاو « ميركلا نآرقلا وهو باتك
 ىنذأ يف ٌموُرلا تّبِلُغ > : ىلاعت لاق سراف ىلع رصتنت فوس مورلا نأبو ٠ تقؤم راصتتالا

 مورلا ةروس ) < دْعَب نمو لبق ْنِم ٌرْمألا هلل نينس عب يف نوبِلْقَيَس مهبَلَع ِدْمَب نم ْمُهَو ٍضْرَألا
 ١(. ةيآ

 ىلع مهف « باتك لهأ ىراصنلاو دوهيلا نأ وه - ملعأ هللاو  ىرخأ ةهج نمو « ةهج نم اذه

 نومزلم مهنأ الإ ٠ مهباتتك يف اولدبو « اوريغ دق اوناك نإو « ةيباتك هاونو ءرماوأب نوديقم كلذ
 . نوحبذيو نولكأي امل ماكحأو « طورشو « هاونو « رماوأب
 مهدل سيلهنأل« ةيباتك طورشو « واونو « رماوأب نيديقم اوسيلف « رافكلا نم مريغامأ
 هومرحو « ًاماعط مويلا اذه يف اولحأ امبرلف مارحلا مهل نيبيو « لالحلا قيرط محل ميري باتك

 يضر رمع لاق « برعلا ىراصن حئابذ امهنع هللا يضر يلعو ءرمع مرح كلذلو ٠ سكعلابو ًادغ

 برشو «ريزاخلا محل لكأ مهنع اوذخأ افإو « باتك لهأب اوسيل » برعلا ىراصن يف هنع هللا
 . ( 157/1 مألاو 7١7 رايخألا ةيافك رظنا ) يعفاشلا بهذم وه !؟ «رملا

 اونيدي م مهنأ بلغت ينب حئابذ يف دمحأ نع ذوخأملا حيحصلا ذخأملاو : عنقملا ةيشاح يف ءاجو

 لاق اذهلو ء طقف تامرحملا لح مهنم اوذخأ لب « مهتاروظحمو مهتابجاو يف باتكلا لهأ نيدب
 - 570/؟ عنقملا ةيشاح ) رخلا برشب الإ باتكلا لهأ نيد نم اوكسقي مل مهن هنع هللا يضر يلع

0). 

 . ةمرحو لح نم ههلاعتب نوديقتي باتك مهيدل سيل هنأل كلذ
 نكلو « حبذلا يف نيماسملا ةقيرطب اوديقت اذإ باتكلا لهأ 0 ةحابإ يف ءاماعلا نيب فالخ الو

 ةقيرطب اوديقتي مل اذإ ايف فالخلا

 يام نيقسلا دع ةديبشلا لح طيرشف
 . عرشلا همرح امم حوبذملا نوكي الأ (أ)

 . ةحيبذلا ىلع هللا ريغ مما ركذي الأ (ب)

 . عورشملا هجولا ىلع ةاكذلا نوكت نأ (ج)

 . حبذلا دنع ةيمستلا بوجو وه عبار طرش يف اوفلتخاو (د)
 ْ : طورشلا هذه شقاننل

 - وأ ءريزنخلا محلك هضفرن اننإف انيلإ همدقو « مالسإلا يف ًامرحم اجل هسفنل يباتكلا لحأ اذإ : الوأ
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 .. مدلا وأ « ةتيملا

 ؟ اذامل

 . نيماسلا عامجإي اذهو « انعرش يف مرحم كلذ نآلا

 « رْيزُع مسا وأ ٠ حيسملا مما يباتكلا ركذ اذإف « ةحيبذلا ىلع ىلاعت هللا ريغ مسا ركذي الأ : ًايناث

 ىلع دمأو يعفاشلاو « ةفينح وبأ : ةثالثلا ةّكألا مهنمو « روهجلاف كلذ ريغ وأ « هتسينك ممأ وأ

 . < هب هللا رْيَقِل لِهأامو > : ىللاعت هلوقل لكؤت ال « ةمرحم اهنأ
 . نسحلاو « سواطو ءرمع نباو.« ةشئاعو يلع لوق وهو

 دقو « هنع لأسن الف ءانع باغ اذإ امأ « ةحيبذلا ىلع هللا ريغ مما ركذي هانعمس اذإ اذه .

 هنع هللا يضر لاقف « نولوقي ام نولوقي مثو « باتكلا لهأ حئابذ نع هنع هللا يضر شلع لئس
 مالسلا هيلع حيسمللا ىمس هنأ هنم عمس اذإ امأف « نولوقي ام معي وهو « مهحئابذ هللا لحأ دق

 مو « هنع يور اذك . هتحيبذ لكؤت الف « هعم حيسملا ىعسو ىلاعتو هناحبس هللا ىمس وأ « هدحو

 . ( 7787877 عئانصلا عئادب ) ًاعامجإ نوكيف « هريغ هنع دري

 ولو « ينارصنلا ةحيبذ لكأ انل زوجي يبعشلاو ٠ ةعيبرو « يرهزلاو « لوحكمو « ءاطع لاقو

 ماعطو ١ : ىلاعت هلوقب طرش وأ « ديق نود مهماعط انل حابأ هللا نأل , ىلاعت هللا ريغ مسا ركذ

 هلوقل دودرم اذه نكلو. ( 18/5 عومجملا رظنا ) دهاجم لاق هبو < مل لح باتكلا اوتوأ نيذلا

 . < هللا ريغل هب لِهُأ امو > : ىلاعت
 مسا وأ ء حيسملا مساك ؟كربت هللا ريغ مسا ةحيبذلا ىلع باتكلا لهأ ىمس اذإ : ةيكلاملا دنعو

 انابرق اهنومدقي يتلا جئابذلا يهو متل اومجبذ ا اذإ امأ « مرحب سيلو ' هركي هنا هنإف ٠ ةسينكلا

 .( ا /7 ريبكلا حيرشلا ىلع قوسدلا

 « ءيرملا عبطقي داح ءيشب حبذي نأ وهو « عورشملا هجولا ىلع حبذلا نوكي نأ : اقلاث

 . لوألا لصفلا يف ترم يتلا طورشلاب « نيجدولاو « موقلحلاو
 ( قعصلا ) يئابرهكلا حبذلا : نييبروألا حبذ ةقيرط

 : ةيبرفلا ةقيرطلا نيبو ( ةيمالسإلا ةقيرطلا ) حبذلا نيب ةنراقم

 . ةيحصو ةيناسنإ ( ةيمالسإلا ةقيرطلا ) حبذلا ةقيرط ١

 روطاربمالا قانتعا دعب رييغت الب تلظ دقف « ةينامور برغلا يف ةيلاحلا لكألا ديلاقت - ؟
 سفن تناك يتلا ( مالسلا هيلع ىسيع هللا ين ةقيرط ) ةيحيسملا ةديقعلل « نيطنطسق » ينامورلا
 « ةينامورلا ديلاقتلا نع ةفلتخع تناك انه نمو ( مالسلا اهيلع ) مهاربإو « ىبوم ةيفلس ةقيرط

 . ةيمالسإلا ةقيرطلل ةلئامو



 لتقلا سكعبو برغلا يف ةعبتملا ناويحلا لتق لاكشأ نم لكش لك نع فلتخي حبذلا -
 , دعاوقو « صخر تاذ ؛ هللا اهعرش ةقيرطك حوضوب فورعم مالسإلا يف حبذلا نإف ٠ يعامل
 . مظنو

 سكعب « مدلاب عربتملا ءامدإ ًامامت هبشيو « املأ لقأ « ناويحلا ءامدإل ةقيرط وه حبذلا - «

 . توملا تح ىمدي ناويحلا نإف « هريغ

 ةطساوب ديدش فيزن ثادحإب . هحور جارخإب لجعيو « ةعرسب ثدحي ناويحلا توم ©
 . ( ةبقرلا ةمدقم يف قيمع داح عطق ) بسانللا عطقلا

 داقفإ ) خيودتلا سكعب ( ملألاب روعشلا داقفإ ةلاح يأ ) ريدخت نع ةرابع وه حبذلا

 . نينس ذنم ناسنإلا هنع ىلخت يذلا يئادبلا لكشلا وهو « ةمدص وأ « ةبرضب ( يعولا

 ء«ذيذلو يحص وهف « مدلا نم ًايلاخ أحل انيطعتو « اندمت ( ةيمالسإلا ةقيرطلا ) : حبذلا - *

 . ةيناسنإ ةقيرط تقولا سفن فو
 ددع ناضل تلخدأ « خيودنلل ةيلآ لاكشأ درجم يهف « ةلؤملا ريغ لتقلا تاودأب ىمسي ام امأ

 يف ًافلت ثدحي سدسملا كلذكو « ةيلآلا موحللا ةئبعتو بسانتتل ةلوتقملا تاناويحلا نم عفترم

 . موحللا ةعانص ةنكيم لبق ةمدختسملا ةطلبلا ةقيرط سفنب خملا

 تافص يف داقتعالا يه قمعألا ةلأسملا نكلو « نيكسب كاسمإلا درج ةلأسملا تسيل انل ةبسنلابو
 . محرلا هللا

 يعولا تادقفمل ةروطتم لاكشأ درجم يه « ةيناسنإلا لتقلا تاودأب.ةامسملا « ةيلآلا لتقلا تاودأو

 يعولا ناويحلا دقفي ( شوكاشلا ) ةقرطمال يلآلا لكشلا وهو « سدسملاف « يضاملا يف ةيلآلا ريغ

 . ةقرطلا ةقيرط سفنب ( هخودي وأ )

 ناك امم لقأ تقو يف رثك غكأ تاناويح لتق نكمملا نم لعج هنأل « ًاساسأ سدسملا لخدأ امنإو

 زاغ ةطساوب يعولا داقفإ وهو ( يعولا تادقفم ) تاخودملا ثدحأب ةقرطملل ةبسنلاب انكم

 . قنخلل يئايهكلا لكشلا وهو « نوبركلا ديسكأ يناث
 تقنتعا امدنعو « مالسلا هيلع ئبوم ةعيرش يف عورشم ريغ مدلا ( يطامت ) كالهتسا نإ

 « ( نامورلا ةعيرش ) ينامورلا نوناقلا ُلْبَق نم اهيدل ناك « ةيحيسملا ةينامورلا ةيروطاربمإلا

 0 .  سدقلا باتكلا نيناوقب َلدْبَتْسَت ل ةيحيسمل اهقانتعا دعبو
 اهتليلسو « ةينامورلا ةيحيسملاو ةيبرغلا ةيحيسملا يف بارشلاو « ماعطلاب ةقلعتملا ةيلاحلا نيناوقلاو
 . مالسلا هيلع ىسيع هسرامي ناك امب احل ةقالع الو ةينامورلا نيناوقلا ىلع ةينبم ةيتئاتستوربلا

 . دوسأ بارش لكش يف نويبرغلا نويحيسملاو , نويسونغلاو نوينثولا هاطاعتي مويلا مدلاو
 , دوهيلاو « نوماسملا هلعفي اك تاناويحلا ةجسنأ نم مدلا ةلازإ ةقيرط نأ كلذل موهفملا نم
 معقب نورثأتم هنوطاعتي نيذلا كئلوأ ىرخأ ةيحان نمو « ةيحان نم مدلا نوطاعتي ال نيذلا



 اهلبقي يتلا مدلا ضالختسا يف ةءافك لقأ اقرط اولبقي نأ نكمي ال دوهيلاو نوماسلاف « ةفلتنع -

 ش . مدلا نوطاعتي نيذلا نورخآلا

 اه ةيفيزن ةمدص ثدحمي حبذلا نأ نوردقي ( يجولويسفلا ) ءاضعألا فئاظو مع يمراد نإ

 ثدحي انيب « ةعوطقملا قورعلا لالخ نم برهيو « مدلا ةرود ىلإ لئاسلا مدلا لك بذتجي

 لقأ ةقيرط وهف « ًالؤم هنوك ىلإ ةفاضإلاب خيودتلاف « ًالوأ تاناويحلا خودت امدنع سكعلا

 , محتلا تحت عضوي مل اذإ ناويحلا ءامدإ نكمي ال خيودتلا يفف « ( ءامدإلا ) فيزنلا يف ةيافك

 ىودج نوكي الو (.ةمدصلا ببسب هبلق فقوت ) ًاتيم ناويحلا نوكي نأ نكمي نيحلا كلذ يفو

 . ةدلئنيح فيزن نم

 هنكل , برغلا يف يضاملا يف تدجو يتلا يعامجلا لتقلا قرط نم ًاقفر رثكأ نوكي دق خيودتلاو

 ناويحلا نأ هتدئافو « عطق لوأ عم ديدش فيزن جتني حبذلا يفف « حبذلا نم ًاقفر رثكأ سيل

 دوجو مدع ًانايحأو ٠ فيزنلا تقو لوطي خيودتلابو « هبلق فقوتي ىتح عطق لوأ ذنم فزني
 ةلاح يهو « ةيبصع ةمدص ثدحي نأ وه بيع هل فيزنلا لبق خيودتلا نإف ٠ فيزنلل تقو

 . ةرودلا مدلا اهيف رداغي

 : ابروأ يف ( لتقلا ).حبذلا قرط
 : مثغلا

 ةبقرلا دمت مث : فورخلا كسي وأ « لجرأ ةئالث طبرت نأ امإ « ضبرم ىلع فورخلا عضوي
 نيب اهفرط لخدي ةتباث ةكرحبو نذألا فلخ وأ ةبقرلا لالخ زرغ نيكس عفدنت ذئنيحو « أرهق
 تاجالتخالا فقونت يك « يوشلا عاخنلا عطق ضرغب يرقفلا دومعلا تارقف لاصتا عضاوم

 . ماعطلل ةحيبذلا دادعإب حمستو « ةعرسب ( تاضافنتالا )
 : لوجعلا

 . مدلا نم لاخ لوجع محل ىلع لوصحلل ةبقرلا عطقت انيب « اهمادقأ نم لوجعلا قلعت

 كلت تأشنو « ةيزيلجنإلا ةقيرطلا » ىمست تناك ( مهدنع ) تاناويحلا حبذل ةقيرط عربأو

 عضو يف امإ « ناويحلا تيبثت نم نوكنت تناكو ( نوسراك ) ةطساوب 18:8 يف ةقيرطلا
 نمو « سماخلاو عبارلا نيعلضلا نيب ردصلا طئاح قرخي ناك كلذ دعب « عجطضملا وأ « فقاولا

 ةطساوب قنتخي ناويحلا ناكو ( ريك وأ ) خافنم ةطساوب عفدي ءاوهلا ناك ةعونصمللا ةحتفلا لالخ
 . فيزن ةيلمع كلذ عبتي الو نيتئرلا ىلع ءاوها طغض

 : ناريثلا

 تناك روثلاك ةريبكلا تاناويحلا نإف ٠ خيودت نودب حبذت تناك يتلا ةزيغصلا تاناويحلا سكعب

 - هنوكل نكلو « لوم ريغ اذه نأل ال . ةقرطمب سأرلا ىلع برضلاب ( يعولا دقفت وأ ) خودت



 . اذه ريغب هيف مكحتلا بعصي مهب يف مكحتلل ةيلمع ةقيرط ناك <
 : ةيلآلا ( يعولا تادقفم ) تاخودملا

 : سدسملا

 هثدحت يذلا ررضلا سفن ثدحي سدسلاو « ةطلبلا نم ًالدب لخدأ يلآ خودم لوأ سدسملا ناك

 . طغضلل ًاروف عوبتم جاجترا وهو « ةطلبلا

 نيتلاحلا انلك يف هنأل ةطلبلا نع جتانلا جاجترالا نع فلتخي ال سدسملا نع جتانلا جاجترألاو

 ددبع لتق نوكي اهب يتلاو , هلمع ةعرس يه سدسملل يتلا ةديحولا ةزيملاو ٠ خملا جاجترأ نم جتني
 . تاناويحلا نم ربكأ

 كلذلو , ةقلطلا نع جتانلا ملألا سفن يه ةطلبلاب سأرلا ىلع ةبرضلا نإف « ناويحلل ةبسنلابو
 . ةيباع ةطلاغم وه ةلؤم ريغ لتق ةادأ سدسملا ةيمست نإف
 . ةنس يف يئابرهكلا خيودتلاب لدبتسا « تاسدسملاب بيرجتلا نم ةنس ةرشع ىدحإ يلاوح دعب
15# . 

 : يئابرهكلا خيودتلا

 ثادحإ يأ ) اهؤامدإ يرورضلا نم نوكي ًايبسن ةعرسب تاناويحلا قيفت امدنع ةلاحلا هذه يف

 رثؤيو « محللا يف نفعتلا ةيادب يف عرسي يئابرهكلا خيودتلاو , ريخأتلا نم دح ىندأب ( فيزن

 ةموكحلا ىإ ةيكرافادلا موحلل يجتنم ساتلا يف ىوكشلا بابسأ دحأ اذه ناكو « همعط ىلع

 خيودتلا نوناق فقوب نيبلاطم « ةيكرافادلا

 « فيزنلا قبسي يذلا ( كيتكلا ) كينبللا ضخ عفترملا لدعملا يف نكي ةرهاظلا ريسفتو

 .!.ولاك ) اهحرش « مثارجلل محللا ةمواقمل عفترملا ( كيتكللا ) كينبللا ضمح رييغت ةيفيكو
 . ١؟ص ١9457 جدربماك « ةيئاذغلا ةحصلا » يف ( شتإ

 يف فيزنلا نأ 5 « ةراحلا تاخانملا يف موحللا يدروتسمل ةبسنلاب ةريبك ةجردب ماه رابتعالا اذهو

 نيبو « هنيب قيرفتلا ليحتسملا نم لعجي ؛ ةمدصلا ( تاضافتنا ) تاجالتخا نع جتانلا محللا

 . ضرملا نع ببستملا فيزنلا

 1١17١ ذنم نجاودلاو رويطلل يئابرهكلا خيودتلا ةقيرط ىلع تلخدأ يتلا تاليدعتلا ىدحإ

 . ءاملا ما ةركف ىلع ينبم ( يكيتاموتأ ) ةكرحلا يناذ يئابرهك خودم يه

 . يئابرهكلا قعصلاو ٠ قرغلا نيب طبر ةقيقحلا يف هذهو

 . يقيقحلا يعولا دقف لبق للشلا ىلإ يدؤي دق هنأ يئابرهكلا خيودتلا بويع نمو
 كرتي طقف هنكل « يعولا نادقف ببسي نل هنإف « ًاضفخنم تلوقلا ناك اذإ هنأ يه ةلكشملاف

 .مألاب ًامامت ًارعاشو « ًالولشم ناويحلا
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 فيزن دوجو عنمو « ةيبلق ةتكس ثادحإي ناويحلا لتقي دق رايتلا ةدش نإف « ىرخأ ةيحان نمو 0
 . حوبذملا ناويحلا نم

 : ءامدإلاو خيودتلا

 . ةيومدلا ةرودلا مدلا رداغي اهيف ةلاح يهو « ةيبصع ةمدص جتنت خيودتلا قرط لك

 ءامدإلا نإف كلذل « ةرودلا ىلإ ةجسنألا نم مدلا بحسي ثيح ةيفيزن ةمدص ثدحي ءامدإلاو

 . محللا نم مدلا صالختسا يف ةيافك قرطلا رثكأ وه ةيداعلا ةرودلا ةلاح يف « نيكسلاب »

 نم رثكأ دعب هنأ يه ةيلآلا تاخودملا خيرات نم اهب جرخن يتلاو اهراكنإ نكمي ال يتلا ةقيقحلاو

 . نومأم همادختسا دحاو خودم دجوي ال « براجتلا نم نرق فصن

 ةيئادبلا قرطلا نم ظوحلم يملع مدقت دجو دقف « يماعلا مدقتلل راكتإ اذه نأ ينعي ال اذهو ١

 لبق نوردخي رثبلا انيب نكل ءريدختلل ةثيدحلا قرطلا ىلإ رشبلل ةمدختسلا خيودتلل

 . « خودت تلاز ال » تاناويحلا نإف « ةيلمعلا

 اهقيبطت يف ةبغر يأ دجوت الو « يلاحلا اهلكشب ناويحلا ىلع ريدختلا يف مدقتلا قيبطت نكي الو

 نل نيماسملا نإف « تلح وأ . ًابناج ةيحصلا تارابتعالا تكرت اذإو « ةيلاعلا فيلاكتلا ببسب
 . ءامدإلا لبق تاناويحلا ريدخت ىلع ضارتعا مهيدل نوكي

 يئاهنلا ليلحتلا يف هنأ دجن « ناويحلا وحن ( قفرلا ) ةيناسنإلا وه دوصقملا ضرغلا ناك اذإو

 ةديحولا ( ةلؤملا ريغ ) ةيناسنإلا ةقيرطلا وه ديدش فيزن ثادحإل ( نيكسلا ) مادختسا ىقبي
 . ( 2884-41 155 نع مجرتم ) ماعطلا لجأ نم ناويحلا لتقل

 5لورتتمع ةمتستقلو هع ممل طع ذةزوستع 723 107 . تطانإهنت 14انكاهتو اطقم (

 .« ةحصلاو « ةفاظنلاو ٠ ةئكحلا نيدو لاككلاو « ةمحرلا نيد يمالسإلا نيدلا نأ كردن ركذ ام

 يف مايألا نم موي يف نكي مف ناسنإلا هب ىذغتي يذلا ءاذغلا يف ىتح , ةكربو « ريخ هلك نيد

 َركذ امم اوكأت الأ كل امو > ةنسلاو باتكلا ردصم ريغ ىرخأ رداصم نم ملاعتلا ذخأيل ةجاح

 ( ١١6 ةيآ ماعنألا ةروس ) < هيلإ مترِرطَضا ام الإ مكيلع َمّرَح ام ل لّصق دقو « هيلع هللا منا ١

 هدعاوقو « همظنو ء ههلاعت ةكحو « نيدلا اذه رارسأ حوضوب نيبت معلا مدقت اماكو

 . ( 5« ؟ ةيآ مجنلا ةروس ) « ىحوي يحو الإ وه نإ . ىوه لا نع قطني امو >

 كلذ يف امب ةعرس ةبقرلا عطق وه رضاحلا تقولا يف ابوروأ يف حبذلا ناك نإ لوقأ كلذ دعب

 فرتعي مالسإلا نإف ء فلخلا نم مأ . مامألا نم عطقلا ناكأ ءاوس « نيجدولاو موقلحلاو ءيرملا

 . ا فرتعي ال مالسإلا نإف ةقيرطلا كلت ريغب ناويحلا لتق امأ . حبذلا كلذب

 . هيف فالخ ال امم كلذف « مامألا نم عطقلا ناك اذإف

 ةيشاح يف ءاج : هذهك ةقيرط يف ءاهقفلا لاق اذام رظننلف « فلخلا نم عطقلا ناك اذإ امأ

 ةايحلا يف يهو . اهحبذ عضوم ىلع نيكسلا تتأف « « ئطخم وهو « اهافق نم اهحبذ نإف : عنقملا
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 تتأ اذإ حابت : امهادحإ ناتياور امهو : حرشلا يف لاق : نيهجو ىلعف « ادع هلعف نإو « تلكأ -
 بهذملا ذهو . اهعطق لبق ةرقسم ةايح اهيف ىقبي نأ طرشب ءيرملاو « موقلحلا ىلع نيكسلا
 نأل « يعفاشلا بهذم اذهو ٠ حرشلاو ينغملا يف هححصو امههريغو « يزاريشلاو يضاقلا هراتخأ

 . ةيدرتماو ةحيطنلاو عبسلا ةليكأك هلحأ « ةرقتسم ةايح هيف ام ىلع ىتأ اذإ حبذلا
 ولف « ًاقلطم اهتحابإ ىلع لدي ام دمحأ نعو « زيجولا يف همالك رهاظ وهو « حابت ال : ةيناثلا
 نارمع اهلكأب قفأو « يلع نع كلذ يورو « كلذب تلح « اهسأر راطأف « فيسلاب اهقنع برض
 عطق عبتجا هنأل ٠ يروشلاو , ةفينح وبأو « يبعشلا لاق هبو « اههنع هللا يضر نيصح نبأ
 ١71/8 ينغملا رظناو ء 508/5 عنقملا ةيشاح ) حيبأف حبذلا عم ء هعم ةايحلا ىقبت الام.

 . ( ةلبانحلا -

 . ةدحاو ةرم قنعلا عطقت يتلا حبذلا ةلآ ىع ًامات قبطني هريغو دمحأ مامإلا نع لقن اف

 « ءيرملاو « موقلحلا عطقف عرسأ نإف ٠ ىصع هافق نم هحبذ ولو : ىلاعت هللا همحر يوونلا لاقو
 . ( ةيعفاشلا - ١57/4 ةريمعو يبويلق ) الف الإو ٠ لح ةرقتسم ةايح هبو
 لصو اذإ « قنعلا ةحفص يف الو ءافقلا نم حبذ ام لكؤي ال : ةيعرشلا ماكحألا نيناوق يف ءاجو
 . ( ةيكلاملا 156 ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) ةاكذلا يف بجي ام عطق ىلإ كلذ نم

 نيجدولاو « موقلحلا عطقو « مدلا رهنأو ٠ عطقلا ىفوتساو « افقلا نم اهحبذ ول : يبطرقلا يف ءاجو
 ْ . ( ةيكلاملا بهذم 08/8 يبطرقلا ) لكؤت ل

 حتف ) لح قورعلا عطق ىتح ةيح تيقبف « اهافق نم ةاشلا حبذ نإف : : ريدقلا حتف يف ءاجو '
 . ( فاتحأ 499 /ه ريدقلا

 ةقيرطلا هذه. حيذلا نأ ةلبانحلاو « ةيفنحلاو « ةيعفاشلا مهنمو « ءاماعلا لاوقأ نم هذخأن يذلاف
 . ةهارك نودب وأ « ةهاركلا عم امإ ءزئاج
 ْ : ةحيبذلا ىلع ىلاعت هللا مسا ركذ : عبار
 - ىلاعت هللا مهمحر  دمحأو , كلامو « ةفينح وبأ : ةثالثلا ةّكألا مهنمو « روهملا نأ قبس اهف نيبت

 نأب روهجلا لوقب انلق اذإف . اهطرتشي ال يعفاشلا نأو « ةحيبذلا ىلع ةيمستلا نوطرتشي مهنأ
 . ؟ يباتكلا ىلع اهبجون لهف « كلذب دبعتم هنأو « مسملا ىلع ةبجاو ةيمستلا
 : كلذ يف ءاماعلا ءارآ ىلإ رظننل
 بآل «اوركذي مل مأ ةحيبلا ىلع هللا ما وركذ ءاوس « باتكلا لهأ ةحيبذ لمت ةيماشلا ددمف

 « يلع نع رذنللا نبا هاكحو : يوونلا لاق . ملسملا ريغ ىلوأ باب نف مسملا يف اهنوطرتشي ال
 ( 4/5 عوبجلا رظنا ) مريغو « قحسإو « دمحأو « ةفينح يأو « ناملس نب دامو « يمغنلاو
 . زوهمجا لوق وهو



 ' « حيذلا طورش نم ملسملا هب ديقتي اب ديقتي نأ طرشب يباتكلا ةحيبذ لحت ةلبانحلاو ةيفنحلا دنعو
 ٠ . ( 581/2 ينغملا رظنا ) ةيمستلا ركذ اهنمو

 . يباتكلا ةحيبذ لحل ًاطرش تسيلو « سلا ةحيبذ لحل طرش ةيمستلا نأ : ةيكلاملا دنعو

 ١ : هوجو نم حجرأ ةلأسملا هذه يف ةيعفاشلاو « ةيكلاملا بهذم نأ ودبيو

 وأ « ديق نود مهماعط حابأف < ركل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو ) : لاق ىلاعت هللا نأ : آلوأ
 . عرشلا همرح ام انينثتسا ام اذإ طرش

 ًاموق نإ ! هللا لوسراي اولاق ًاموق نأ » , اهنع هللا يضر ةشئاع هتور يذلا ثيدحلا : ًايناث

 اوناكو لانق « اولكو « متنأ هيلع اومس » لاقف؟ ال مأ هيلع هللا مسا ركذأ « يردن ال محللاب اننوتأي

 . ( 155/2 راطوألا لين ) رظنا . ةجام نبإو « يئاسنلاو دواد وبأو يراخبلا ) «رفكب دهع يثيدح

 : ثيدحلا نم دافتسي ام

 ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هدهع يف نوبسي ال مهنأ مهنع فرع رافكلا نأ : آلوأ

 كلذل « تاذلاب مه مهيلع ةبجاو تناك اهنأ « نيناسملا ىدل ةعورشم تناك ةيبستلا نأ : ايناث

 مخأ مريضي الف « مهماعط مل حابأ دق ىلاعت هللا نأ ماد ام : لاق هنأكف اولكو « متنأ اوعس لاق

 . مهقح يف ال « منأ كقح يف ةبجاو ةيمستلاف « اومسي ملوأ « اومس
 دقو ( ةأمحلا ةراجحلا ىلع ةيوتسم ) ةّيِلْطَم ةاشربيخ دوه. هل ىدهأ وقل هللا لوسر نأ كلذ ديؤيو

 « مومس عارذلا نأ ربخأف ةشه هنم شهنف « هلوانتف « عارذلا هبجعي ناكو . اهعارذ اوهس

 تا فورعم نب ءاربلا نب رشب اهنم هعم لكأو « هرهأ يفو « هايانث يف كلذ رثأ , ةظفلُف

 . ( نيحيحصلا يف ثيدحلا )
ؤركذي مل مأ : ىلاعت هللا مسا اوركذأ لأسي نأ نود مهماعط نم مالسلاو ةالصلا هيلع لكأف

 . ا

 ( نيماسلا ريغ ) مهريغ هالوت حبذ ىلع ةيمستلا امأو  ىلاعت هللا امهمحر  نيتلا نبا لاق يناكوشلا لاق

 نأ ديري نأ لقحيو «.اهفالخ نيبت اذإ.ء ةحصلا ريغ ىلع لمحي اغإ « هيف مهيلع فيلكت الف

 حصت نم حياذلا ناك اذإ ء ال مأ « هيلع هللا مما ركذأ اوبلعت مل ام لك اهب نوحيبتست نآلا متيمست

 ش . ( ١68/8 راطوألا لين ) هتحيبذ

 لهف « ةيباتك سلا جوزت اذإ نكلو « تايباتكلا نم جوزتن نأب انل حابأ ىلاعت هللا نأ : اغلاق

 ةماسلا هتجوز مزلي اك « ًالثم « ةاكزلاو « مايصلاو ةالصلاك هتابجاوو « مالسإلا ضئارفب اهمزلي

 ؟ هلك كلذب
: 

لع تماد ام كلذب ةفلكم تسيل اهنأل « كلذب ءادلعلا نم دحأ لقي م هنأ : باوجلا
 ٠ اهنيد ى

 . هتحيبذ ىلع هللا مم ركذي نأب يباتكلا مزلن نأ عيطتسن ال كلذكف

 ةباحصلاو « ِهَتيَي لوسرلا دهع يف مهحبذ دنع نومسي اوناك باتكلا لهأ نإ : لاقي دقو

 . مهحئابذ هللا حابأ كلذل « نيعباتلاو
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 . سوملم دهاشم كلذو « ىلاعت هللا مما نوركذي ال مهنإف « مويلا امأ
 : باوجلاف

 . قباسلا ثيدحلل « لَم لوسرلا دهع يف نومسي اوناك مهنأ تبثي ام كانه سيل هنأ

 . ةيلعلا تاذلا يف نيماسملا موهفم ريغ هللا مسال مهموهفف « نومسي اوناك مهنأ ضرف اذإو

 هلإلا مما مهدنعف ثولاثلا نودقتعي ىراصنلاو « ىلاعتو هناحبس هلل ةينادحولا نودقتعي نوماسملاف

 « نبالا ىلإ بألا نم ةقثبنملا ةماكلا مونقأو « نبالا مونقأو « بألا مونقأ : مناقأ ةثالث نم نوكم

 ءاوهألاو للملا يف لّصفلا رظنا ) كلذ دقتعت ةيناكلمللاو ةيروطسنلاو « ةيبوقعيلا ةثالثلا مهقزفو

 ش ش . ( 55/١ مزح نبال لحنلاو
 . (7؟ ةيآ ةدئاملا ) « ةثالث ثلاث هلل؛ خإ اولاق نيذلا ٌرَفَك دقل > : هناحبس لوقي كلذ يفو

 نبا رْيَرَع دوهيلا تلاقو > : ىلاعت لوقي « هللا نبا ًازيزع نأ ًاضيأ نودقتعي مهإف « دوهيلا امأو
 . (7171 رظنا . يربطلا ريرج نبا نع يبطرقلا هلقت ام اذهو ٠١ ةيآةبوتلا ) « هللا
 . ( 1١ ةيآ ماعنألا ) « هيلع هللا مما ركذي مل امم اولكأت الو > ؟ ةيآلا هذه نع باوجلا ام نكل

 . مهحئابذ ىلع ىلاعت هللا مما ركذ مدع باتكلا لهأ يف دكؤملا نإف

 : باوجلا

 تاكرشملاب جوزتلا نم انعنم ميركلا نآرقلا نأ اك « كلذ نم ىنثتسم باتكلا لهأ ماعط نإ
 4« َنِمْؤُي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو > : ىلاعت لاق « تايباتكلا كلذ نم ىنثتسآ مث ء ةماع
 اوتوأ نيذلا نم تانّصحملاو > : ىلاعت هلوقب تايباتكلا كلذ نم ىنثتسا مث ( ١ ةيآ ةرقبلا )

 . ( ه ةيأ ةدئاملا ) « باتكلا

 « يعازوألاو ٠ يروثلا نايفسو «٠ سنأ نب كلام لاق هبو « اههنع هللا يضر سابع نبا لوق اذهو
 تايباتكلا يف صوصخلا اهب دارملاو ةرفاك لك يف مومعلا ةيآلا ظفل : ريبج نب ديعسو « ةداتق لاقو
 ريثك نباو « 77/8 يبطرقلا رظنا ) يعفاشلا يلوق دحأ اذهو « ةدئاملا ةيآ صوصخلا تنيبو
 . ( ؟هال/١

 هللا مما ركذي ملام اولكأت الو > : ىلاعت لاق : لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبأ نع يور دقو
 . ( 761 يبطرقلا رظنا ) « ركل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو > : لاقف ىنثتسا مث < هيلع

 ٠ : مدقت امم انل حضتي
 هب لهأ امو «ريزنخلا محلو مدلاو « ةتيملاك انعرش يف مرحم وه ام هسفنل يباتكلا حابأ اذإ : الوأ

 ش . هضفرن اننإف « انيلإ همدق مث ...ةقنخنلاو هللا ريغل
 كذت نم لكأي ال هنإف . ةحيبذلا ىلع هللا ريغ مسا ركذ دق هنأب يباتكلا مسملا عمس اذإ : ًايناث
 رم دقو « ههجو هللا مرك- يلع نع دراولا وهو « كلذ نع لأسي الف « هنع باغ اذإ امأ « ةحيبذلا
 . كلذ



 « موقلحلا عطقي ملف ةبقرلا نم اهحبذي مل نأك « نيماسملا حبذب ًاهيبش سيل ًاحيذ حبذ اذإ : اثلاث
 . ةتيلا كح يف اهنأل « ةحيبذلا كلت ضفرن اننإف ٠ نيجدولاو « ءيرملاو
 مسا ركذي ملو « حبذ ولف « هتحيبذ ىلع هللا ما ركذي نأب يباتكلا مزلن نأ عيطتسن ال : عبار

 . هتحيبذ نم لكألا انل زاج « هللا

 نود ناكمب ةصاخ تسيلو « نيماسلل لكألا ةحابم باتتكلا لهأ حئابذ نأ مدقت امم صلختسن

 ةقيرطلاب اهوحبذي مل اذإ الإ ٠ ةحيرصو « ةقلطم ةميركلا ةيآلاف « نامز نود نامز وأ « ناكم

 ىلع هللا ريغ مسأ اوركذ وأ ( نيجدولاو « ءيرملاو ٠ موقلحلا عطق ) يهو نيماسملا ىدل ةفورعملا
 . مسلا اهعمسو « ةحييذلا

 : يلي ام ملسملا ككشي ينلاف

 . سومامو عقاو ءيش اذهو « ةحيبذلا ىلع ىلاعت هللا ممأ نوركذي ال مهنأ : الوأ

 اذإ كلذ اوزاجأ دق ءاماعلا روهمج نأ تنيب دقو . ( قعصلا ) ءابرهكلاب حبذلا ةقيرط : ًايناث

 ةهاركلا نودب وأ ةهاركلاب انلقأ ءاوس « فلخلا نم ناك ولو ناجدولاو ءيرملاو « موقلحلا عطق
 مهنأو كانه حبذلا ىلع فرشت برغلا نم موحّلل ةدروتسملا ةيمالسإلا لودلا ضعب نأ تعمس دقو

 ةقيرطلاب حبذ ) هيلع ًابوتكم جاجدلا ضعب تيأر دقو « ةيمالسإلا ةقيرطلا ىلع نوحبذي
 نأ عيطتسن ال اننإنف حلا ةيج نف « « هّلح يف فالخ الف , ًاحيحص كلذ ناك اذإف ( ةيمالسإلا

 كلذ نع ينغتسي نأ سال نسحألاو ء لضفألا نإف « عرولا ةهج نم امأ « ميرحتلاب مزج
 . هسفن ىلإ ىرس دق كشلا ماد ام

 يف عقو نمو « هضرعو هنيدل ًاربتسا دقف ٠ تاهبشلا ىقتا نمو ) ثيدحلا يف ءاج دقو

 يراخبلا هاور ) ( هيف عتري نأ كشوي ىملا لوح ىعري يعارلاك « مارحلا يف عقو ٠ تاهبشلا
 . ( 185/4 ماكحألا ةدع حرش ماكحألا ماكحإ ) رظنا . سمو

 مهضعب انخويش خويش رصع يف ناك دقو « عرولا يف لصأ اذه : ديعلا قيقد نبا ةمالعلا لاق
 حابلاو - احابم ءيشلا اذه ناك نإ : اولاقو « رصعلا لهأ ضعبل ةفلاخم عرولا يف ًاقيرط كلسي
 نيبناجلا دحأل حيجرتلاو ٠ كرتلا ناجل حيجرت عرولا نأل هيف عرو الف  هافرط ىوتسا ام

 . ًافينصت كلذ ىلع ىنبو نيضقانتملا نيب عمجو , لاحم يواستلا عم

 ا : نيهجو نم يدنع اذه نع باوجلاو
 نم مأ اذه « ءافرط استي ل نإو « لعف يف جرح ال ام ىلع قلطي دق حابلا نأ: اهدحأ 1
 نإف « ال وأ ًاحابم نوكي نأ امإ : لاقو لوقلا هيف ددر يذلا اذهف « نيفرطلا يواستملاو « حابمل

 راص دق حابملا نإف « ىنعملا اذه ىلع حابملا انلمح اذإ هعنمت « نيفرطلا يوتسم وهف « احابم ناك

 مانعا ىلع لادلا ذإ يواستتلا ىلع ظفللا لدي الف « نيفرطلا يواستملا نم عأوه ام ىلع اًفلطنم



 ٠ هنيعب صاخلا ىلع لدي

 , جرا رمأ رابتعاب احجار « هتاذ رابتعاب نيفرطلا يواستم نوكي دق هنأ : يناثلا -

 . ناكحلا ذئنيح ضقانتي 9

 يف ام رضل هجوم تشل اذه لعف نكي م نإ هنإف «رطن نم عضولا ذه ولخي الف ةاا ىلعو
 وأ « باوثلل لصحم هكرت نإ : لاقي نأ الإ , هكرت حيجرت هيلع نيعتيف الإو ٠ نيعتيف « ةرخآلا

 فوتو « ًازرحت كلذ نوكرتي مهنإف « نيعرولا لاعفأ نم مهفي ام فالخ وهو تاجرد ةدايز

 . ثيدحلا ظفل ٌرِعْثُي هبو

 دوع اذإ هنأ : امهدحأ : نيهجو لقحي « مارحلا يف عقو تاهبشلا يف عقو نمو »: مالسلا هيلع هلوقو
 . هب ملعلا عم مارحلا يف هعقوي هسفن يف ةناهتسا كلذ َرَْأ « هبتشي امم زرحتلا مدع هسفن
 كلذل تاهبشلا يطاعت نم عنيف ءرمألا سفن يف مارحلا يف عقو , تاهبشلا ىطاعت اذإ : يناثلاو
 ش . ( 185/6 ماكحألا ةدع حرش ماكحألا ماكحإ )

 ضئاحلا ةأرملا كلذكو ءزيمملا يصلا حبذ : لاق هنأ : ىلاعت هللا همحر يعفاشلا نع ءاج كلذلو

 . يباتكلا حبذ نم لإ بحأ

 ؟ ةرورضلل الإ مهنم جوذتي الو « مهتحيبذ'لكأي ال نأ ىلوألاو : نيدباع نبا ةيشاح يف ءاجو

 . ( ؟58/1 نيدباع نبا ةيشاح ) مايل نب لاكلا هققح

 . قلطملا مرحتلاب مزجن نأ عيطتمن ال اننأ ىلع « تاهبشلا ءاقتإو « هيزنتلا باب نم اذهو
 .اذه يف ءالجألا ءاماعلا رهشأ نم وهو اضر ديشر دمع خيشلا هب ىتفأ ام ركذأ ةدئافلل ًاهمقتو
 1[! 007 : نرقلا
 « اهعورف نم ءيش ال هنأو « ةيدبعتلا لئاسملا نم تسيل ةلأسملا نأ انيب دق  ىلاعت هللا همحر لاق

 نم اذه نأل ىلاعت هللا ريغل حبذلاب لالهإلا ميرحت الإ ٠ هرهوجو « نيدلا حورب قلعتي اهتايئزجو
 . هيف مهكراشن وأ « هيلع مهعياشن نأ انيلع مرحف « نيكرشملا رئاعشو « نيينثولا تادابع
 يف اولخد نيذلا نيينثولا نم ةريثك تاداع مهيلإ ترسو « اوعدتبا دق باتكلا لهأ ناك انو

 ىنثتسا « نيكرشملا ةلماعم مهلماعن الو « مهلماجن نأ ىلاعت دارأو « ةينارصنلا اهس ال « مهنيد
 نم هيلع مث امب هماع عم « مهنم جوزتلا انل حابأ ؟ ٠ طرش الو « ديق الب انل حابأف « مهماعط
 سنوي ةروس ) « نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس ١ : ىلاعت هلوقب اهيف حرص يتلا كرشلا تاعزن
 .(مهةيأ

 رمأف « هللا ريغل هب ٌلهُأ ام مرح لب « حيرصلا صنلاب تاكرشملاب جوزتلا انيلع مرح هنأ ىلع
 نم جوزتلا نم عني ل وهو نيكرشملا يف يعطق ماع صنلاو ء هسفن يف ماعطلا رمأ نم مأ جاوزلا
 ةروكذملا تامرحما نم ءانثتسالا دروم درو باتكلا لهأ ماعط لح نوك لجألو « ةيباتكلا

 -.  يبنلا مما ركذو حبذ اذإ مسملا نأ ىلع عامجإلا عم لكؤت هتحيبذ نإف « ةدئاملا ةروس يف ليصفتلاب
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 هانلقن امو ؛ يربطلا ريرج نبا مامإلا ريسفت يف اذه ىرتو « لكؤت ال هتحيبذ نإف « ةبعكلا وأ

 ش . بابلا اذه يف فاك هريغ نعو « هنع رانملا يف

 اندشرأ امو « مهيف درو امو باتكلا لهأ نيبو اننيب ةبسنلا ءزجلا اذه نم ريسفتلا يف تيأر دقو

 . مهتتساحمو « مهتلماجم نم هناحبس هيلإ

 ةيفيكب نوخبطي وأ ء صوصخم هجو ىلع نوحبذي مهنوكل ال ٠ مهماعط لح يف ةكحلا هذهف
 . ةصوصخم

 رظنن نأ انيلع بجي ناكل « دييقتلا اذه لثم ةقلطملا باتكلا صوصن ديقن نأ انل زوجي ناك ولو

 كلذ يف تناك يتلا ةيفيكلا ىلع ناك اذإ امب ديقم هميرحت وأ « ةلالحإ نإ : لوقنف كح لك يف

 اوبطوخ مهنأل « مهاوحأو « مهتاداع عيمج يف لوألا رصعلا لهأ هيلع ناك ام دنيقتف ء رصعلا

 كح لوصألا لهأ لاق لب« دحأهبلقي ملكحتو . مظع جرح اذهو « كلذ ىلع مو« ماكحألاب

 « ةعجلا مه تيقأ نيذلا ددع نع ثحبلل هجو ال هنإ : لوقن مث نمو « هقالطإ ىلع هرجن قلطملا

 نأب مكحلا وأ ٠ عيرشتلا دنع هيف اولص يذلا ىلصملا وأ ء دجسلا ةيفيك نع الو « ديعلا ةالص وأ

 . ( 586 507/١ اضر ديشر دمحم خيشلا ئواتف ) ةالصلا ةحصل طرش كلذ

 : ةظحالم

 نيب هيف فالخ ال اذهو مالسلا راد مأ « برحلا راد يف تناكأ ءاوس « لالح باتكلا لهأ حئابذ

 . ( 88/5 عومجملا رظنا ) كلذ ىلع عامجإلا رذنملا نبا لقت ::يوونلا لاق « ءاماعلا
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 لهأ نم مه له يف مهفالتخا لبق نم مهيف فالتخالاف نوئباصلا امأو
 0 نإف يبصلاو ةأرملا امأو ١" باتكلا لهأ نم اوسيل مأ باتكلا

 . بعصملا وبأ كلذ هركو « كلام بهذم وهو « ةهوركم ريغ ةزئاج مهحئابذ
 ةأرملا يف روهملا فلتخي مل افإو « يبصلاو ةأرملا ناصقن . مهفالتخا يف ببسلاو

 علسب ىعرت تناك كلام نب بعكل ةيراج نأ » ديعس نب ذاعم ثيدحل
 : لاقف كلذ نع ملم هللا لوسر لئسف « رجحب اهتكذف اهتكردأف ةاش تبيصأف

 . حيحص ثيدح وهو « اهولكف اهب سأب ال

 . يعفاشلا كلذ زاجأو « اههتحيبذ زجي مل اكلام نإف ناركسلاو نونجملا امأو

 حصي ال ذإ كلذ عنم ةينلا طرتش ثا نفف  ةاكذلا يف ةينلا طارتش ثا فالخلا ببسو

 قراسلا ةيكذت زاوج امأو . ©9 ختلملا ةصاخبو ناركسلا نم الو نونجملا نم

 يف مأل ٠ ةيرماسلاو « ةئباصلا حئابذ ةحابإ ىلع روهجلاف « ةيرماسلاو « ةئباصلا يف اوفلتخا )١(

 نبا ريسفت ) رظنا « ءايبنألا نم ممريغو « ثيشو « مهاربإ نيدب نونيديو « باتك لهأ لصألا

 : .( 1١ /” ريثك

 « هتحيبذ لحت نمم رخآلاو هتحيبذ لحت ال نمم يباتكلا يوبأ دحأ ناك اذإ ايف كلذك اوفلتخاو
 : نالوق كلذ يقف « ًايباتك هوبأ ناك اذإ يعفاشلا دنعو هتحيبذ لحت ال هنأ دمحأ بهذف

 يضتقي ام دجو هنأل « حابت ال : يناثلاو ءروث يبأو . كلام لوق وهو « حابّت : امهدحأ

 . ًاقلطم حابت : ةفينح وبأ لاقو « ميرحتلا يضتقي ام بلغف « ةحابإلاو  ميرحتلا
 ةئالثلا ةّمألا ىضتقف « باتكلا لهأ نيد قنتعا”دق وهو « نييسوجم وأ + نيينثو نبا ناك نإ امأو

 نأ ليلدب هيبأ نيدب ال « حباذلا نيدب رابتعالا نأل « هّلح ةفينح يأ بهذم ىضتقمو « هيرحت

 'عئادب ) و ( 518 /17 ينغملا ) رظنا « سايقلاو « صنلا مومعلو « كللذب ةيزجلا لوبق يف رابتعالا
 ىلاعت هللا نأل ؛.حجرأ ةفينح يبأ بهذم نأ ةلئسملا هذه يف ودبي يذلاو ( 5777/1 عئانصلا

 .. همأو « هيبأ نيد يف هل لخد يأو « ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو > : لوقي

 . لمأتف انه ىنعم اذهل رهظي الو « هنول ريغب خطل ءيش لك : خطللاو « خطللا يف ةغل : ختللا ()
 الف ٠ ٠ اهثك هركس ناك يذلا ديري هلعلو « ( خطلتلا ٠) ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا ٠ ةخسن يفو

 . هيلع هلقع طلتخا دقو « ةيلك يعي
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 اهنأ ىأرو كلذ عنم نم مهنمو ٠ كلذ زاوج ىلع روهجلا نإف « بصاغلاو
 ش . 2" هيوهار نب قاحسإو دواد لاق هبو « ةتيم

 نف ؟ لدي ال وأ هنع يهنملا داسف ىلع لدي يهنلا له مهفالتخا ببسو

 ناك اذإف « اهكلمتو اهوانتو اهتاكذ نع يهنم بصاغلاو قراسلا : لاق لدي لاق

 نم ًاطرش هنع يهنملا ناك اذإ الإ لدي ال لاق نمو « ةيكذتلا تدسف اهاكذ
 نم ًاطرش كلملا ةحص سيل هنأل ةزئاج مهتيكذت : لاق لعفلا كلذ طورش

 ري مف اهنع هني هللا لوسر لئس هنأ » بهو نبا أطوم يفو . ةيكذتلا طورش

 ةالصلا هيلع يبنلا نع يور ايف ةيهاركلا عم كلذ ةحابإ ءاج دقو « أسأب اه
 : نِيَم هللا لوسر لاقف ءاهر نذإ ريغب تحبذ يتلا ةاشلا يف مالسلاو
 . ملعأ هللاو باتكلا اذه لوصأ يف فاك رْدَقلا ذهو « ىراسألا اهومعطأ »

 ا #عا *

 لح حبذ اذإ باتتكلا لهأو نيماسملا نم حبذلا هنكمأ نم لك نأ كلذ ةلمجو : ةمادق نبا لاق )١(

 ش . ًافالخ اذه يف معن ال , ًادبع وأ ناك ارح , ًايبص وأ غلاب ةأرمإ وأ « ناك ًالجر هتحيبذ لكأ

 ناك نإو . يبصلاو ةأرملا ةحيبذ ةحابب ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ : رذنملا نبا لاق

 لاقو ء دمحأو , كلام لاق اذهيو حبذلا هنم حصي مل لقعي ال ًاناركس وأ « ًانونجم وأ « ًالفط

 ينغملا ) رظنا : ناهجو ديص ىلع بلكلا نونجلا لسرأ اذإ اهف هلو « لقعلا ربتعي ال : يعفاشلا
 « نونجملاو « يبصلا ةحيبذ لح يعفاشلا بهذم نم حيحصلاف (/ عومجملا ) رظناو ( 60/8

 . لحت ال : دوادو ء رذنملا نباو « دمحأو . كلام لاقو ةفينح وبأ لاق هبو « ناركسلاو
 (رايخألا ةيافك ) رظنا دمحأ بهذم وهو . ئيطخي هنأل ىعألا ةحيبذ لحت ال ةيعفاشلا دنعو
 « قراسلا ةحيبذ لكأ ةحابإ يعفاشلا بهذمو . دمحأ بهذمل ( ؟0//” ةدعلا )و « يعفاشلا بهذمل

 لاق هبو ء اهيحاض هل نذأ نمو « هبحاصل هريغ لأم حيذب ىدعت نم رئاسو « بضاغلاو

 « سواط لاقو . روهمجلاو ةفينح وبأو ٠ كلامو « ةعيبرو « يراصنألا ديعس نب يحيو « يرهزلا

 . ( 77/6 عومجملا ) رظنا . هركي : هيوهار نب قحسإو « ةمركعو



 : حبذلا بادآ -

 رمأي « ناقتإلا نيدو « لاكلا نيدو ةمحرلا نيد يمالسإلا نيدلا ن أ مسملا ابأ كيلع ىفخي ال

 ًاضيأ ناويحلاب لب « بسحف ناسنإلاب سيل ةمحرلا نم ريبك بناج ىلع اونوكي ن نأب ًاًماد هعابتأ
 ىلع نوكي نأب ملسملا حباذلا عراشلا رمأف « ليلق دعب اهتايح دقفت فوس يتلا ةحيبذلاب ىتح

 يور دقف , اهحبذ لبق فوخلل اهضرعي الو « ةوسقلاب اهذخأي الف ء اهب ةمحرلا نم ريبك بناج

 يهو « هترفش ٌدِحُي وهو « ةاش ةحفص ىلع هلجر عضاو لجرب رم هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع
 نأ لبق كترفش تْدَدْحَأ الق « نينتوم اهتيق .نأ ديرتأ » : هل لاقف ء اهرصبب اهيلإ ظحلت

 اهحبذيل ء ةاش قوسي ًالجر ىأر هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع نيريس نبا نع يورو

 . كل مأ ال , ًاليمج ًاقوس توملا ىلإ اهقس : هل لاق مث « ةٌرّدلاب هبرضف « ًافينع ًاقوس
 ةحفص ىلع هلجر عضوو « ةاش عجضأ دقو « ًالجر ىأر هنأ : أضيأ هنع هللا يضر هنع يورو

 عئادب ) رظنا « ةاشلا تدرشو « لجرلا برهف « ةردلاب هبرضف « ةرفشلا دحي وهو « اههجو
 كلذ « تيم وهف « ةيح يهو « ةيهبلا نم عطق ام » ثيدحلا يف ءاج دقو ( 18١١ /1 عئانصلا

 ءاج اماف اهنولكأيف « ةاشلا ةيلإ نم نوعطقيو :ريعبلا مانس نم نوبجي اونك ةيلهاجلا يف نأ
 مجعألا ناويحلا ىلع اودتعي ال يكل « ةتيملا كح يف كلذ نأ نيبف مدح دنع مهفقوأ مالسإلا

 . هسفن نع عفادي نأ عيطتسي ال يذلا

 بتك هللا نإ ».: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق بابلا اذه مامت نمو : ىلاعت هللا همحر يبطرقلا لاق

 ٌدِحيْلَو « ةَحْبَدلا اونسحأف « محبذ اذإو « ةّلثقلا اونسحأف « ملتق اذإف « ءيش لك ىلع ناسحإلا

 . ( سم هاور ) « هتحيبذ حريلو « هترفش مدحأ
 نم اهرجي الو , فنعب اهعرصي الف ء اهب قفرتلا مئاهبلا يف حبذلا ناسحإ : انؤاماع لاق : لاق مث

 « ةلبقلا ىلإ اههيجوتو « ةبرقلاو ٠ ةحابإلا ةين راضحإو « ةلآلا دادحإو ء رخآ ىلإ عضوم
 فارتعالاو « دربت نأ ىلإ اهكرتو ."اهتحارإو « موقلحلاو , نيجدولا عطقو ( عارسإلا ) زاهجإلاو
 ىرخأو « ةههب حبذت الأو « انيلع همرحل « ءاش ول ام انل رخس هنأب ةمعنلاب هل ركشلاو « ةنملاب هلل

 ' ٠ نيجدولاو « ءيرملاو ٠ موقلحلا عيطق ىلع رصتقي نأ بحتسيو ( 51/1 يبطرقلا ) رظنت
 ىلإ راقفلا نطبتسيو غامدلا نم دتمي قرع وهو) عاخنلا ىلإ لصي يتح عطقلا يف ديزي الو
 ءراقفلا رسكي وأ « اهقنع رسكيالو ؟ زاج لعف ولف « ماليإ ةدايز كلذ يف نأل ( بنذلا بجع

 قح اهكرتي لب « حيذلا دعب اهكسه الو ء ارضع اهنم عطقي وأ ناكم ىلإ ناكم:نم اهلقني وأ

 : ( 96/1 عومشل ) حورل اهترامت
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 1 ]000011 لمج سمخ هيفو ةاكزلا باتك

 01/4 م لئاسم اهيفو « هيلع بجت نم ةفرعم يف : ىلوألا ةلمملا

 22571 زل يل لوصألا ةسبحلا راثلا ةاكز يف : ىلوألا ةلأسملا
 كلاملاب قلعتيو ٠ هجرخت ام ةاكز بحت نم ىلع ةرجأتسملا ضرألا يف : ةيناثلا ةلأسملا
 00 .. لئاسم

 2111 -تعاضف ةاكزلا جرخأ اذإ : ىلوألا ةلأسملا
 1011111 بوجولا دعب لاما ضعب بهذ اذإ : ةيناثلا ةلأسملا
 1111 هيلع ةاكزلا بوجو دعب تام اذإ : ةثلاثلا ةلأسملا
 هل تس اس سس لأومألا نم ةاكزلا هيف بجت ام ةفرعم يف : ةيناثلا ةلمجلا

 1 مم .لوصف اهيفو ٠ بجت مك نمو بجت مث ةفرعم يف : ةثلاثلا ةلملا

 1 2ظذ11101000 ةضفلاو بهذلا يف : لوألا لصفلا

 >2 بهذلا باصن يف : ىلوألا ةلأسملا

 01 سل اهيف باصنلا ىلع داز ايف فالتخالا : ةيناثلا ةلأسملا
 1 سم ؟ ال مأ ةاكزلا يف ةضفلا ىلإ بهذلا ضي له : ةثلاثلا ةلأسملا

 ىتح ةاكز !مههدحأ ىلع بجي سيل نيكيرشلا نأ ةفينح يبأو كلام دنع : ةعبارلا ةلأسملا
 ظل .......باصن اههنم دحاو لكل نوكي
 1 سس هيف بجاولا ردقو ندعملا يف باصنلا رابتعا يف فالتخالا : ةسماخلا ةلأسملا

 11 لئاسم هيفو « هيف بجاولاو لبإلا باصن يف : يناثلا لصفلا

 أذا نيرشعو ةئاملا ىلع داز ايف فالتحالا : ىلوألا ةلأسملا
 8 سس لبألا نم بجاولا نسلا مدع اذإ : ةيناثلا ةلأسملا
 ك3 ؟ لبإلا راغص يف بجت له : ةثلاثلا ةلأسملا
 01 م هيف بجاولا ردقو رقبلا باصن يف : ثلاثلا لصفلا
 ]ج11 - هيف بجاولا ردقو منغلا باصن يف : عبارلا لصفلا

 7077 .....لئاسم هيفو ٠ كلذ يف بجاولا ردقلاو راثلاو بوبحلا باصن يف : سماخلا لصفلا
 هئيدرو هديج عمجي رقلاو بوبحلا نم دحاولا فنصلا نأ ىلع اوعمجأ : ىلوألا ةلأسملا
 000 هعيمج نع ةاكزلا دخؤتو



 9 ممم صك - صرخلاب باصنلا ريدقت يف : ةيناثلا ةلأسملا

 لبق هعرزو هرث نم لكأ ام لجرلا ىلع بسحي ةفينح وبأو كلام لاق : ةثلاثلا ةلأسملا .

 ا 1 باصنلا يف داصخلا

 اذ 321111 ل ضورعلا باصن يف : سداسلا لصفلا

 اذا لئاسم ةيناُم اهيفو ةاكزلا تقو يف : ةعبارلا ةلملا

 ا 1 1 1 ذي يي يي ندعملا يف لوحلا طرتشي له : ىلوألا ةلأسملا

 01 لاملا حبر لوح رابتعا يف : ةيناثلا ةلأسملا

 )0111 ةاكزلا هيف بجت لام ىلع ةدراولا دئاوفلا لوح : ةثلاثلا ةلأسملا

 تت سس نيكل لوح رابتعأ يف : ةعبأرلا ةلأسملا

 20110101101 ضورعلا لوح رابتعا يف : ةسماخلا ةلأسملا

 1]1#2011111ك1 ةيشاملا ةدئاف لوح يف : ةسداسلا ةلأسملا

 2صظ111ا غلا لسن لوح يف : ةعباسلا ةلأسملا

 ص111 لوحلا لبق ةاكزلا جارخإ زاوج يف : ةنماثلا ةلأسملا

 00 لوصف ةثالث اهيفو ٠ ةقدصلا هل بجت نيف : ةسماخلا ةلجلا

 0 ناتلأسم هيفو « مهل بجت نيذلا فانصألا ددع يف : لوألا لصفلا

 ل .-دحاو فنص ىلإ ةقدصلا عيمج فرصت نأ زوجي له : ىلوألا ةلأسملا

 ل ؟ ال مأ مويلا ىلإ قاب مهقح مهولق ةفلؤملا له : ةيناثلا ةلأسملا
 صك ةقدصلا اهب نوبجوتسي يتلا مهتافص يف : يناثلا لصفلا

 غطا مهل كلذ نم ىطعي ام رادقم يف : ثلاثلا لصفلا
 53211000111 لوصف هيفو : رطفلا ةاكز بات .

 2ص ..اهكح ةفرعم يف : لوألا لصفلا

 20/ذ1111 ؟ بجت نمو هيلع بجت نم ةفرعم يف : يناثلا لصفلا

 سل - ؟ هيلع بجت اذامم : ثلاثلا لصفلا

 ا تت سس ؟ هيلع بحت قم : عيأرلا لصفلا

 051160006100101 1 1 1 1111 ..؟ هل زوجت ىتم : سماخلا لصفلا

 0101 نامسق هيفو : مايصلا باتك

0 

 9558 م ممم

 اال سمسم
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 اع 2ظطك»111ذ11 ( ه ) يرمقلا رهشلاب مايصلا نم ةكحلا

 كا يي يا ( ه ) كرابملا ناضمر رهش لئاضف

 07 ( ه ) يوبرتلا بناجلا نم مايصلا دئاوف

 ك0 ]| ]|]1|]|1]1]1]1|]1ذ1!|ظ|خذ1ذ|+!+ذ>+|ظ|1+|0طشط د10 ( ه) مئاصلا بادآ

 1 مم ما امم هس همم 20 8 موصلا يف : لوألا مسقلا

 1111 ك2 م ايصلا عاونأ يف : ىلوألا ةلمخلا

 م ا ام ناكرألا يف : ةيناثلا ةلملا

 212101101ذ1ذ]ذ]ذ1ذ1ذ1ذ1 ل يال ااا نامسق هيفو : لوألا نكرلا

 1000 0 1 | | 1 ز] ]ذ]ذ]ذ] ]ذة يا ااا كاسمإلا وهو : يناثلا نكرلا

 1ظ23ذ3531010101010111011ااا لل ةينلا وهو : ثلاثلا نكرلا'

 000 111 لئاسم هيفو « ضورفملا موصلا نم : يناثلا مسقلا

 18 سرق آو ضيرما مايص يف : ىلوألا ةلأسملا '

 111 سم -؟ رفاسملا ضيرمال رطفلا وأ لضفأ موصلا له : ةيناثلا ةلأسملا
 1/11 سس ؟ دودحم ريغ وأ دودحم رفس يف وه رفاسلل زئاجلا رطفلا له : ةثلاثلا ةلأسملا
 ذو وم م ا -.رطفلا هيف زوجي يذلا ضرملا يف : ةعبارلا ةلأسملا
 205 -.هيف موصي ال م أًرفس ءىثني نأ ناضمر يف مئاصلل زوجي له : ةسماخلا ةلأسملا

 0 ]14245454 ... ضيرملاو رفاسملا ءاضق

 10 ممم ادمعتم برشلاو لكألاب راطفإلاب ةرافكلا بجت له : ىلوألا ةلأسملا

 000 ل -هموصل اًيسان عماج اذإ : ةيناثلا ةلأسملا

 0/7/0 ....بسس عاملا ىلع ةتعواط اذإ ةأرملا ىلع ةرافكلا بوجو يف اوفلتخا : ةثلاثلا ةلأسملا

 0111م ؟ رييختلا ىلع وأ ةبترم ةرافكلا هذه له : ةعبارلا ةلأسملا

 0 1111 ماعطإلا رادقم يف اوفلتخا : ةسماخلا ةلأسملا
 1 ل .راطفإلا رركتب ةرافكلا راركت يف : ةسداسلا ةلأسملا

 6٠ .-؟ بوجولا تقو يف اًرسعم ناكو رسيأ اذإ ماعطإلا هيلع بجي له : ةعباسلا ةلأسملا

 1 مم .. هيلإ بودنملا وهو : يناثلا مايصلا باتك

 1/0 .فاكتعالا باتك



 071 1 1 1 11 ل سانجأ ةثالث هيفو «٠ هطورشو هبوجو * جحلا باتك

 قمو بجي نم ىلعو « هطؤرشو بوجولا ةفرعم : نيئيش ىلع لشي : لوألا سنجلا
 0 ال0 غ1 بجي

 0111111 ةدابعلا هذه لاعفأ فيرعت وهو يناثلا سنجلا يف لوقلا

 ض0 مارحإلا طوزش يف لؤقلا
 0 ]1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ 1 1 1ذ1 12 ة ل يلي يل 11111 نامزلا تاقيم ف لوقلا

 ك1 11ذذذ1ذ1ذ1ذ1ذ مارحإلا عنمي ايف كورتلا يف لوقلا

 11 0 مس غطا .كسنلا اذه عاونأ يف لوقلا :

 00000000111111 ا بسسس كساتملا هذه عاونأ حرش يف لوقلا
 00 0 عتتلا يف لوقلا

 00011111111 21101010000 نراقلا يف لوقلا

 ا ااا ا مارحإلا يف لوقلا

 0 ااا ااا ل .. هيف مالكلاو تيبلاب فاوطلا يف لوقلا

 0[ ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ ال هماكحأو هدادعأ يف لوقلا

 هبيترتو « هطورشو « هتفصو « هكحو « ةورلاو افصلا نيب يعسلا يف لوقلا /
 10 ااا

 ااا ا ااا هكح يف لوقلا

 0100 ةفرع ىلإ جورخلا

 8046: ا ااا ام ةطورشو هتفصو 2« هكحو ةفرعب  فوقولا
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 101 م م جحلا يف عقت ين تالالتخالا كح : ثلاثلا سنجلا يف لوقلا
 رز ب ر اصحإلا يف لوقلا

 مهلك سس فيصل ءازج ماكحأ يف لوقلا
 001 سس سس قلل لحم لبق هسأر قلاحلا مكحو ىذألا ةيدف يف لوقلا

 181 سس سس سس علا ةراقك يف لول

 88 سس سس سس أهتع توكسسملا تارافكلا يف لوقلا
 )11101010 ىلا يدهلا يف لوقلا
 يا ..ناتلج ةيفو نيبراحلا لاومأ ماكحأو « هناك رأ ة ةفرعم : داهجلا باتتك

 ال ااا لوصف عبس اهيفو ٠ برحلا ناكرأ ةفرعم يف : ىلوألا ةلجلا

 16 سس سس مزلت نلو ةفيظولا هذه مح ةفرعم يف : لوألا لصفلا
 91 ممم ممم م همس د مجم نوبراحي نيذلا ةفرعم يف : يناثلا لصفلا

 858 تس يس سول يف ةياكتلا نم زوجي ايف : ثلاثلا لصفلا

 086 مم ااا برحلا طورش ةفرعم يف : عبارلا لصفلا

 11111 -.مهنع رارفلا زوجي ال نيذلا ددعلا ةفرعم يف : سماخلا لصفلا

 غضا ةنداهملا زوجت له : سداسلا لصفلا

 ك0 ..نوبراحي اذامل : عباسلا لصفلا

 كغ . لوصف ةعبس اهيفو : ةيناثلا ةلملا

 9 م ام مم همم همم هد هسا ةينغلا سخ كح يف : لوألا لصفلا

 اخ ب سانخألا ةعبرألا كح يف : يناثلا لصفلا

 9101 سس مس ممم م لئاسم هيفو « لافنألا كح يف : ثلاثلا لصفلا

 1 لاما تيبل بجاولا سمخلا نم نوكي اولاق موق : ىلوألا ةلأسملا

 911 سما كلذ نم لفني نأ مامإلل ام رادقم يف : ةيناثلا ةلأسملا
 هال بسس سمت ؟ الا مأ برخلا ليق ليقتتلاب دعولا زوجي له : ةثلاثلا ةلأسملا

 11 سم بجي سيل وأ ٠ لتاقلل لوتقملا بلس بلجي له : ةعبارلا ةلأسلا
 1س سمس .رافكلا دنع نيماسملا لاومأ نم دجو ام كح يف : عبارلا لصفلا

 هلا بسسس سس ةونع ضرألا نم نوماسملا حتتفا اهف اوفلتخا : سماخلا لصفلا



 ”0011111ذ1ذ1ذ 1 لااا ءيفلأ ةمسق يف : سداسلا لصفلا
 تس هيفو « فرصت اهفو « ذخؤت نميو . اهردقو « اهكحو « ةيزجلا يف : عباسلا لصفلا

 هوك سس سس ةي زجل بجت مهنم فانصألا يأ ىلع : ةيناثلا ةلأسملا
 22ظ1111اا ااا ؟ ْبجاولا مك : ةثلاثلا ةلأسللا
 2117 5 500010101 طقست ىتمو بجت قم : ةعبارلا ةلأسملا

 111 ةيزجلا فرصت اهف : ةسداسلا ةلأسملا
 هن. سس سم نأتلج هيفو « اهعفري امو اهماكحأو اهبورضو ناميألا باتك
 ..+ سس لوصف ةثالث اهيفو ٠ ناهألا بورض ةفرعم يف : ىلوألا ةلمجلا
 ..+ تس سس ةحابما ريغ نم اهزييقو ةحابملا نامألا ةفرعم يف : لوألا لصفلا
 11111 ةدقعنملاو ةيوغللا ناميألا ةفرعم يف : يناثلا لصفلا
 عيرأ هيفو اهعفرت ال يتلو نا ةرافكلا اهعفرت زرت ينل ناميألا ةفرعم يف : ثلاثلا لصفلا

 00 ...ةدقعنملا ل هللا نا ناميألا يف فالتخالا : |: ىلوألا لا ةلأسلا
 م لا رفاك انأ لاق نيف ءاماعلا فالتخا : ةيناثلا ةلأسملا
 100 سلا ءيشب اًماسقأ تسيل يتلا نامألا يف روهملا قفتا : ةثلاثلا ةلأسملا
 55 تسلا د دهشأ وأ وأ منأ : ل لئاقلا لوق يف فالتخالا : ةعبارلا ةلأسملا
 و10001 ااا يااا ..... نامسق هيفو : ةيناثلا ةلملا

 2300 .....نالصف هيفو : لوألا مسقلا
 زن تس سس لباسم هيقو « نيملأ يف رولا ءانثتسالا طورش يف : لوألا لصفلا
 111111 00000 مسقلاب هلاصتا طارتشا يف : ىلوألا ةلأسملا
 ٠١16 ....نييلا ءاضقنا دعب ءانثتسالا يف ةثداحلا ةينلا عفنت له : ةيناثلا ةلأسملا
 ا سل ءانثتسالا اهيف رثؤي يتلا ناميألا فيرعت يف لوألا مسقلا نم : يناثلا لصفلا
 ايا اس لأوصقا هيقو ةينَثْلأ ةلطأ | نم : : يناثلا مسقلا

 المج ١ نلمح... امج



 الجلل

 0000 لئاسم هيفو « هماكحأو « هطورشو « ثدحلا بجوم يف : لوألا لصفلا

 11 ممم دماعلا ةلزنمب هركملاو يهاسلا ىري كلام : ىلوألا ةلأسملا

هضعب لعفف اًئيش لعفي ال نأ فلحي نأ لثم : ةيناثلا ةلأسملا
 11 مدس 

 وو سا تس نإ دصقلا هدم مهغي هنيعب هيث ىلع فلي نأ لثم : ةثلاثلا ةلأسملا

 ١1 دس ىواعدلا يف فلحتسملا ةين ىلع نييلا نأ ىلع اوقفت ( : ةعبارلا ا

 11ه د دسم .-- لئاسم هيفو ثدحلا عفار يف : يناثلا لصفلا

 م 0 رادقم يف : ىلوألا ةلأسملا نم

 31 سس .... ةوسكلا نم زجلا يف : ةيناثلا ةلأسملا

 81 سل ءايصلا يف ةثالثلا كابا عباتت د طارتشا يف مهفالتخا يهو : ةثلاثلا ةلأسملا

 ني اا يف ددعلا طارتشا ارتشا يهو : ةعبارلا ةلأسملا

 86١6١ سس سس نيكاسملا يف ةيرحلاو مالسإلا طارتشا يهو : ةسماخلا ةلأسملا

 ٠١١ ..تسسسسس ؟ بويعلا نم ةيلس نوكت نأ ةبقرلا طرش نم له : ةسداسلا ةلأسملا

 86١١ سس ةيقرلا يف ناعإلا طارتشا يهو : ةعباسلا ةلأسملا

 ١ عفرت 3 و ثدحلا ةرافكلا عفرت ىتم : ثلاثلا لصفلا

 159 سس لوصق ةثالث هيفو « اهنم مزلي امو مفانصأو ؛ :ر روذنلا باتك

 هيفو « اهماكحأ ةلمجو اهنم مزلي الامو روذنلا نم مزلي ايف : يناثلا لصفلا

 1س ...ةيصعم رذن نيف مف اوفاتخا ؛ : ىلوأا ةلأسملا

 16 تاحابملا نم نيش هسفن ىلع مرح نيف اولتخا ةيناثلا ةلأسملا

 4 .... لئاسم هيفو .عماكحأو اهنع مز يذلا ءيشلا ةفرعم يف : ثلاثلا لصفلا

 16 ...قلطملا رذنلا يف بجاولا يف اوفلتخا : ىلوألا ةلأسملا

 1 3 05 تيب ىلإ يثملاب رذنلا موزل ىلع اوقفتا : ةيناثلا ةلأسملا

 1061 سس سدقملا تيب ىلإ وأ هَ يبنلا دجسم ىلإ يشمي نأ رذن نيف : ةثلاثلا ةلأسملا

 هيلع مهاربإ ماقم يف هنبا رحني نأ رذن نم ىلع بجاولا يف اوفلتخا : ةعبارلا ةلأسملا

 ١م ااا اا مالسلا

2 
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 لبس نم لميس يأ هللا لميس يف هلك هلام لمي نأ ردن نيف : ةسماخلا ةلأسملا

 ه6 20 .......ريلأ

 00000 - باوأ 5 ةعب برأ ةيفو «٠ 3 بطاخملا نمو ايكو: : اياحضلا باتك

 ااا اال وا يحاضألا نع ديهمت

 )101011100 اب بطاخلا نمو اياحضلا كح يف : لوألا بابلا

 .00/ ...بتب-لئاسم ةيفو , اهدذعو اهناتسأو اهتافصو اياحضلا عاونأ يف : يناثلا بابلا

 .37/ بت. مأعتألا ةمهب عيمج نم اياحضلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ : ىلوألا ةلأسملا

 1000م ءاجرعلا بانتجا ىلع عمجأ هنأو تافصلا زييمت يف : ةيناثلا ةلأسملا

 0116 اياحضلا يف طرتشملا نسلا ةفرعم يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 81/0 سل نيحضملا نع اياحضلا نم ئزجي ام ددع يف : ةعبارلا ةلأسملا

 00011111 لئاسم ثالث هيفو حبذلا ماكحأ يف : ثلاثلا بابلا

 )0000757511111 يااا هئادتبا يف : ىلوألا ةلأسملا

 1ظ21ظظ*5 710001 هئاهتتا يف : ةيناثلا ةلأسملا
 1000000 -رحنلا مايأ للختت يتلا يلايللا يف مهفالتخا : ةثلاثلا ةلأسملا
 1100111100 اياحضلا موحل ماكحأ يف : عبارلا بابلا

 ااا غطا باوبأ ةسمخ هيفو : حئابذلا باتك

 )00111111 ااا ( ه ) ممألا:دنع حئابذلا نع ةذبن

 0000كذخذخخاااااااااااااا ( ه) مالسإلا لبق برعلا دنع حئابذلا

 1000 يااا ( ه ) ىراصنلاو دوهيلا دنع حئابنلا

 00011111 ( ه ) ةمهاربلا دنع حئابذلا

 0ااذ1ذ1ذ1ذ1ذخ1مم لئاسم هيفو « رحنلاو حبذلا لحم ةفرعم يف : لوألا بابلا

 000000 ... عيسلا لكأ امو ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملا يف : ىلوألا ةلأسملا

 00 2ظطذ1110 لك الأ مرحلا ناويحلا يف ةاكذلا ريثأت يف : ةيناثلا ةلأسملا 1

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

١ 

 11 توملا ىلع تفرشأ يتلا يف ةاكذلا ريثأت يف : ةثلاثلا ةلأسملا



١ 

 000 ]1 ]1 ؟ال مأ همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ له : ةعبارلا ةلأسملا

 101101 ؟ ال مأ ةاكذ دارجلل له : ةسماخلا ةلأسملا
 11 مل يرحبلاو يربلا ناويحلا ةاكذ يف : ةسداسلا ةلأسملا

 1111 سمسم 14#1100111ل4ل4ل ل ل ناتلأسم هيفو « ةاكذلا يف : يناثلا بابلا '

 079111 سم ماعنألا ةيهب نم فنص فنصب ةصتخلا ةاكذلا عاونأ يف : ىلوألا ةلأسلا
 1109 تس اسس لأسم اهيقو « ةأكذلأ ةقفص يف : ةيناثلأ ةلأسملا

 ل1111 سس مس سس سم -موقلحلاو نيجدولا عطق يف : ىلوألا ةلأسملا
 111 2غطك31110 ءيرملا وأ موقلحلا عطق طرتشي : ةيناثلا ةلأسملا
 1101010 م عطقلا عضوم يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 سلا زوجي ال قنعلا ةيحان نم ةاكذلا ءاضعأ عطق نأ يهو : ةعبارلا ةلأسلا .
 11 14 عاخنلا عطقي ىتح حباذلا يدامت يف : ةسماخلا ةلأسملا
 00119 سما ...... ؟ دحاو روف يف نوكت نأ ةاكذلا طرش نم له : ةسداسلا ةلأسملا

 م0000 0 ...ةاكذلا هب نوكت اهف : ثلاثلا بابلا

 31191 مسموم -لئاسم ثالث هيفو « ةاكذلا طورش يف : عبارلا بابلا

 1115 مم م م ةيمستلا طارتشا يف : ىلوألا ةلأسملا
 | 1 ممم ضغط ةحييذلاب ةلبقلا لابقتسا يف : ةيناثلا ةلأسملا

 م0010 0 0 0 00 ا1اااا ةينلا طارتشا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 000لا لئاسم هيفو ءزوجت ال نمو هتيكذت زوجت نيف : سماخلا بابلا
 00111111111 باتكلا لهأ حئابذ يف : ىلوألا ةلأسملا

 11116 سس سم سس سم نيدترملاو بلغت ينب ىراصن حئابذ يف : ةيناثلا ةلأسملا
 11186 سمسم ةحيبذلا ىلع هللا اومم باتكلا لهأ نأ معي م اذإ : ةثلاثلا ةلأسملا
 111 سس م م ا يس مم ( ه) نييبروألا حبذ ةقيرط

 0888م سلس( ف ) هيأ ( يعولا تادقفم ) تاخودملا

 ا .(ه) حبذلا بادآ



 ممم

 جس
 ا 1 »

 ضم اراض ججلا يار
 رو يم! رك لود اود يع اقلامامربل
 وووو يبل و ١ يطل اشرس مص أ ىبا

 2 ديفحلا دشر نيإب » ريبشلا

 هشماحهمو

 ٌبضلفل امبارك يجملا اني ى اريل ليلا
 كلاقلادلحلا

 جاتو نيقحتو عسب

 جلس أك
 ةنمحرتلاو عّيسزولاورشنلاو ةعابطلا



 لع ةطوف يتلا رزذتلاو نطق فش فاك

 ماو م415١ ىلوألا ةعبطلا

 ١و6 / هوم عاديالا مقر
1.5.8.1 

977-5146-15-1 

 ئشاكملإ
 سَ 1 ١

 رو كا فل كار
 كال والو د عجل دل رنا حياج 1

 ؟ا/1000.. نك مموعلا 15١ ب.ص



 هلآو دمع انديس ىلع هللا لصو ... ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اهلست مسو هبحصو

 ديصلا باتك
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 ديصلا باتك *

 ديصلا مح يف : لوألا بابلا : باوبأ ةعبرأ ًاضيأ هلوصأ يف باتكلا اذهو

 ديصلا ةاكذ ةفص يف : ثلاثلا . ديصلا نوكي هب ايف : يناثلا . ديصلا لحم يفو

 هديص زوجي نيف : عبارلاو . ديصلا يف ةاكذلا لمع يف ةطرتشملا طئارشلاو .

 ظ ' لوألا بابلا
 هلحنو ديصلا كح يف

 ٌدْيَص ْمُكَل لحأ » : ىلاعت هلوقل حابم هنأ ىلع روهجلاف ديصلا كح امأف

 متمدام ٌنَبلا دَيِص مُكْيَلَع ْمّرُحو « ةَراّيسللو ْمُكَل ًاعاَنَم ةّماعَطو ٍرحَبلا

 نأ ىلع ءاماعلا قفتاو 4 اوداطصاف ْمَتْلَلَح اذإو 8 : لاق مث "74 ًامّرُح

 يف كلذ ىلع اوقفتا ؟ ةحابإلا ىلع لدي يهنلا دعب ةيآلا هذه يف ديصلاب رمألا

 لضف نم اوغتباو ضرألا يف اورشتناف ًةالصلا تّيِضُق اذإف © : ىلاعت هلوق

 ناك نإو يهنلا دعب هب رمألا عوقول ةحابإلا هب دوصقملا نأ ينعأ 7 4 هللا

 : ديصلا فيرعت *

 ردصملاب ةيمست هسفن ديصملا ىلع ديصلا عقي دقو « ديصتمو « دئاص وهف « ًاديص داص : لاقي

 . ( برعلا ناسل ) 4 ممّرُح متنأو ديصلا اولتقت ال > : ىلاعت هلوقك

 اذإف . هلكأ ًالالح ناكو كلام هل نكي ملو : ًاعنتمم ناك ام لك ديصلا : يناهبصألا دواد لاق

 701/١ ( ٠ بذهملا بيرغ حرش يف بذعتسلا مظنلا ) ديص وهف ء لالخلا هذه هيف تعّتجا

 « ديصلا اوفرع نيدمدللا ريغو ء اهنم نيدقملا ءاوسو « اهنم ةقحاللاو « ةقباسلا ممألا لكو

 امأ . ةمعنلا هذه نم مهسفنأ اومرح مهنإف « ةفسالفلا ضعبو ةمهاربلا ادع ام اولكأو ء اوداطصاو

 « ديصلا يف مهراعشأل عبتتملل كلذ حضتيو « هب نيمرغم اوناكو « ديصلا مهتياوه تناكف ٠ برعلا

 . تابيطلا نم هنأو « حابم ديصلا نأ ىلع ءاماعلا عمجأ دقو . صنقلاو

 )١( ةيآ ةدئاملا 35 .

 ) )5؟ ةيآ ةدئاملا .

 ةيآ ةعمجلا (؟) ٠١ .
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 ىلع يضتقي افإو هيضتقي ال وأ ةخابإلا يضتقي يهنلا دعب رمألا له اوفلتخا
 نم نيرخأشملو . فرسلا هب دصقي يذلا ديصلا كلام هركو ؟ بوجولا هلصأ
 سانلا ضعب قح يف وه ام هنم نأ هيف مهوق لوصحم ليصفت هيف هباحصأ
 يف رظنلا اذهو ؛ هوركم .مهضعب قح يفو « بودنم مهضعب قح يفو « بجاو

 سيلف « عرشلا يف اه قوطنملا لوصألا نع دعبو سايقلا يف لغلغت عرشلا
 وأ عرشلا نم هب وطنا ركذ وه ا هيف اندصق ناك ذإ اذه انباتكي قيلي
 ش هب قوطنملا نم ًابيرق ناك ام

 كببسلا وهو يزحبلا ناويحلا نم هلحم نأ ىلع نسج مهنإف ديصلا لخم امأو
 ايف اوفلتخاو .. سنأتسم زيغلا لكألا لالحلا ٍيربلا ناويحلا نمو « هفانصأو
 لاقف « هرحن وأ هجبذ الو هذخأ ىلع ردقي مف سنأتسملا ناويحلا نم .شحوتسا
 هتاكذ ام حبذيو : رحنلاهتاكذ ام كلذ نم رحني نأ الإ لكؤي ال : كلام
 وبأ لاقو « ًاعيمج نارمألا .هبيف زوجي امم ناك نإ امهدحأ هب لعفتي وأ“ حبذلا

 . © ديصلاك لتقي ةنإف دراشلا ريعبلا ةكذ ىلع ردقي م اذإ : يعفاشلاو_ةفينخ

 . نقعلا هتاكذ نإف « شحوت اذإ سنأتسلا' ناويحلا 0

 ؛ ثيللو « كلام كلذ يف فلاشي. دخأر © يعفاشلاو « ةفينح وبأ مهنمو « روهجلا لوق وهو

 . ةيكذتب الإ اهلكأ لحي ال : اولاق ثيح ةعيبرو « بيسملا نب ديعسو

 يشحولا هب لكؤي امم لكؤ هنأو « معلا لهأ يف رهظأ يعفاشلا لوقو : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق
 ناك ا؟ « سايقلا ةهج نمو ؛:دوغسم نباو « سابع نبا لوق وهو  جيدخ نب عفار ثيدحلا
 . يف يغبني كلذكف هيلع ًارودقم راض هنأل .: يسنإلا هب لحي امبالإ لحي مل هيلع ردق اذإ يشحولا

 رظنا « يشح ولا هب لحي امب لحي نأ عانتنالا نم يشحولا نعم يف راص وأ « ش شحوت اذإ « سايقلا

 ا . ( 179 /8 راطوألا لين ) و ( 55 /5 يبطرقلا ريسفت )

 ؛ اهيلإ لوصولا نكي لف عفترم ناكم نم تدرت ةاش وأ «رثب يف طقسي ريعبلا كلذ لشمو
 . ذفنملا حالسلاب بيصي ثيح اههتاكذف « ةيح ةاشلا كاردإ وأ « ريعبلا جورخ رذعتو

 . كلذ يف حضاولا ليلدلل حيحصلا وه روهملا لوق نأ قحلاو
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 اذه يف لصألا نأ كلذو ءربخلل كلذ يف لصألا ةضراعم مهفالتخا ببسو

 يشحولا نأو ءرحنلا وأ حبذلاب الإ لكؤي ال يسنإلا ناويحلا نأ وه بابلا
 هيفو جيدخ نب عفار ثيدحف . لوصألا هذهل ضراعملا ربخلا امأو . رقعلاب لكؤي
 هيلإ ىوهأف « مهايعأف هوبلطف ةريسي ليخ موقلا يف ناكو ريعب اهنم دنَف : لاق
 هذهل نإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقف « هب ىلاعت هللا هسبحف مهسب لجر
 اذهب لوقلاو . 7« اذكه هب اوعنصاف كيلع دن اف شحولا دباوأك دباوأ مئاهبلا
 لصألا كلذ نم ىنثتسم اذه نوكي نأ يغبني ال هنأل , هتحصل ىلوأ ثيدحلا
 ةلعلا نأ كلذو  بابلا اذه يف لصألا ىرجم راج هنإ لوقي نأ لئاقل نأ عم
 "هيلع ةردقلا مدع نم رثكأ ًائيش سيل ناويحلا ضعب يف ةاكذ رقعلا نوك يف
 هتاكذ نوكت نأ زاج يسنإلا نم ىنعملا اذه دجو اذإف « طقف يشحو هنأل ال
 ش . عامسلاو سايقلا قفتيف « يشحولا ةاكذ

 ل # *#

 /١؟ يوونلا حرش ملسم ) رظنا تشحوت ىنعب : تدبأت يتلا يأ « دباوألاو . هيلع قفتم ثيدحلا | )١(

.) ١6 





 ندفل

 يناثلا بابلا

 ' ديصلا هب نوكي اهف

 : ىلاعت هلوق ىلوألا ةيآلا : ناثيدحو ناتيآ بابلا اذه يف لصألاو

 مُكيِدُيَأ هلاتت دُّيصلا َنَّم ءيقب هللا ُمُكْنَوُلْبَيَل اونَمآ نيذلا اهأاي >

 نم متْمَلَع امو تابّيَطلا مُكَل لجأ لق >: ىلاعت هلوق ةيناثلاو 7 4 ئُحاَمِرو
 نب ّيِدَع ثيدح :امهدحأف : ناثيدحلا امأو . ةيآلا ) 4 َنيِبْلَكُم حراوجلا
  ترَكْذو ةمّلعْلا كَبالك تلسرأ اذإ : هل لاق عتيل هللا لوسر نأ هيفو متاح

 فاخأ ينإف لكأت الف بلكلا لكأ نإو . كيلع نكسمأ ام لكف اهيلع هللا مسا
 افإف لكأت الف اهّرْيَغ بالك اهطلاخ نإو « هسفن ىلع كسمأ افإ نوكي نأ

 اذإ » : لاقف ضارعملا نع هلأسو 29 « هريغ ىلع ٌمَسَت لو كبلك ىلع تيمس
 ' اذه يف ام رثكأ يف لصأ وه ثيدحلا اذهو « ذيقو هنإف لكأت الف هضرعب باصأ

 ةالصلا هيلع هلوق نم هيفو «يِنْشُحلا ةبلعث يبأ ثيدح يناثلا ثيدحلاو
- 
٠. 

 سيل يذلا كبلكب تدص امو « لك مث هللا مَ كسوقب تبصأ ام » : مالنسلاو

 )١( ةيآ ةدئاملا 58 .

 . ع ةيآ ةدئالا ()

 نإف « تلق لك : لاق « انيلع كسيف « ملعملا بلكلا لسرن انإ هللا لوسراي : تلق : لاق هصن )١(

 ديص نع ِهََْي هللا لوسر لئسو : لاق « هريغ بلك هكرشي مل ام «لتق نإو لك : لاق , لتق

 ثيدح نم هيلع قفتم ثيدحلا « لكأت الف « هضرعب لتق امو « لكف + قرخ ام » لاق « ضارعملا

 نب متاح نب يدعوه ثيدحلا يوارو ( 78/1 يوونلا حرشب سم ) رظنا . متاح نب يدع
 قأف « اًينارصن يدع ناك « دوجلاب فوصوللا متاح هدلاو « يئاطلا جرشحلا نب دعس نب هللا دبع

 . ( ةباحصلا ءامسأ ديرجت ) . روهشم وهو « ًاماسم تلم ينلا
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 ىلع حيحصلا لهأ قفتا ناثيدحلا ناذهو 7 « لكف هتاكذ تكردأو ملعب

 اهنمو ,« ةلملاب اهيلع اوقفتا ام اهنم اهب داصي يتلا تالآلاو . اههجارخإ

 . لقثمو « دّدحو « حراج ناويح : ثالث يهو « اهتافص يفو اهيف اوفلتخا ام

 باتكلا يف اهيلع صنلل ماهسلاو فويسلاو حامرلاك هيلع اوقفتاف ددحلا امأف

 اهلمع يف اوفلتخا يتلا ءايشألا ادع ام رقعي امم اهازجم ىرج.امب كلذكو « ةنسلاو

 يف مهفالتخا مدقت دقو مظعلاو رفظلاو نسلا يهو يسنإلا ناويحلا ةاكذ يف

 ديصلا لثم هب ديصلا يف اوفلتخاف لقتملا امأو . هتداعإل ىنعم الف كلذ
 ءهتاكذ تكردأ ام الإ كلذ نم زجي مل نم ءاماعلا نف ء رجحلاو ضارعملاب

 رجحلا وأ ضارعملا هلتق ام نيب قرف نم مهنمو « قالطإلا ىلع هزاجأ نم مهنمو

 . قرخي م اذإ هزجي لو قرخ اذإ هزاجأف ديصلا دسج قرخ اذإ هدحب وأ هلقثب
 دمحأو ةفينح وبأو كلامو يعفاشلا : راصمألا ءاهقف ريهاشم لاق لوقلا اذهيو

 مهفالتخا ببسو . ددحمب الإ ةاكذ ال هنأ ىلإ عجار وهو ٠ ( مهريغو يروثلاو

 ديصأو « يسوقب ديصأ « ديض ضرأب انإ : هللا لوسراي : تلقف « ِهَتيَي هللا لوسر تيتأ » هصن (1)
 منأ تركذ ام امأ : لاق ؟ يل حلصي اذام ينربخأف « معمب سيل يذلا يلكب ديصأو « ملعملا يلكب

 تركذو « معلا كبلكب تدص امو « لكف هللا مما تركذو  كسوقب تدص اف « ديص ضرأب

 . هيلع قفتم « لكف هتاكذ تكردأف « ملعب سيل يذلا كبلكب تدص امو  لكف هيلع هللا مسا

 اهدعبو « نيتمجعملا نيشلا حتفو ٠ ءاخلا مضب وه ) « يلاحصلا ينشخلا ةبلعث وبأ ثيدحلا يوارو

 نب ةربو نب رفلا نب نيشخ وهو « ةعاضق نم نطب وهو « ءاخلا مضب نيشخ ىلإ بوسنم ( نون

 : ليقو . مهرج ليق « ةريثك :لاوقأ ىلع هيبأ مساو « همسا يف اوفلتخاو « ناولح نب بلعث
 : ليقو بشان : ليقو ءرشان ليقو « مشان هيبأ مماو «ريشألا : ليقو ورمع : ليقو « موثرج .

 . ةموثرج ليقو « مهرج .: ليقو « جشان

 يف : ليقو « ةيواعم ةفالخ يف يفوت « ناوضرلا ةعيب هللا لوسر عياب نمم هنع هللا يضر ناكو

 2.2( ١99/9 تافصلاو ءاهمألا ) نيعبسو « سخ ةنس كلملا دبع ةقالخ

 « كلام بهذم وه قرخلا ظارتشاو . ةلئسملا هذه يف ءاماعلا بهاذمل( 6 /6 مالسلا لبس ) رظنأ (؟)

 : يروثلاو « دمحأو ةفينح يبأو « يعفاشلاو
 . ًاقلطم ضارعملا ديص لحي هنأ ىلإ ماشلا ءاملع نم امهريغو « لوحكمو « يعازوألا بهذو
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 « نيفرطلاوأ « سأرلا ةدّدَحُم اصعوأ « ةليقث ةبشخ يهو « ةلمهملا نيعلاو « ميلا رسكب : ضارعملاو -
 « ةقدنبلاو . صاصرلاو « ديدحلا نم دح امل سيل يتلا تالقثملاو . ةديدح اهفرط يف نوكي دقو
 « نيعبصأ نيب لعجت ةاونلا وأ « ةاصحلا يهو « فذخلا كلذكو « سبايلا نيطلا نم ذختت يهو

 . باشنملاو « عالقملا فذخلا مح يفو ء رئاطلا اهب برضي

 . ةيرجملا ةنماثلا ةئاملا طسو يف تعرتخا « ةيرانلا قدانبلا نأ فورعملا نم : ةيرانلا قدانبلا

 امأو : يناعنصلا لاق : كلذ يف ءاماعلا ضعب لاوقأ ركذأسف « مويلا ةفورعملا ةيرانلا قدانبلا امأ

 لتقيف « ليملك دورابلا ران هتريص دقو جرخيف « صاصرلاب يمرت اهنإف « نآلا ةفورعملا قدانبلا
 : . ( 20/6 مالسلا لبس ) . هلتق ام لح رهاظلاف « همدصب ال « هدحب

 « اوتفأ دق برغلاو قرشلا ءاماع نم ًاريثك نإو اذه : اضر ديشر دمح خيشلا ىواتف يف ءاجو
 ءاملع نم مريب خيشلا ةيفنحلا ءاملع نف : هثودح دعب صاصرلا قدنب ديص لح يف لئاسرلا اوفلأو
 قيدص ديسلاو « نهلا يدهتجم نم ريهشلا يناكوشلا مامإلا ثيدحلا ءاماع نمو « مالعألا سنوت
 باب يف لاق هنإف . دنملا يف ةثيدحلا ةيلالقتسالا ةينيدلا ةيماعلا ةضهنلا بحاص ناخ نسح
 َضارغملا م َلْزَن دقو : هصن ام يناكوشلل « ةيهبلا ةردلا حرش ةيدنلا ةضورلا » هباتك نم ديصلا

 ,روكذملا متاح نب يدع ثيدح يف اك قزخلا درجم ربتعاو « حراجلا ةلزنم قزخف ٠ باصأ اذإ

 ٠ انإ : هللا لوسراي تلق : لاق يدع ثيدح نم دمحأل ظفل يفو هل نيحيحصلا ةياور ركذ ناكو
 لدق ءاولكف «مقزخف «هيلع هللا مسا نم متركذ امو «متيكذام كل لحي» :لاق ؟انل لحياف «يمرن موق

 قدانبلا هذه يمري نم هداص ام لحيف « لثُي لتقلا ناك نإو « قزخلا درجم ربتعملا نأ ىلع
 اهلف « حالسلا قزخ ىلع ادئاز ًاقزخ قزخت صاصرلا نأل ء صاصرلاو « دورابلا اهب ةديدجلا
 ش . هكح
 هذه : تالآلا نم هب ديصلا لخيام ةلمج نمو : لوقأ ( ءافشلا ) ةيشاح يف يناكوشلا ةرابعو

 ىلع دئاز قزخ ابهيف لصحي ةصاصرلا نإف « صاصرلاو دورابلا اب يمرت يتلا ةديدجلا قدانبلا
 « كلذل الاثم ركذو « ةلآ لك قوفي لمع كلذ يف املو , فيسلاو « حمرلاو ٠ مهسلا قزخ
 دحأ دنع متاح نب يدع ثيدح ةياور يف اك ةقدنبلاب يمر ام لكأ نع يهنلا نم يور امو

 « تيكذ ام الإ ةقدنبلا نم لكأت الو »

 فذخلا هدعب ركذ مث « سبيت نأ دعب ء اهب يمريف ٠ نيط نم ذختت يتلا انه ةقدنبلاب دارملاف

 . ( 16:0 ١495/4 اضر ديشر دمع خيشلا ىواتف ) نيطلا قدنب لثم هنوكو « ىصحلاب
 ديدحلا قدانب ىهو نآلا ةفورعملا قدانبلا امأو : ريدقلا حتف يف ىلاعت هللا همحر يناكوشلا لاقو

 اذإ اه ديصلا نع معلا لهأ اهيلع ملكتي: مف ء اهب ىمريو صاصرلاو « دورابلا اهيف لعجي يتلا
 نم لخدتتو « قزخت األ لالح هنأ يل رهظي يذلاو « اّيح هتيكذت نم دئاصلا نكقي ملو « تام



 لنحفت

 نأ كلذو . امل رثألا ةضراعمو « ًاضعب اهضعب بابلا اذه يف لوصألا ةضراعم

 نأ هلوصأ نمو « عامجإلاو باتكلاب مرحم ذيقولا نأ بابلا اذه يف لوصألا نم

 « قالطإلا ىلع هعنم ذيقو ضارعملا لتق ام نأ ىأر نف « ديصلا ةاكذ رقعلا

 « قالطإلا ىلع هزاجأ هيف ربتعم ريغ ذيقولا نأو ديصلاب ًاصتخم ًارقع هآر نمو

 متاح نب يدع ثيدح ىلإ ًاريصف قرخي مل وأ كلذ نم قرخ ام نيب قرف نمو
 باوضلا وهو .. مدقتملا

 « طرشلاو عونلاب قلعتم هنم هيف فالتخالاو قافتالاف حراجلا ناويحلا امأو

 ادع ام بالكلا وهف هيلع اوقفتا يذلا عونلا امأف . طرشلاب قلعتي ام هنمو

 يعخنلا مهاربإو يرصبلا نسحلا مهنم :م موق ههرك هنإف .دوسألا بلكلا

 لاق هبو « اًيهَّب ناك اذإ هيف صخري ًادحأ فرعأ ام . دمحأ لاقو « ةداتقو

 ضارغملاب تيمر اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو ءرخآلا بناجلا نم جرخيو « هنم بناج

 . ( 5/1 ريدقلا حتف ) ديصلا ليلحت يف قزحلا ريتعاف « هلكف قزخف

 دايطصالا زاوج يف ةلاسر  فانحألا ءاملع نم نيرخأتلا رهشأ نم وهو  نيدباع نبا فلأ دقو

 . صاصرلا ةقدنبلاب

 « ريدردلا دمحأ تاكربلا وبأ ةمالعلاو ٠ قوسدلا نيدلا سمش ةمالعلا ةيكلاملا ءاملع نم هحابأ نمو

 رداقلا دبع خيشلاو ٠ يمافلا نمحرلا دبعو « روجنملا خيشلاو . يزاغ نباو « يروقلا هللا دبع وبأو
 / . ( ٠١5/5 ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح رظنا ) يمافلا

 ء ذفنتو مسجلا قزخت اهنأل « لكألا حابم مويلا ةفورعملا قدانبلا قيرط نع داصي ام نأ : قحلاو

 . بولطملا وهو

 مث « سأرلا ددحم ريغ وهو « ريغصلا صاصرلا نم ددع اهيف عضوي يتلا ةريغصلا قدانبلا امأو .

 « لحلا يف هقباسك وهف « ذفنيو قزخي ناك نإف « ةربخلا لهأ ىلإ عجري كلذف ء رئاطلا ا ىمرُي '
 هنإف « هنم تام اذإ هنأ يف فالخ الف « ناريطلا يف رئاطلا لقرعي وه امنإو « قزخي ال'ناك نإو

 َلَح « َيَكُذو ةايح هيفو هكردأ اذإ هنأ فالخ الو « ةذوقوملا كح يف هنأل ٠ حابم ريغ

 جراج ريطو « هبانب ديصي حراج ناويح : نيمسق ىلإ مسقنيو ٠ حراجلا ناويحلا : يناثلا عونلا



١ 

 | ٠ © [َلَعُم ناك اذإ هديص ةزاجإ ىلعف روهجلا امأو . قاحسإ
 : ىلاعت هلوق مومع نأ كلذو « مومملل سايقلا ةضراعم مهفالتخا ببسو

 كلذ يف بالكلا عيمج ةيوست يضتقي 29 4 َنيِبَّلَكُم حراوجلا َنّم مُتْمَلَعامو »
 كلذ يف يضتقي "6 مهبل دوسألا بلكا لتقب مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأو »

 داسف ىلع لدي يهنلا نأ ىأر نم يأر ىلع هدايطصا زوجي ال نأ سايقلا

 نمو بلكلا ادع ايف حراوجلا عاونأ نم هيف اوفلتخا يذلا امأو . هنع يهنملا

 ىتح َتَمْلُع اذإ اهعيمج زاجأ نم مهنف « ةيعاسلا اهتاناويحو رويطلا حراوج

 ءاهقف لاق هبو « هباحصأو كلام بهذه وهو « نابعش نبا لاق اك روتّسلا

 حراوجلا عيمج نم ميلعتلا لبق ام نأ ينعأ « سابع نبأ نع يورم وهو راصمألا

 زاب ال بلكلا ادع ام حراجب دايطصا ال : موق لاقو . ديصلا ةاكذل ةلآ وهف

 ىنثتساو ء« دهاجم لوق وهو « هتاكذ تكردأ ام الإ كلذ ريغ الو رقص الو

 . 9 هدحو هديص زوجي : طقف يزابلا ةحراجلا رويطلا نم مهضعب

 حراوجلا نم ْمَتْسْلَع امو ) : ىلاعت هلوقل ( دوسألا ) مهبلا ريغ بألكلا ديص ىلع ءاماعلا قفتا )١(

 ممأ تركذو ,ةملعملا كبالك تلسرأ اذإ » متاح نب يدعل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو 4 َنيِبّلَكُم

 -افإ نوكي نأ فاخأ ينإف « لكأت الف . بلكلا لكأ نإو « كيلع نكسمأ ام لكف اهيلع هللا

 ىلع مست لو « كسبلك ىلع تييعس افإف ٠ .لكأت الف « اهّريغ بالك اهطلاخ نإو ء هسفن ىلع كسمأ

 . مدقت دقو ٠ كلذك ةبلعث يلأ ثيدحو مدقت دقو ( هيلع قفتم ) « هريغ

 ' 700 مهننو , بالكلا نم هييغ نيبو « هنيب روهجا قرفي ملف ( هومألا ) هلا بكلا امأ

 . هب دايطصالا اوزاجأف « يمفاشلاو « ةفيدح وبأو

 نسحلا ههركو « هيف صخري ادحأ لعأ ال : لاقو ء هب دايطصالا زجي مف ء دمحأ مامإلا امأو

 عنقملا ةيشاح )و( 174/8 يوونلل مسم حرش ) رظنا . ةداتقو « يعخنلا مهاربإو « يرصبلا

 0( ارا

 . ع ةيأ ةدئاملا (؟)

 . يذمرتلا هححصو « ةسملا هاور « مهب دوسأ لك اهنم اولتقا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو (؟)
 . ( ١40/8 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا

 رويطلاو ء رونسلاو « رفلاو . دهفلاك ةبردملا تاناويحلا نم بلكلا ريغب دايطصالا زوجي له (؟)

 ؟ اههابشأو ءروقصلاك ةبردملا
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 ملعت ريط لكو « ةمّلعملا بالكلا يه « حراوجلا نم متُملَعامو ١ ىلاعت هلوق يف سابع نبا لاق -

 « ريثك يبأ نب ىحيو « سواط لاق اذه ىنعمبو ء اههابشأو ءروقصلاو « دوهفلاو « ديصلا
 يكحو ءروث وبأو « يعفاشلاو « نسحلا نب دمو « ةفينح وبأو ٠ يروثلاو ء كلامو ٠ نسحلاو
 حراوجلا نم ْمُتْمّلَعاَمو > ىلاعت هلوقل . بلكلاب الإ ديصلا زوجي ال هنأ دهاجمو ء رمع نبا نع

 . بالكلا نم ْمَتْبْلَك ينعي «نيبْلَكُم
 1 . ( 525/8 ينغملا ) رظنا

 نع ِدْثَِع هللا لوسر تلأس » : لاق متاح نب يدع ثيدح نم ٍيذمرتلا هاور ام روهملا ليلدو

 . « لكف « كيلع كسمأ ام » : لاقف « يزابلا ديص

 . ( 358/6 مالسلا لبس ) رظنا . هاور امب لمعي هنإ : يناعنصلا لاق نكلو ٠ دلاجمب فعض دقو

 : نيطرش طرتشا . اهب دايطصالا زاجأ نمو

 . لسن اذإ لسرتسي نأ ١

 يعد اذإ بيجي .نأ - ؟

 . دامحو « يعخنلاو « سابع نبا لاق هبو . روهملا لوق اذهو . لكألا كرت طرتشي الو

 . دمحأو « ةفينح وبأو « يروثلاو
 « يدع ثيدح يف ءاج هنأل لكألا مدع يف بلكلا يف طرتشي ام هيف طرتشي هنأ : ةيعفاشلا دنعو

 يور امب جتحا ديصلا نم لكألا َكْرَت طرتشي مل نمو « لكأت الف « يزابلاو ء بلكلا لكأ نإف »
 عيطتست ال كنأل , لكف ء رقصلا لكأ نإو « لكأت الف « بلكلا لكأ اذإ : لاق سابع نبا نع

 . كلذ ىلع ةباحصلا عامجإ اولقنو ٠ بلكلا برضت نأ عيطتستو ء رقصلا برضت نأ
 « عبطلاو ةداعلا كرت ينعي ملعتلا نإ ١ : هوجو نم بلكلا فلاخي يزابلا نإ : اولاقو
 . هعبطب سانلاب فيلأ هنإف بلكلا امأ ؛ سانلا نم ريفنتلا»و شحوتلا هتداع نم يزابلاو
 . بلكلا فالخب « هيلعت يف حدقي ال  لكأ اذإف . لكألاب معي يزابلا نإ - ؟

 نبا نع يور دقو « هبرض نكمي ال هنإف ٠ يزابلا فالخب ٠ برضلاب هيلعت نكمي بلكلا نإ -
 لكأ نإو « لكف ءرقصلا لكأ اذإ » : اولاق مهنأ مهنع هللا يضر يبرافلا ناهلسو « يلعو « سابع

 طرتشا نم مهنف « اوفلتخا « ةحراجلا رويظلاب دايطصالا اوزاجأ نيذلاو « لكأت الف ٠ بلكلا
 . لكؤي ال : اولاق « هقنخ وأ هتمدصب هلتقو « هحرجي مل اذإف « ديصلا يف حرجلا

 ءدمحأ نع ةياور يهو « هقنخ وأ هتمدصب هلتق امو « هحرج ام نيب قرفي ملف « يعفاشلا امأ

 عنقملا ةيشاح ) رظنا . ةلبانحلا نم قرخلا مالك رهاظ وهو « دماح نباو ٠.يزوجلا نبا هراتخاو
 . ( ؟القه /6 عئانصلا عئادب ) و ( 208 /؟
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 ىلع حراوجلا رئاس سايق : اههدحأ : نائيش بابلا اذه يف 0 ببسو

 هلوق ينعأ ,« بالكلا يف.درو انإ صنلا نأ َنَظُي دق هنأ كلذو « بالكلا

 « نيبلكم »ةظفل نأ لوأتي نأ الإ < نيِبْلَكُم حراوجلا نّم ِمْتْمَّلَع امو >>: ىلاعت

 ٠ حراوجلا مسا مومع اذه ىلع لديو « بلكلا ظفل نم ال حراجلا ٍبَلُك نم ةقتشم
 ةظفل يف يذلا كارتشالا فالتخالا ببس نوكي اذه ىلعف « ةيآلا يف يذلا

 مأ هيحاص ىلع كاسمإلا كاسمإلا طرش نم له : يناثلا ببسلاو . نيبلكم

 لاق نف ؟ دجوي ال وأ بلكلا ريغ يف دجوي لهف هطرش نم ناك نإو ؟ ال
 مسا نم ةقتشم يه نيبلكم ةظفل نأو بالكلا ىلع حراوجلا رئاس ساقي ال
  بلكلا يف الإ كاسمإلا دجوي ال هنأ وأ بلكلا ريغ مسا نم ال بّلكلا

 ساق نمو « بلكلا ىوس حراج داصي ال : لاق طرش كلذ نأو . هبحاص ىلع ٠

 : لاق هبحاص ىلع كاسمإلا كاسمإلا يف طرتشي ملو حراوجلا رئاس بلكلا ىلع

 ْ . ملعتلا تّلبَق اذإ حراوجلا رئاس ديص زوجي

 نب يدع نع يور ام ىلإ أريصف طقف يزابلا كلذ نم ىنثتسا نم امأو
 كيلع كسمأ ام : لاقف يزابلا ديص نع ٍةَِكَم هللا لوسر تلأس » لاق هنأ متاح

 امأو . حراوجلا عاونأ يف مهقافتا بابسأ يه هذهف . يذمرتلا هجرخ . « لكَ

 هلوقل ةلجلاب ملعتلا وهو هيلع اوقفتا ام اهنم نإف حراوجلا يف ةطرتشملا طورشلا
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو < نيِبْلَكُم حراوجلا نم متُمَّلَع امو » : ىلاعت

 : موق لاقف « هطورشو ملعتلا ةفص يف اوفلتخاو « معملا كبلك تلسرأ اذإ »

 . بيجيف حراجلا وعدت نأ : اهدحأ : فانصأ ةثالث ملعتلا

 فالخ الو . رجدزيف هرجزت نأ : ثلاشلاو . يلشنيف هيلشت نأ : يناشلاو
 يف راجزنالا طارتشا يف اوفلتخا امنإو ٠ بلكلا يف ةثالثلا هذه طارتشا يف مهنيب

 مهنف ؟ حراجلا لكأي ال نأ هطرش نم له يف ًاضيأ اوفلتخاف « حراوجلا رئاس
 : كلام لوقو « طقف بلكلا يف هطرتشا نم مهنمو : قالطإلا ىلع هطرتشا نم



 ث/اذ١

 نم بيبح نبا لاقو « اهريغو بالكلا يف طرش ةثالثلا طورشلا هذه نإ

 لثم حراوجلا طرش نم كلذ لبقي سيل اهف راجزنالا طرتشي سيل : هباحصأ
 بلك ال حراجلا طرش نم سيل هنأ ينعأ , كلام بهذم وهو « روقصلاو ةازبلا

 نم هادع اهف هطرتشي ملو بلكلا يف مهضعب هطرتشاو « لكأي ال نأ هريغ الو

 لكأ زاوج ىلع روهملاو « لكلا يف انلق ا هطرتشا نم مهنمو ء رويطلا حراوج

 . لكألاب نوكت امنإ هتيرضت تا كاذب رقصلاو يزابلا ديص

 ملا طيش لع لع ا لاشاو ؟ رب ذإ رجيم نأ

 فالتخا : اههدحأ : نائيش همدعو أ لكألا طارتشا يف فالخلا ببسو

 نوكي نأ فاخأ ينإف لكأت الف لكأ نإف » هيفو مدقتملا متاح نب يدع ثيدح

 ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدح اذهل ضراعملا ثيدحلاو 22« هسفن ىلع كسمأ امنإ

 « لّكف هللا مسأ تركذو ملعملا كبلك تلسرأ اذإ » : م هللا لوسر لاق : لاق

 نيب عمج نف ()«.لكأ نإو + لاق ؟ هللا لوسراي هنم لكأ نإو : تلق

 . ( ٠6١ /8 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا هيلع قفتم ثيدحلا ()

 . يقهيبلا هلعأو « دمحأو « ةجام نباو « يئاسنلاو « دواد وبأ هاور ظفللا اذهب (0)

 « كبلك تلسرأ اذإ » بلكلا ديص يف هيلع هللا لوسر لاق : لاق ةبلعث يبأ نع دواد وبأ هاورو

 . « كدي كيلع ثدر ام لكو ءهنم لكأ نإو « لكف « هللا مسأ تركذو

 يقشمدلا يدوألا ورمع نب دواد هدانسإ يفو « هدانسإب سأب ال : ظفاحلا لاق : ياكوشلا لاق

 وه : يزارلا .ةعرز وبأ لاقو . ىوقلاب سيل : يلجعلا هللا دبع نب دمحأ لاق . طساو لماع

 قرأ ال : يدع نبأ لاقو « هب سأب ال : ةَعْرَز وبأ لاقو . ةقث : نيعَم نب ىحي لاقو ٠ خيش

 كش ال حيحص ةنأب : بيجأو « ةبلعث ينأ ثيدح يف نعط دقو : ريثك نبا لاق « ًاسأب هتاياورب

 اذإ ؛ , ةبلعث يبأ ثيدح لثم قي هنع يدع نع برح نب كاَمِسنع يروثلا ىور دق هنأ ىلع هيف

 نع ةدئاز يبأ ع ىسوم نب دسأ انثدح .: .بيبح نب كللا دبع ىورو « ًايراض بلكلا ناك

 /4 راطوألا لين ) رظنا . ةيزتتا ةهارك ىلع يدع ثيدح لمح بجوف ؛ « هلثم يدع نع يبعشلا

.) ٠6١ 



 لندحا

 : لاق زاوجلا ىلع اذهو بدنلا ىلع متاح نب يدع ثيدح لمح نأب نيثيدحلا

 ثيدح وه ذإ متاح نب يدع ثيدح حجر نمو « لكأي الأ هطرش نم سيل

 يراخبلا ناخيشلا هجرخي مل كلذلو ؛هيف فلتخم ةبلعث يلا ثيدحو هيلع قفتم

 : لاق روكذملا ثيدحلا ليلدب لكأي ال نأ كاسمإلا ٍطْرَش نم : لاقو لسمو

 قحسإو دمحأو ةفينح وبأو يعفاشلا لاق هبو « لكؤي مل ديصلا نم لكأ نإ

 كلام اتلق ؟ بلكلا لكأ ام لكأ يف َصْخَرَو سابع نبا لوق وهو « يروثلاو

 .سيل هنإ ةرخأتلا ةيكلاملا تلاقو . "7 ناهلسو رمع نباو كلام نب ديعسو
 « ةاكذلا يف طرشب هديسل كاسمإلا الو هديسل كسمي مل هنأ ىلع ليلدب لكألا

 ءهسفنل كسيف هل ودبي مث هديسل كسي دقو « ةمولعم ريغ بلكلا ةين نأل

 هلوق وهو «٠ باتكلا رهاظ فالخو ثيدحلا يف صنلا فالخ هولاق يذلا اذهو

 قيرط بلكلا ديس ىلع كاسمإللو 4 مىيلع َنْكَسْمْأ ام اوُلَكَف > : ىلاعت
 الف لكأ نإف » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كلذلو « ةداعلا وهو « هب فرعت

 . « هسفن ىلع كسمأ انإ نوكي نأ فاخأ ينإف لكأت

 رئاس سايق يف مهفالتخا الإ ببس هل سيلف راجدزالا يف مهفالتخا امأو

 ًامّلَعُم ىمسي ال رجدزي ال يذلا بلكلا نأل « « بلكلا ىلع كلذ يف حراوجلا

 ددرتلا هيفف ؟ ال مأ ةماعم ىمست له رجزنت مل اذإ حراوجلا رئاس امأف « قافتاب

 ش . فالخلا ببس وهو

 اه ا *#

 هش

 وهو ٠ كر هضعب الإ ق قبب مو ؛ « فيلا نم لكلا لكأ نإ . طرتشي ال : كلام لاقو

 لوق وهو « ةريره يبأو ؛ يبرافلا ناماسو ءرمع نب هللا دبعو « صاقو يبأ نب دعس لوق

 ( ٠١5/١ قوسدلا ةيشاح )و ( 545/8 ينغلا )و ( "0/5 نيبلاطلا ةضور ) رظنا . يعفاشلا

 « ههلعت ءوس نم كلذ نأل لكؤي هنإف ٠ بلكلا نم عوجلا هببس لكألا ناك نإ : يعفاشلا لاقو

 . ( يبطرقلا ) رظنا ٠ لكؤي ال هنإف ٠ عوج نم نكي مل اذإ امأو

 . ع : ةدئاملا (0)
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 ثلاثلا بابلا

 اهطورشو ديصلاب ةصتخملا ةاكذلا ةفرغم يف

 اهطورش يف اوفلتخاو . رّْقَعلا يه ديصلاب ةصتخلا ةاكذلا نأ ىلع اوقفتاو
 طورشلا ىوس فالتخالا بابسأ يه يتلا اهوصأ تربتعا اذإو « ًاريثك ًافالتخا

 : ةاكذلا هذه صتخت ةتسو . ةيمستلاو ةينلا ىهو ديصملا ريغو ديصملا ةاكذ ىنعأ

 هناف هلتاقم ذفنأ دق ديصلا باصأ يذلا حراجلا وأ ةلآلا نكت مل نإ اهنأ : اهدحأ

 نم هباصأ امم تومي نأ لبق هيلع ردق اذإ يسنإلا ناويحلا ةاكذب ىذي نأ بجي
 نإو كلذ بجي سيلف هلتاقم ذفنأ دق ناك نإ امأو . برضلا نم وأ حراجلا
 نم هؤدبم ديصلا هب بيصأ يذلا لعفلا نوكي نأ : يناثلاو . بحتسي دق ناك
 حراجلا نم الو « ةلابحلا يف لاحلاك ةلآلا نم ال ينعأ : هريغ نم ال دئاصلا

 يف هكراشي ال نأ : ثلاثلاو « هتاذ نم ىلشني يذلا بلكلا بيصي اهف لاحلاك

 هباصأ يذلا ديصلا نيع يف كشي ال نأ : عبارلاو . ةاكذ ٌهّرَقَع سيل نم رقعلا

 يف هيلع ًارودقم ديصلا نوكي ال نأ : سماخلاو . هنيع نع هتبيغ دنع كلذو

 وأ حراجلا نم بعر نم هتوم نوكي ال نأ : سداسلاو . هيلع لاسرإلا تقو

 اهطارتشا ال وأ اهطارتشا ٍلَبق نم يتلا طورشلا لوصأ يه هذهف . هنم ةمدصب
 . طورشلا هذه ضعب بوجو ىلع اوقفتا امبرو « ءاهقفلا نيب فالخلا ضرع

 لعفلا طرش نم نأ ىلع ةيكلاملا قافتاك « ةلزان ةلزان يف اهدوجو يف نوفلتخيو
 . دئاصلا نم هؤدبم نوكي نأ

 زوجي له هارغأ مث« هسفنب جرخ وأ هدي نم حراجلا تلفأ اذإ مهفالتخاو

 دجوي ال وأ طرشلا اذه امل دجوي نأ نيب لاحلا هذه ددرتل ال مأ ديصلا كلذ

 نأ لتاقملا ذوفنم ريغ َكِرْدَأ اذإ هطرش نم نأ ىلع كلامو ةفينح يبأ قافتاك

 . تومي نأ لبق هيلع َرِدُق اذإ ىّكَذي
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 , هتاكذ نم نكتي نأ لبق هدي يف توهف اّيح هصلخي نأ نيب مهفالتخاو

 ىلع ردقي مل اذإ ينعأ , لوألا لثم هآرو كلام هزاجأو اذه عنم ةفينح ابأ نإف
 ذوفنم ريغ هكردأ لاقي نأ نيب لاحلا هذه ددرتل تام ىتح حراجلا نم هصيلخت

 . طيرفت هنم عقي مف ههبشي مل وأ طرفملا هبشأف حراجلا دي ريغ يفو لتاقملا
 رئاس عم ديصلا يف ةطرتشملا طورشلا لوصأ يه طورشلا هذه تناك اذإو

 اهنم ركذي نأ بجي يتأيس ام ىلع هسفن دئاصلاو ةلآلا يف ةروكذملا طورشلا

 نم اهنع عرفتي امو كلذ يف فالخلا بابسأو « هيف اوفلتخا امو هيلع اوقفتا ام
 يف هببسو « اههيف فالخلا مدقت دقف ةينلاو ةيمستلا امأ : لوقنف . مهلئاسم روهشم

 اذإ اهطرتشا نم دنع زجي مل ةاكذلا يف ةينلا طارتشا لبق نمو « حئابذلا باتك

 لاق هبو « هيلع لسري مل يذلا ديصلا كلذ ةاكذ رخآ َذَخَأو ديص لع حراجلا لسرأ
 « لكؤيو زئاج كلذ : روث وبأو دمحأو ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو « "7 كلام

 « يئرم ريغ ديص ىلع لاسرإلا يف كلام باحصأ فلتخا ًاضيأ اذه لّبق نمو

 مأ ءيش كلانه له يردي الو ةكأ ءارو نم وأ ةضيغ يف ام ىلع لسري يذلاك

 . لهجلا نم ءىش هبوشي اذه يف دصقلا نأل ؟ ال

 يه دجأو ؛ ةفينح وبأو كلام مهنمو « روهجلا : لاقف + حبذا يف ؟ اه اوفتخاق « ةيمشلا امأ (1)
 نإو . لحت ال ًادمع اهكرت نإ : اولاق ةيكلاملاو ةيفنحلا نأل « اهنودب ديصلا لحي الف « ةبجاو
 . يرايتخالا حبذلا يف مهلصأ ىلع تلح ًاوهس اهكرت

 ثيدحلا نع اوباجأو ًاوهس مأ « دمع اهكرت ءاوس « نيلاحلا الك يف لحت ال : اولاقف ةلبانحلا امأ

 يفن ال « مثلا يفن ديفي ثيدحلا نأ « هيلع اوهركتسا امو ٠ نايسنلاو « أطخلا يتمأ نع عفر »

 ةلاح يف حابت حبذلا ةلاح يف ةحيبذلا نإ , ديصلاو حبذلا نيب قرفلا يف : اولاقو « طرشلا

 . ( ؛6 ةَّدٌعلا ) رظنا « ديصلا فالخب هيف حماسي نأ زاجف « هلحم يف عقو حبذلا نأل نايسنلا

 « ةبحتسم اهنكل « ديصلا دنع ةيمستلا طرتشت ال : مهلصأ ىلع ةيعفاشلا لاقو ( /4 ينغملا )و

 نأ ىلع اوقفتاو ( 177/8 سم حرش ) رظنا . يوونلا هركذ ا؟ حيحصلا ىلع ةيمستلا مدع هركيو

 تيمر اذإ ٠» يدعل ِوَقِلَم هلوق كلذ ىلع ليلدلاو « ةباصإلا تقو ال « لاسرإلا دنع اهتقو
 قفتم « لُكف هيلع هللا مما تركذو كبلك تلسرأ نإو « لكف « هللا مبأ تركذو ٠ ضارعملاب

 ةاكذلا نأ كلذ ةيرايتخالا ةاكذلا دنع اهسكع تلسرأ اذإو «٠ تيمر اذإ : لاقف . هيلع

 وهو ىلاعت هللا عنص نم يه لب ءاببس الو ةرشابم ال « ناسنإلا عنص نم تسيل ةيرارطضالا
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 اهانركذ يتلا ةتسلا طورشلا نم ديصلا ةاكذب صاخلا : لوألا طرشلا امأو

 لسرملا هكردي مل اذإ نوكي افإ , هلتاقم ذفني مل اذإ هل حراجلا رقع نأ وهو
 ضعب يف متاح نب يدع ثيدح يف ءاج امل ءاماعلا روهمج لاق هطارتشابف « ارح

 ناكو « هحبذاف ًاّيح هتكردأ نإو » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ هتاياور

 بالكلا هيلع لسرأف ةديدح كعم نكي ملو ًايح هتكردأ اذإ : لوقي يعخنلا

 امم اولكف ١ : ىلاعت هلوق مومعل اًريصم ) يرصبلا نسحلا لاق هبو « هلتقت ىتح'

 « ديص ىلع ًاهس وأ « ًابلك لسرأ ول هنأ ىرت الأ ةعاجلاو ةنسلا لهأ بهذم 5
 باصأف « أطخأف

 ىرخأ حبذو « اهكرتف « ةاش ىلع ىعس ولو « لكؤي باصلا ديصلا نأ لاسرإلا دنع ىمسو ءرخآ

أ ذخأو « نيكسلا ىمرو « اهيلع ىقمو ةاش عجضأ ولو . لكؤت ال اهنأ
 . لكؤت اهنأ اهحبذف ٠ ىرخ

 . ( 537/86 ١/ عئانصلا عئادب ) رظنا

 دنع دمحأو © يعفاشلاو كلامو « ةفينح وبأ مهنمو «روهجلا دنع طرش اهنإف « ةينلا امأ

 لاقو « هحرج اذإ ٠ هديص لكؤي : يعازوألاو « ءاطع لاقو . لكؤي مل ءوني مل اف « لاسرإلا

 . حيبأ هبالقنا دنع ىمس اذإ : ءاطع

( رجشلا نم فيفل ) ةضيغ وأ « راغ ىلع هزاب وأ « هبلك لسرأ ول : ةيكلاملا دنعو
 اهيف نأ ملعي ل 

لذو « ةينلا كلتب لحي هنإف « هلتقف « ًاديص دجوف « لاسرإلا دنع ىونو « ًاديص
 بلاغلل اليزنت ك

 لهأ رثكأ لوق يف لكؤي ال : ينغلا بحاص لاقو ( ٠١4/١ قوسدلا ةيشاح ) رظنا مولعملا ةلزنم

 ١/ عئاضصلا عئادب )و ( هه / ينغلل ) رظنا . كلامو « ةفينح ينأو , دمحأ بهذم وهو . معلا

 وهو « ىمر نأب هب ملعي مل نإف ( 1١7/4 عومجما ) رظنأ , هلكأ زوجي : ةيمفاشلا دنعو ( 7

 . حيحصلا ىلع لحي ال هنإف « ًاديص باصأف ًاديص وجري ال

 حابي ال هنأ « هحبذ رذعتي لو ةرقتسم ةايح هيفو « َكرْدَأ مث « بيصأ اذإ « ديصلا نأ ىلع اوقفتا )١(

 وهو « هحيذاف « اّيح هتكردأ نإو » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ترم يتلا طورشلاب ةيكذتب الإ

دجأ بهذم نم حيحصلاو ةفينح يأو ٠ كلامو يعفاشلا لوق
 . 

 بالكلا هيلع طلس هب حبذي ام هعم سيلو « يح هكردأ اذإ : يعخنلاو ٠ يرصبلا نسحلا لاقو

 . دمحأ نع ةياور يهو « هلتقت ىتح

 « كلذ فالخ يعخنلا « نسحلا نع لقت امو ( حبذلا يأ ) هيلع عمج وهو : يوونلا لاق

 ش 77/١17 ( ٠ ملسم حرش ) و ( 045 /8 ينغملا ) رظنا . اهنع حصي نظأ ال ٠ لطابف

 وأ « هئيرمو « هموقلح عطق نأب ةرقتسم ةايح هيف قبت لو « همكردأ اذإ امأو : يوونلا لاق

 : لاق مهضعبو ٠ عامجإلاب ةاكذ ريغ نم لحيف « هتوشح جرخأ وأ  هءاعمأ قرخ وأ . هفاجأ

 . يوونلل ( 77/١١ سم حرش ) . هتحارإل هموقلح ىلع نيكسلا رارمإ بحتسي



 الدلتا

 يف لسرملا ىناوتي ال : كلام لاق طرشلا اذه لبق نمو 9 4 ْمُكْيَلَع َنْكَسْمُأ

 هلكأ لح مهسب لتاقملا ذوفنم ناك نإف « اتيم هكردأف ىناوت نإف « ديصلا بلط
 ذوفنم ريغ ًايح هكردي نأ نكمي ناكل ناوتي م ول هنأ لجأ نم لحي مل الإو
 .. لتاقملا

 نوكيو صناقلا نم هؤدبم لعفلا نوكي نأ وهو : يناثلا طرشلا امأو
 ةلاّبحلا هبيصت اهف اوفلتخا هيف مهفالتخا لبق نف « ديصلا بيصي ىتح ًالصتم
 . روهمجلاو يعفاشلاو كلام كلذ عنف « اهيف ددحمب لتاقملا تذفنأ اذإ ةكبشلاو

 يذلا ديصلا كلام زجي مل لصألا اذه نمو ٠ ") يرصبلا نسحلا هيف صخرو
 . ©9 هسفن لبق نم هيلإ داع مث رخآ ءيشب لغاشتف حراجلا هيلع لسرأ

 ةاكذ هرقع سيل نم رقعلا يف هكراشي ال نأ وهو : ثلاغلا طرشلا امأو
 . (9 هلتق نم يردي ال هنأل ءركذأ ايف هيلع عمم طرش وهف « هل

 هحراج لتق يف الو ديصلا نيع يف كشي ال نأ وهو : عبارلا طرشلا امأو

 : ةرم كلام لاقف « هعرصم باغ اذإ ديصلا لكأ يف اوفلتخا كلذ لبق نف « هل

 )١( ؛ ةيآ ةدئاملا .

 مح هكحف ءوضع هنم ناب نايف ٠ لح هتلتق وأ « ًاديص ترقعف « ديصلل لجانملا تبصن اذإ (؟)
 ةداتقو « نسحلا لوق وهو ءرمع نبا نع كلذ يورو « دمحأ بهذم اذه . دئاصلا هبرضب نئابلا
 هتلتق ام امأ ( 558 /+ ينغملا ) رظنا . روهجلا لوق وهو « لاحب حابي ال : يعفاشلا لاقو
 لوق وهو . نسحلا نع ًافالخ الإ كلذ يف ءاماعلا نيب فالخ ال ء مرح وهف ؛ « لبحلا وأ « ةكبشلا
 . ( هه8 /2 ينغملا ) رظنا . ذاش

 . ( 21ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) و ( 376 ١/ يفاكلا ز رظنا (؟)

 ءهلاح فرعي ال الك هبلك عم دجوو « اًنيم ديصلا دجوف « ديص ىلع هبلك لسرأ اذإ (؟)
 وأ هلتق اهأ معي الو ؛ ال ال وأ هديص طئارش هيف تدسجو له يردسي الو
 . هيكذيف « اًيح هكردي نأ الإ « حابي ال هنإف « . لوهجما بلكلا هلتاق نأ وأ هالتق ًاعيمج اهنأ معي

 وهو « يأرلا باحصأو ء روث وبأو يعفاشلاو ,« كلامو « ةرهخم نب مساقلاو « ءاطع لاق اذهبو
 . ( ه6 /8 ينغملا ) رظنا . كلذ يف ًافلاخع مهل ملعن ال : ةمادق نبا لاق . دمحأ لوق
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 ناك وأ كبلك نم ًارثأ هب تدجو اذإ هعرصم كنع باغ اذإ ديصلا لكأب سأب ال

 لاقو « يروثلا لاق ةيهاركلابو . ههركأ ينإف تاب اذإف « تبي مل ام كمهس هب

 لاقو « فالخ مهسلا يفو « لكؤي مل حراجلا نم ديصلا تاب اذإ : باهولا دبع

 يف كلام لاقو « لتاقملا ذوفنم دجو اذإ ًاعيمج اهيف لكؤي : نوشجاملا نبا
 لاقو .لتاقملا ذوفنم دجو نإو تاب اذإ ًاعيمج اهيف لكؤي ال : ةنودملا

 اذإ : ةفينح وبأ لاقو « هعرصم كنع باغ اذإ هلكأت ال نأ سايقلا : يعفاشلا

 كرتي مام هلكأ زاج ًالوتقم لسرملا هدجوف هبَلَط يف بلكلاو ديصلا ىراوت
 . 0 هلكأ انهرك هكرت نإف « بلطلا بلكلا

 يف وأ ء ديصلا نيع يف ضراعلا كشلا : نانثا نائيش مهفالتخا ببسو )

 , 9( هتاكذ

 يئاسنلاو ملسم ىورف « بابلا اذه يف راثآلا فالتخا : يناثلا ببسلاو
 يذلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نع ةبلعث يبأ نع دواد وبأو يذمرتلاو

 وأ« بلكلا دجو مث , هري لو همهس لسرأ وأ « هنع باغف « « هبلك لسرأ نمو : ربلا دبع نبا لاق )١(
 ضعب هيلع ناعأ نوكي نأ نم افوخ ْتبي ل ام هظأب سأب الف « ديصلا لتاقم ذفنأ دق مهسلا
 ْتِبَي م وأ « هنع تاب ءاوس « هملكأي الف « , ًاليوط هنع باغ نإ : ليق دقو ضرألا باود
 وه اذهو « هلتاقم ذفتأ دق هبلك وأ همهس باصأ اذإ , هنع تاب نإو « هلكأي : ليق دقو

 : . ( 305 ١/ يفاكلا ) رظنا بهذملا ليصحت يف هب لومعملا

 . هلكأ لح هريغ هب رثأ الو هيف همهسو « اتيم هدجوف « هنيع نع باغف « هامر اذإ « دمحأ دنعو
 « ًاتيم هدجو مث , هنيع نع باغف « ديص ىلع هبلك لسرأ ول كلذكو « دمحأ نع روهشلا وه اذه
 باغ نإو  سأب الف ًاراهن باغ نإ دمحأ نعو. . ةداتقو « نسحلا لوق وهو « لح هبلك هعمو
 . حيبأ ةريسي تناك نإو « حتي ل ةليوط ةدم باغ نإ : هنعو « هلكأي م « اليل
 وبأ لاقو . نالوق يعفاشللو ٠ كلذ لثم دمحأ نعو « باغ ام لكأ يروثلاو « ءاطع هركو
 /+ ينغملا ) رظنا . حبب ل « هدججو مث « هنع لغاشت نإو « يلط كرت نكي م نإ حابب : ةفينح
 . ( ةيمالسإلا ةعيرشلا يف جئابذلا ) انباتك رظناو ( 207

 )١( ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن نم نيسوقلا نيب ام « .



 الملك

 يأ نع ملسم ىورو 7« نيني ملام َلُك» : لاقف ثالث دعب هديص كردي
 باغف كمهس تيمر اذإ » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع ًاضيأ ةبلعث

 هيلع لاق هنأ متاح نب يدع ثيدح يفو (7« تبي مل ام لْكَف هعرصم كنع

 نأ تماعو عبس رثأ هيف دجت لو هيف كسمهس تدجو اذإ » : مالسلاو ةالصلا
 وأ مهسلاب داصي ديصلا يف مهفالتخا بابلا اذه نمو . « لكف هلتق كمهس

 : كلام لاقف « لاع ناكم نم ىدرتي وأ ءام يف طقسيف حراجلا هبيصي

 ذفنأ دق مهسلا نوكي نأ الإ « تام نيرمألا يأ نم يردي ال هنأل لكؤي ال

 . () روهملا لاق هبو « تام هنم نأ كشي الو هلتاقم'

 نإ لكؤيو « لتاقللا ذوفنم ءام يف عقو نإ لكؤي ال : ةفينح وبأ لاقو

 . ىدرت

 نم ىدرت وأ ءام يف عقو لتاقملا تبيصأ اذإ ًالصأ لكؤي ال : ءاطع لاقو

 لبق ءاملا نم وأ يدرتلا لبق نم هسفن قوهز نوكي نأ ناكمإل لاع عضوم

 . لتاقملا ذافنإ لبق نم اهقوهز

 )١( يوونلا حرشي مسم ) رظنا . دواد وبأو « يذمرتلاو « يئاسنلاو « دمحأو « سم هاور 41/15 ( ٠
 )'( يوونلا حرشب مسم ) رظنا . مسم هاور 17/4١ ( .

 )( قهاش ناكم نم ىدرتي وأ ءام يف طقسيف « حراجلا وأ « مهسلا هبيصي ديصلا يف اوفلتخا .

 وأ « ءاملا وأ « حراجلا له « هلتق يذلا يف كش كانه نكي ملو « لتاقللا ذفنأ اذإ : كلام لاقف

 . لكألا حابم هنإف « يدرتلا ٠ لكؤي ال « لتاقملا ذفني مل اذإو ٠ له هلتق يذلا ام يردي ال هنأل
 يفاكلا ) رظنا : روهملا لوق وهو « يدرتلا وأ « ءاملا وأ جراجلا ١/3/5 ( .

 لتاقملا ذوفنم ناك نإو « ءاملا يف عقو نإ لكؤي ال ؛ ةفينح وبأ لاقو ٠ مل نإو « يدرتملا لكؤيو
 لتاقملا ذوفتم نكي .

 مأ « لتاقملا ذوفنم ناكأ ءاوس ءاملا يف عقو يذلا مأ « يدرتملا ءاوس  ًالصأ لكؤي ال : ءاطع لاقو

 نبا لوق وهو ء دمحأ بهذم نم روهشملا وهو « يدرتلا قيرط نع هحور قوهز ناكمإل « ال

 راطوألا لين ) رظنا « دوعسم ١605 /8 ( يف طقس اذإ هنأ مهنيب فالخ الو ( 0055/+ ينغملا )و

 ةالصلا هيلع هلوقل . اهلكأ حابي ال ةتيم هنأ ةيجوم ةحارجلا نكت لو ء ولع نم ىدرت وأ « ءاملا
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 لقثملا ىلع ًاسايق هعنم مساقلا نبا نإف « هل حراجلا مدص نم هتوم امأو

 فلتخي مو 4 ْمُكْيَلَع نْكَسْمَأ ام اوُنُكف > : ىلاعت هلوق مومعل بهشأ هزاجأو
 نيح يف هنوك امأو . 22 ىذم ريغ هنأ حراجلا فوخ نم تام ام نأ بهذللا

 دجوي كلذو . © هيلع قفتم تماع ايف طرش هنإف « هيلع رودقم ريغ لاسرإلا

 ظ . ررغ وأ فوخ نود ديلاب هذخأ ىلع ًارودقم ديصلا ناك اذإ

 رسكف دحأ هامر وأ ءيشب قلعت وأ ءيش يف بشن دق هنأ لّبق نم اَمِإ

 نيب لاوحألا ضعب ددرت لبق نم ةريثك عورف بابلا اذه يفو , هقاس وأ هحانج
 هرطضت نأ لثم . هيلع رودقم ريغ وأ هيلع رودقم هنأب ديصلا اهيف فصوي نأ

 . لكؤي ال ليقو ٠ لكؤي بهذملا يف ليقف « ةرفح يف عقيف بالكلا

 : موق لاقف ءٌوُضُع هنم َنيِبَأَف ديصلا برص اذإ رقعلا ةفص يف اوفلتخاو

 نأ نيب موق قرفو « ًاعيمج نالكؤي : موق لاقو « هنم ناب ام الإ ديصلا لكؤي

 نإو ًاعيمج الكأ ًالتقم ناك نإ : اولاقف « لتقم ريغ وأ ًالتقم وضعلا كلذ نوكي

 اذه ىلإو « كلام لوق ىنعم وهو . وضعلا لكؤي لو ديصلا لكأ لتقم ريغ ناك

 نم ربكأ امههدحأ نوكي وأ نيفصنب عطقلا نوكي نأ يف مهفالخ عجري

 ١ ْ . 9 يناثلا

 دق هدجت نأ الإ , لكف « لتق دق هتدجو نإف « هلا مسا ركذاف ٠ كمهس تيمر اذإ » : مالسلاو -ِ

 حرشب ملسم حيحص ) رظنأ ( هيلع قفتم ) . « كمهس وأ هلتق ءاملا يردت ال كنإف « ءام يف عقو

 ًاجراخ هسأر نوكي نأ لثم هلتقي ال هجو ىلع ءاملا يف عقو نإ هنأ ىلع اوقفتاو ( + يوونلا

قي ال يدرتلا ناك وأ « ءاملا هلتقي ال يذلا ءاملا ريط نم نوكي وأ « ءاملا نم
 كلذ لشم لت

 . ( 2835/؟ عنقملا ةيشاح ) رظنا . هتحابإ يف فالخ الف: « ناويحلا

 نم تومي نأ : ثلاثلا طرشلا : يزج نبا لاق . ( 187 /ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا )١(

 ش . هلكأ بهشأ زاجأو « امل اقافو « بعرلا نم الو « حراجلا ةمدص نم ال , حرجلا

 ٠ هيلع قفتم طرش وهف ( 187 /ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (0)

نأ ىلإ دمحأ بهذف « ًاوضع هنم نابأف « ديصلا باصأ نإ (0) ش
 (/ « ةرقتسم ةايح هبو « اوضع نابأ اذإ ه

هو « ةيهبلا نم عطق ام ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « نابأ ام حبي
 ءاور « ةتيم وهف « ةيح ي



 هذمذا١ا

 ةيهبلا نم عطق ام » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةضراعم مهفالتخا ببسو
 4 مكيلع َنْكَسْمُأ امم اوُنُكَف >١ : ىلاعت هلوق مومعل « ةتيم وهف ةيح يهو
 وهو ديصلا كح بلغ نف 4 ْمَكَحاَمِرَو ْمُكيِدْيَأ هنا > : ىلاعت هلوق مومعلو
 ثيدحلا لمحو , ديصلا نم عوطقملا وضعلاو ديصلا لكؤي : لاق ًاقلطم رقعلا
 مومعلا كلذ نم ىنثتساو ًاعم يسنإلاو يشحولا ىلع هلمح نمو « يسنإلا ىلع
 يف ربتعا نمو « نئابلا وضعلا نود ديصلا لك : لاقف عوطقملا وضعلا ثيدحلاب
 ًالتقم ؤضعلا نوكي نأ نيب قرف ةيح يهو هلوق يف ينعأ « ةرقتسملا ةايحلا كلذ
 . لتقم ريغ وأ

 « هنابأ نإو ( 174/8 راطوألا لين ) رظنا . هانعب ةجام نباو « دواد وبأو يذمرتلاو ء دمحأ -

 « يعفاشلا لوق وهو « نيتتوافتم مأ نيتيواستم اتناكأ ءاوس عيملا لح « لاحلا يف ناويحلا تاف

 . ( 565 /؟ ةضورلا ) رظنا . ةداتقو « .يعخنلاو ةمركع نع كلذ يورو

 نكي مل نإو « هنم لصفنا امو « حابم ديصلا نإف « ًالتقم لصفنا يذلا ناك نإ : كلام لاقو

 هتأ ةنيدلا لهأ نم هريغو , كلام نع يور دقو . ديصلأ لحيو , لحي الف ء ًالتقم لصفتا ام ١
 وهف « يح نم عطق امو « هل ةاكذ دايطصالا ةينب ةبرضلا نأل « هريثكو « هليلق هعيمج لكؤي
 نإ : ةفينح وبأ لاقو ( 275 ١/ يفاكلا ) رظنا . اديص نكي موأ ٠ يحلا كلذ شاع اذإ , ةتيم

 ةعطقلا تناك نإو « لح ىرخألا نم لقأ سأرلا عم ىتلا ةعطقلا وأ « نييواستم نيفصن هعطق

 دنعو ( 7776/1 عئانصلا عئادب ) رظنا". سأرلا لحو « لحت مل « لقأ بّتُدلا ةهج نم ينلا

 . لح محللاب قلعت نإو « لحي ال ةفينح يبأ دنعو , لح دلجلاب قلعتف ء وضعلا عطق نإ : دجأ
 . ( "لله ١/ عئانصلا عئادب ) و ( 5650 /* عنقملا ةيشاح ) رظنا
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 عبارلا بابلا

 صناقلا طورش يف

 باتك يف كلذ مدقت دقو « هسفن حباذلا طورش يه صناقلا طورشو ٠
 وهو دئاز طرش ربلا يف دايطصالا صخيو « اهيف فلتخلاو اهيلع قفتملا حئابذلا
 ُدْيَص يلع َمّرُحَو » : ىلاعت هلوقل كلذ يف فالخ الو « ًامرحم نوكي ال نأ

 وه'مأ لالحلل ديصلا كلذ لحي لهف مرحم داطصا نإف )4 امّرُخ ْمْتْمُد امّربلا

 ..ةتيم هنأ ىلإ كلام بهذف . ءاهقفلا هيف فلتخا ؟ ًالصأ دحأل لحي ال ةتيم

 . «9 هلكأ مرحما ريغل زوجي هنأ ىلإ روث وبأو ةفينح وبأو يعفاشلا بهذو

 مأ يهنملا داسفب دوعي يهنلا له وهو روهشملا لصألا وه مهفالتخا ببسو
 بلك يف بابلا اذه نم اوفلتخاو . بصاغلاو قراسلا حبذ ةلزنمب كلذو ؟ ال

 « ةلآلا ال دئاصلا ربتعملا نإف « زئاج هب دايطصالا. : كلام لاقف « ملعملا سوجما

 نسحلاو هللا دبع نب رباج ههركو « مهريغو ةفينح وبأو يعفاشلا لاق هبو
 نم تْئَلَعاَمو ١ : ىلاعت هلوق يف باطخلا نأل , يروثلاو دهاجمو ءاطعو
 اذه نم دوصقملا بسحب فاك اذهو . نينمؤملا وحن هجوتم 4 نيِبّلَكُم حراوجلا

 . باوصلل قفوملا هللاو « باتكلا

 . 51 ةيآ ةدئاملا 0)

 وبأو « يعفاشلا بهذو . هريغل الو ٠ مرحملل لحي ال ٠ ةتيم هنأ كلام بهذم مرحلا هداص ام (؟)
 . جحلا باتك يف ةلكسللا هذه تمدقت دقو . هلكأ هريغل زوجي هنأ ىلإ روث وبأو « ةفينح
 : ديصلا بادآ

 نيماسملا ىلع بجوأ مالسإلاف « ديصلاب ثبعلا مدع دئاصلا اهب كسِتي نأ بجي يتلا بادآلا نم

 نأ وأ « ثبعلاو « بعللا درج ةعفنم وأ ؛ فده ام نود ناويحلا لتقي الف « ناويحلا وحن ةمحرلا
 : لوقي ةمايقلا موي ىلإ جع ًاثبع ًاروفصع لتق نم » ثيدحلا يف ءاج دقف « ًاضرغ ناويحلا ذختي



 ااا ااا ووو ومو وو و وو هموم ووووو

 لين ) رظنا . يئاسنلاو . دمحأ هاور « ةهفنم .ينلتقي مو ًاثبع ينلتق ًانالف نإ براي براي

 اهقوف اف ًاروفصع لتقي ناسنإ نم ام » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ًاضيأ ءاجو ( ١65 /8 راطوألا
 نأ : لاق ؟ اهقح امو « هللا لوسراي :.ليق « ةمايقلا موي اهنع هللا هلأس الإ « اهّلح ريغب

 . مكاحلاو ؛ يئاسنلا هاور « اهب .يمريف.. اهسأر عطقي .الو « اهلكأيف « اهحبذي

 . ةيح يهو « ىمرتف بصنت يأ . هيلع قفتم « مئاهبلا َرَبْصَت نأ هَ هللا لوسر ىجن »و 1
 هيف ًائيش اوذختت ال :٠ لاق هَ ين نأ اهنع هللا يضر سابع نبا نع ثيدحملا يف ءاجو

 لعف نم هللا نعل » ثيدح ةوق هذيؤيو : يناعنصلا لاق . ةجام نباو ملسم هاور « أضَرَغ حورلا
 ًاماليإ هيف نأ يهنلا ةكح هجوو . هنومري مو ء بصن دق رئاطو « تي رم امل« ..اذه

 . ىكذم ريغ ناك نإ  هتعفنلو ٠ كذي امم ناك نإ هتاكذل اتيوفتو ؛ هتيلام اعييضتو « ناويحلل

 . ( 26 /6 مالسلا لبس )

 ريطلا بحاصل اولعج دقو « هنومري مهو « ًاريط اوبصن دق شيرق نم نايتفب رمع نبا رم دقو

 هللا لوسر نإ ؟ اذه لعف نم » : رمع نبا لاقف , اوقرفت رمع نبا اوأر اماف مهلبن نم ةئطاخ لك
 ( ٠١1/1١ يوونلل ملسم حرش ) رظنا . ملسم هاور « ًاضرغ حورلا هيف ًائيش ذختا نم نعل هَ

 ىلع ريطلا اورقأ » هي يبنلا لوق : هل ليقف ء هب سأب ال : دمخأ لاقف ؛ ليللاب دايطصالا امأ
 : لاق هنيمي نع ناك نإ لءافتي ب ىتح ريطلا ريثيف ءرمألا ديري مهدحأ ناك اذه : لاقف « اهتانُكُو

 ىلع ريطلا اورقأ » مالسلاو ةالصلا هيلع : لاقف ء اذك : لاق هراسي نع ءاج نإو ءاذك

 ةعاط ميدقت » انفلؤمو « ةيمالسإلا ةعيرشلا يف حئابذلا » انباتك رظنا ( 551/4 ينغملا ) « اهتانكو

 . « لاوحألاو ناكملاو نامزلل ًارظن اهكرت وأ ىرخأ ىلع .



 هلآو دمع انديس ىلع هّللا ىلصو ... محرلا نمحرلا هللا مس

 | اهلست ماسو هبحصو

 ةقيقعل | باتك
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 () ةقيقعلا باتك

 يف : لوألا : باوبأ ةتس يف رصحني باتكلا اذه لوصأب طيحلا لوقلاو
 هنع قعي نم ةفرعم يف : ثلاشلاو . اهلح ةفرعم يف : يناثلاو . اهكح ةفرعم

 اذه نس يف : سماخلا . كسنلا اذه تقو ةفرعم يف : عبارلا . قعي دو
 . اهئازجأ رئاسو اهم مح : سداسلا . هتفصو كسنلا

 اهفيرعت )١(

 . ( اهضو نيعلا رسكب ) ّقْعَي هدلو نع قع : لاقي : محلا بحاص لاق

 يذلا رْعشلل لاقيو . اهقلح عطقي هنأل « كلذب ةقيقعلا تيمسو « عطقلا ةغللا يف قعلا لصأو
 ةحيبذلاو كلذ يف ًالصأ رعشلا يرشخمزلا لعجو « ةقيقع همأ نطب يف دولوملا سأر ىلع جرخي
 ةقيقعلا يف لصألا : ديبع وبأ لاقو ( 56/8 دوبعملا نوع ) و ( 57١1/8 عومجملا ) رظنا . هنم

 ٠١ 0 :رعاشلا هلوق هنمو « قث ةئاقع اهعمجو « دولوملا ىلع رعشلا

 ابسحأ ةتتقيقع هليلع ةقوُب يحكنت ال ٌُدْئهايأ

 وأ « هببس مسأب ء ءيثلا ةيمست يف مهاداع ىلع ةقيقع ةقيقع هرعش قلح دنع ةحيبذلا تمس برعلا نإ مث

 ءهيف ةرومغم ةقيقعلا تراصو « ةيفرعلا ءامسألا نم راص ىتح كلذ رهتشا مث « هرواج ام
 . ةحيبذلا الإ قالطإلا دنع ةقيقعلا نم مهفي الف

 ماعطلا ليقو ء هسفن حبذلا ةقيقعلا امإ : لاقو ء ريسفتلا اذه دمحأ ركنأ : ربلا دبع نبا لاقو
 . ةمادق نبال ( 44/8 ينغملا ) رظنأ . هسفن

 : اهتيعورشم نم ةمكحلا
 « تقو لك يف ىصحت الو « دعت ال يتلا معنلا نم ريثك هل هدابع ىلع لضفتملا معنملا ىلاعت هللا نإ

 ةحرفلا هب لصحت ًادولوم ناسنإلا هللا قزري نأ اهمظعأو اهامسأو « معنلا ةلمج نمو « نيحو
 « حرفيو .. حريو « كحضيو « بعلي ايندلا ةايحلا ةنيز نوكي لفط دوجوب رورسلا هب لمكيو
 معنملل ًاركشف ٠ عقجلا يف ريبك نأش هل نوكي دقو « هيوذو « هلهأ بولق ىلع رورسلا لخديف
 رمأ يلوب ردجألاو ىرحألا ناك « ةنملاو « لضفلاب هناحبس هل ًافارتعاو « ةمعنلا هذهب لضفتملا
 . ةديعسلا ةبسانملا هذبب ىلاعت هلل ًانابرق برقي نأ لفطلا
 « ناريجلاو , نيكاسملاو « ءارقفلا بولق ىلع رورسلا لاخدإ ىرخأ ةيحان نمو « ةيحان نم اذه
 ةمألا هذهل عرش ايف مظعلا عرشلا ةكح رس حوضوب رهظي اذكهو . تيبلا لعأو « ءاقدصألاو
 . ننسو « نيناوقو « ضئارف نم ةميركلا



1154 

 بهذو « ةبجاو اهنأ ىلإ ةيرهاظلا مهنم ةفئاط تبهذف : اهكح امأف

 دقو « ةنس الو ًاضرف تسيل اهنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو « ةنس امنأ ىلإ روهمملا

 موهفم ضراعت مهفالتخا ببسو . () عوطت هدنع اهنأ هبهذم ليصحت نإ ليق

 هيلع ينلا لوق وهو ةَرْمَن ثيدح رهاظ نأ كلذو « بابلا اذه يف راثآلا

 هنع طاميو هعباس موي هنع حبذت هتقيقعب نهترم مالغ لك » : مالسلاو ةالصلا

 نع لئس دقو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق رهاظو ٠ بوجولا يضتقي 7 « ىذألا

 نع كسني نأ ٌبحأف َدَلَو هل َدِلَو نمو قوقعلا بحأ ال » : لاقف ةقيقعلا
 : لاق بدنلا هنم مهف نف « ةحابإلا وأ بدنلا يضتقي )« لعفيلف هدلو

 جرخو « ضرف الو ةنسب تسيل : لاق ةحاباإلا مهف نمو .ءةنس ةقيقعلا

 . اهبجوأ ةرمم ثيدحب ذخأ نمو . دواد وبأ نيثيدحلا

 )١( سابع نبا مهنم « للعلا لهأ ةماع لوق يف ةنس ةقيقعلا ٠ نيعباتلا ءاهقفو « ةشئاعو ء رمع نباو «
 يعفاشلاو , كلام مهنمو « راصمألا ةأو ٠ روهملا لوق وهو « ةنس اهنأ دمحأو .

 ةيرهاظلا بهذمو . ةيلهاجلا رمأ نم اهنإ لب « ةبجاو الو « ةنس تسيل انأ ةفينح يبأ بهذمو
 ىلحلا )و ( 7١1/ص حاصفإلا )و ( 144/8 ينغملا )رظنا . نسحلا لاق هبو « ةبجاو اهنأ 587/8 ( .

 ًاطوملا يف كلام هاورو ء ماحلا هححصو « يذمرتلاو « دمحأو « دواد وبأ هاور (؟) ٠ لاق . يقهيبلاو

 يذمرتلا هححصو : ظفاحلا لاق ( 7/8 عومجملا ) رظنا . فيعض ثيدح وه : يوونلا «

 حصأ ىّمسيو : دوادوبأ لاق . ىمديو : مهل ةياور يفو « قحلا دبعو « ماحلاو ٠ نم طلغ « ىمدي هو
 ةيمدتلا : نيرمألا ركذ ء هنع زه ةياور يف نأ اهطبض هنأ ىلع لدي : ظفاحلا لاق . مامه ٠

 ؟ ةيمستلا نم ًاقيرحت نوكي فيكف « مل اهركذف « ةيمدتلا نع ةداتق اولأس مهنأ هيفو « ةيمستلاو
 سلدم وهو « ةرمس نع نسحلا ةياور نم هنأب ثيدحلا مهضعب لعأو ٠ يف يراخبلا ىور نكل

 صيخلتلا ) رظنا . اذه ىنع هنأك « ةرمس نم ةقيقعلا ثيدح عمس هنأ نسحلا قيرط نم هحيحص

 4 ( راطوألا لين )و ١66/8 ( .

 دبعوبأ : ليقو ديعس وبأ يرازفلا جيرَح نب لاله نب بدنج نب ةرمم ثيدحلا يوارو

 ةروسكم ءارو « ةحوتفم ءاحب جيرَحو « ناهلس وبأ : ليقو « هللا دبع وبأ : ليقو « نمحرلا «

 ءامسأ ديرجت ) . ةريثك ةياور هل . راصنألا فيلح وهو « ةرصبلا لزن . الوكام نبا هديق « مجو

 ةباحصلا ( . . 00
 )١( راطوألا لين ) رظنا . يئاسنلاو « دواد وبأو ء دمحأ هاور ثيدحلا  ) 1٠61/0يناكوشلا لاق :
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 يف زوجي ام الإ ةقيقعلا يف زوجي ال هنأ ىلع ءاماعلا روهمج نإف اهلحم امأو

 . يف هبهذم ىلع نأضلا اهيف راتخاف كلام امأو . ةيناثلا جاوزألا نم اياحضلا

 رئاسو ؟ يزجي ال وأ رقبلاو لبإلا آهيف يزجي له هلوق فلتخاو « اياحضلا

 . © معلا نم لضفأ رقبلاو رقبلا نم لضفأ لبإلا نأ مهلصأ ىلع ءاهقفلا

 ثيدحف رثألا امأ . سايقلاو بابلا اذه يف راثآلا ضراعت مهفالتخا ببسو

 "7 « اشبك ًاشبك نيسحلاو نسحلا نع قع ِةَقِلَم هللا لوسر نأ » سابع نبا

 امأو . 7 دواد وبأ اهجرخ « ناتاش مالغلا نعو ةاش ةيراجلا نع » : هلوقو

 . ايادهلا ىلع ًاسايق لضفأ اهيف مظعألا نوكي نأ بجوف « كسن اهنألف سايقلا

 قنألاو ركذلا نع قعي هنأ ىلع مروهجج نإف « هنع قعي نم امأو
 نأ مهضعب زاجأو « ةيراجلا نع قعي ال : لاقف نسحلا ذشو « طقف نيريغصلا

 ةالصلا هيلع هلوق ريغصلاب اهقلعت ىلع روهجلا ليلدو . 9 ريبكلا نع قعي

 ينلا نأ » سنأ نع يور ام فلاخ نم ليلدو . « هعباس موي » : مالسلاو

 ' هتياور يف ينعي « لاقم هيفو « بيعش نب ورمع هدانسإ يف : يرذنملا لاقو . دواد وبأ هنع تكس -

 ْ . هدج نع هيبأ نع
 )١( ةيحضألا باب يف كلذ يف مالكلا مدقت دق .

 هوحن جرخأو « ديعلا قيقد نباو ٠ قحلا دبع هححص . سابع نبا نع ؛ يئاسنلاو « دواد وبأ هاور (م)

 صيخلتلا ) رظنا « عباسلا موي » ةدايزب ةشئاع ثيدح نم يقيهيبلا « ماحلاو « نابح نبا

 . مارملا غولب عم ( 57/6 مالسلا لبس ) رظنا . هلاسرإ متاح وبأ حيجرو ( 5

 صيخلتلا ) رظنأ ةشئاع نع يقهيبلاو « نابح نباو « ةجام نباو ء هححصو « يذمرتلا هاور ()

)2 000 

 « ةشئاعو ٠ سابع نبا لاق هبو معلا لهأ رثكأ لوق وه : ةاش ةيراجلا نعو « ناتاش مالغلا نع (غ)

 ةيراجلاو « مالغلا نع ةاش ةاش : لوقي رمع نبا ناكو . روث وبأو « قحسإو « دمحأو « ىمفاشلاو

 : ةيرهاظلا لاقو ( 164/4 ينغملا ) رظنا . ةقيقع ةيراجلا نع نايري ال ةداتقو « نسحلا ناكو

 ٠ ( 075/1 ىلحا ) رظنا . عيطتسي نأ ىلإ ةمذلا يف ضرف يهف « ًاضيأ ريبكلا نع قعي لب
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 ىلع ًاضيأ مهليلدو 7« ةوبنلاب ثعب ام دعب هسفن نع قع مالسلاو ةالصلا هيلع
 مالغلا نعو ةاش ةيراجلا نع » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىثنألاب اهقلعت
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ركذلا ىلع اهب رصتقا نم ليلدو . ناتاش

 ش . « هتقيقعب نهترم مالغ لك »

 نع قعي : كلام لاقف . كلذ يف ًاضيأ اوفلتخا ءاهقفلا نإف ددعلا امأو

 'نع قعي : دمحأو دواد وبأو روث وبأو يعفاشلا لاقو « ةاش ةاشب ىثنألاو ركذلا
 اذه يف راثآلا فالتخا مهفالتخا ببسو . "”ناتاش مالغلا نعو ةاش ةيراجلا

 هللا لوسر تعمس : لاق دواد وبأ هجرخ ةيبعكلا زرك مأ ثيدح اهنف . بابلا

 (9 «ةاش ةيراجلا نعو « ناتأفاكم ناتاش مالغلا نع » ةقيقعلا يف لوقي هِيَ

 . ناتلثاتملا : ناتأفاكملاو

 نع قع هنأ » يور امو « ىثنألاو ركذلا نيب كلذ يف قرفلا يضتقي اذهو

 . اههنيب ءاوتسالا ىضتقي ©« اشبك اشبك نيسحلاو نسحلا

 وهو . ررحم نب هللا دبع هيف نأل ءركنم : يقهيبلا لاقو « لطاب ثيدح اذه : يوونلا لاق )١(
 . ( 70/8 عومجملا ) رظنا . هفعض ىلع قفتم فيعض

 . ( ١45/6 راطوألا لين ) رظنا . ةجام نباو ء دمحأ هاور (؟)
 نع قبعولو : ربلا دبع نبا لاق ( 518/١ يفاكلا )رظناو ( 5٠١/2 عومجملا )و ( 645/8 ينغملا )رظنأ (5)

 . كلام بهذم يف ًانسح ناك ةاشب ةيراجلا نعو « نيتاشب مالغلا
 ( 55/4 دوبعملا نوع ) رظنا . نابح نباو « ةجام نباو ٠ يذمرتلاو « دواد وبأ هاور (5)

 لب « ةنسم ريغ ىرخألاو ء ةنسم امهادحإ نوكت الف ء نسلا يف ؤوفاكتلاب دارملا : يباطخلا لاق

 . ةيحضألا اهب ئزجي امم نانوكي

 : مسأ نب ديز لاقو . لبسلا يف هركذ . ىرخألل ةلباقم امهادحإ حبذي نأ هانعم : ليقو

 : يرشخعزلا لاقو.ىرخألا نع امهادحإ حيبذ رخؤي ال يأ « ًاعيمجج ناحبذت « ناتهاشتم

 . ( 58/4 دوبعملا نوع ) رظنا . ةيحضألاو « ةاكزلا يف يرجي اك « ناتلداعتم

 . ثيدحلا جيرخت مدقت (ه)
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 نب كلملا دبعو « ًارامن دلو نإ هيف دلو يذلا مويلا عوبسألا يف دعي ال
 . هرجي مل اليل قع نإ : « ةيبتعلا » يف مساقلا نبا لاقو . هب بستحي نوشجالا
 ينعأ : اياحضلا تقو ليقف « ءازجإلا تقو أدبم يف كلام باحصأ فلتخاو
 نم نأ كشالو . ايادهلا يف كلام لوق ىلع ًاسايق رجفلا دعب ليقو « ئحض

 يناثلا عباسلا يف زوجي ليق دقو ؛ اليل هذه زاجأ اليل اياحضلا زاجأ
 . 2 ثلاثلاو

 هنأ ينعأ « ةزئاجلا اهتفصو اياحضلا نسف هتفصو كسنلا اذه نس امأو
 يف ًافالخ اذه يف معأ الو ء اياحضلا يف ىقتي ام بويعلا نم اهيف ىقتي
 . هنم ًاجراخ الو بهذملا

 ةقدصلاو لكألا يف اياحضلا محل حف اهئازجأ رئاسو اهدلجو اهم مح امأو
 اهمدب ةيلهاجلا يف لفطلا سأر ىمدي ناك هنأ ىلع ءاماعلا عيمجو « عيبلا عنمو
 يفانك »:لاق يماسألا ةدْيَرُي ثيدحل كلذو . "9 مالسإلا يف خسن هنأو

 مويلا يف حبذت نأ لضفألا نأ دمحأو « يعفاشلاو ء كلام : ةثالثلا ةمكألا مهنمو « روهجلا قفتأ )١(
 يذلا مويلا دعي ال ًاكلام نأ الإ هأزجأ « عباسلا مويلا لبق وأ « ةدالولا دعب اهحبذ نإف « عباسلا
 . ةيعفاشلل لوق وهو . دولوملا هيف دلو
 ىلع ًاسايق ًاليل زوجت ال : كلام لاقو , ًاراب وأ « اليل حبذلا نيب قرف ال دمحأو « يعفاشلا دنعو
 . ايادهلاو « اياحضلا

 مويلا نع اهرخأ اذإ ايف اوفلتخاو . ءىزجمت ال اهنأ دولوملا داليم لبق اهحيذ ول هنأ ىلع اوقفتاو
 نإبف : يمفارلا لاق . غولبلا لبق ام ىلإ ةدتم يه لب . توفت ال اهنأ : ةيعفاشلا دنعف ٠ عباسلا
 دعبو « عباسلا مويلا دعب دولوملا تام ولف . دمحأ بهذم وهو « اهتقو تاف « غلب ىتح اهرخأ
 ( ؛45/» عومجلا ) رظنا . هنع قعي نأ بحتسي هنأ اهحصأ : يعفاشلل نالوقف حبذلا نم نكقلا
 مويلا دسعب ةقيقع ال كلام دنعو . كلام بهذم يف ( 08/١ يفاكلا )و ( 161/4 ينغلا )و
 . عباسلا

 ىوقأو . ىلوأ روهمجلا لوقو كلذ ناسحتسا ةداتقو « نسحلا نع يكحو ( 8//18 ينغملا ) رظنأ (؟)
 : هوجو نم

 ءاج اماف , اهمدب هسأر خطليو « ةاش حبذ مالغ اندحأل دلو اذإ. ةيلهاجلا يفانك : ةديرب لاق أ



 هؤا١ا

 ءاج اماف ء اهمدب هسأر خطلو ةاش هل حبذ مالغ اندحأل دلو اذإ ةيلهاجلا

 : الاقف ةداتقو نسحلا ذشو « نارفعزب هخطلنو هسأر قلحنو حبذن انك مالسإلا

 يف اوناك الل اهماظع رسك بحتساو « مدلا يف تسمغ دق ةنطقب يبصلا سأر سي

 . لصافملا نم اهنوعطقي ةيلهاجلا

 ء ةضف هرعش نزوب ةقدصلاو « عباسلا موي دولوملا سأر قالح يف فلتخاو

 بابحتسالاو « كلام نع نالوقلاو « بجحتسم ريغوه ليقو « بحتسم وه ليقف

 تنب ةمطاف نأ » أطوملا يف كلام هاور امل بيبح نبا لوق وهو « )١( دوجأ

 تقدصتو . موشلك مأو بنيزو نيسحلاو نسحلا رعش تقلح نبَع هللا لوسر

 م ن7 ةضف كلذ ةنزب

 ٠ نارفعزب هخطلنو « هسأر قلحنو « ةاش حبذن انك مالسإلا 5

 : لاقف « مامه نم مهو وهو ء حصأ.« ىمسيو » دواد وبأ لاقف « ىمديو » : ةياور امأو ب

 © ىمدي 0

 ؟ ريغص لفط سأر هب خطلن نأ حصي فيكف « هبانتجاب انرمأ دقو « سجن مدلا نإ  ج

صي فيكف « هعباس موي لفطلا نع ىذألا ةطاماي رمأ تِلط يبنلا نإ د
 ؟ ىذأب خطلي نأ ح

 ماعم )رظناو ( 53/8 دواد يبذل مقلا نبا حرش )و( ؟8/4دوبعملا نوع )و ( 118/+ ينغملا )رظنا

 . ( 5180/6 ننسلا

 « نيكاسلاو . ءارقفلا ىلع هقيرفت مث « محللا خبط ةيعفاشلا نع لضفألاو
 « دجأ بهذم وهو

ب طرش يهف « ةينلا نع امأ . عنام الف , سانلا اهيلإ اعدو , اهخبط نإف
 « وني م نإف . قافتا

 . اهيف فالخلا رم دقف « ةيمستلا امأو . ةقيقعلا داعأ

 هتور يذلا ثيدحلل « نالف ةقيقع كيلإو « كل مهللا » حبذلا دنع حباذلا لوقي نأ بحتسيو

نيسحلاو « نسحلا نع قع هِي يبنلا نأ نم اهنع هللا يضر ةشئاع
 ربكأ هللا هللا مسب : لاقو « 

 ( 101/0 راطوألا لين ) رظنا . نسح دانسإب يقهيبلا هاور « نالف ةقيقع هذه كل مهللا

 1 . ( 148/8 ينغملا )و

. 
 كلام بهذمل ( ١٠"ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظناو ( 1/4 ينغلا ) رظنا

)١( 

 اهل لاق ( 1407/8 ينغملا ) رظنا رخآ ظفلب دمحأ هاورو ( هء/؟ أطوملا ) رظنا . كلام هاور )

نيكاسلا ىلع ةضف هرعش ةنزب قدصتو « هسأر يقلحا » قل هللا لوسر
 ينعي « ضافؤألاو ٠ 

 ش . هنئس يف ديعس هاورو « ةفّصلا لهأ

 ٠ ملعأ هللاو « ةيمالسإلا ةعيرشلا يف حئابذلا » انباتك هلك كلذ يف رظنا



 هلآو دم انديس ىلع هللا لصو ... ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اهلست ملسو هبحصو

 ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 : نيتلمجب قلعتت باتكلا اذه لوصأ يف مالكلاو

 .رايتخالا ةلاح يف تامرحلا اهيف ركذن : ىلوألا ةلمجلا

 . رارطضالا لاح يف اهلاوحأ اهيف ركذن : ةيناثلا ةلمجلا
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 ىلوألا ةلمجلا

 هنف ءهب ىذتغُي يذلا ناويحلا امأف . ناويحو تابن : ةيناسنإلا ةيذغألاو
 اهنم ةمرحملاو . يرحب هنمو ْيَرَب هنم اذهو « مارح هنمو « عرشلا يف لالح

 اهنم اذه لكو . اهيلع دراو ببسل نوكت ام اهنمو « اهنيعل ةمرحم نوكت ام

 . هيف اوفلتخا ام اهنمو « هيلع اوقفتا ام
 , ةقنخنملاو « ةتيملا : ةعست ةلجلاب يهف اهيلع دراو ببسل ةمرحلا امأف

 نم طرش هصقن ام لكو « ٌعبّسلا َلَكَأ امو « ةحيطنلاو « ةيدرتملاو « ةذوقوملاو
 ماعطلاو « ةلآلجلاو « هلكأ يف طرش ةيكذتلا يذلا ناويحلا نم ةيكذتلا طورش
 . سجن هطلاخي لالحلا

 ىلع رحبلا ةتيم يف اوفلتخاو ءربلا ةتيم ميرحت ىلع ءاماعلا قفت ةتاف ةتيملا امأف
 مارح يه : موق ٍلاقو « قالطإب لالح يه : موق لاقف : لاوقأ ةث ةثالث

 وهف رحبلا هنع َرَزَج امو « مارح كسسلا نم افط ام : موق لاقو « قالطاي
 موع ةضراعمو « بابلا اذه يف راثآلا ضراعت مهفالتخا ببسو « " لالح

 ةضراعمو « ةيئزج ةقفاوم اهضعبل هتقفاومو ةيلك ةضراعم اهضعبل باتكلا
 ْتَمّرَح » : ىلاعت هلوق وهف مومعلا امأف . ةيئزج ةضراعم ضعبل اهصعب

 مومعل لالح رحبلا يف تام ام نأ « دمجأو « « يعفاشلاو « كلام : ةثالثلا ةمألا مهنمو ء روهجلا )١(
 . ناسلا باحصأو « كلام هاور « هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق
 . ءاوس كلذ يف يفاطلا ريغو « هنم يفاطلاو

 : لاقف ءراتخلا ردلا يف لصف لكؤي ال كمسلا نم يفاطلا نإ : ةيوداحلاو : ةيفنحلا لاقو
 نم هرهظ ناك ولف ىلعأ نم شلبي ناك ام وهو هنأ فتح تام يذلا الا هجو ىلع قالا
 ىقلأ ام » ِهَقِلَي هللا لوسر لوقب اوجتحاو ٠ لكؤيف « فاطب سيلف ؛ لفسأ نم « ىلعأ
 يطال افطو « هيف تام امو « 0 رحبلا
 . هلح يف فالخ الف سبايلا ىلإ رحبلا هب ىقلأ امو « تاف ءرحبلا هنع رسحنا ام امأ |( 7
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 ناثيدحف ةيلك ةضراعم مومعلا اذهل ةضراعملا راثآلا امأو . 7 < ٌةتيملا ٌمُكْيَلَع

 هيفو ء«رباج ثيدحف هيلع قفتملا امأ . هيف فلتخم رخآلاو « هيلع قفتم دحاولا

 هنع ررج دق ةباد وأ « ربنعلا ىمسي ًاتوح اودجو ال هللا لوسر باحصأ نأ 2«

 نم هللا لوسر ىلع اومدق مث « أرهش وأ ًاموي نيرشعو ةعضب هنم اوكأف رحبلا

 لع هللا لوسر ىلإ هنم اولسرأف ؟ ءيش هم نم كعم له : لاقف هوربخأف

 . هظفلب ال هموهفمب ةيلك ةضراعم باتكلا ضراعي امنإ اذهو 9 « هلكأف

 لئس هنأ » ةريره يأ نع كلام هاور اف « هيف فلتخلا يناثلا ثيدحل امأو

 قفاوملا ثيدحلا امأو . 27 « هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه : لاقف رحبلا ءام نع

 نع رباج نع ريبزلا يبأ نع ةيمأ نب ليعاممإ ىور اف ةيئزج ةقفاوم مومعلل

 افط امو « هولكف هنعَرْرَجوأر حبلا ىقلأ ام >: لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا

 فعض ببسو . كلام ثيدح نم مهدنع فعضأ ثيدح وهو (؟ « هولكأت الف

 لاق « دحاو قيرط نم درو هنأو « فرعي ال نم هتاور يف نأ كلام ثيدح

 . قرط نم درو دقو نوفورعم هتاور لب :ربلا دبع نب رمع وبأ

 ' ةيآ ة دئاملا )١(

 ( 47//١؟ يوونلا حرشب مسم ) رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا )١(

 . ثيدحلا اذه جيرخت مدقت (؟)

 نع ريبزلا يبأ نع يئاطلا ملس نب ىحي ةياور نم ًاعوفرم دواد وبأ هجرخأ : يناكوشلا لاق (4)
 لاسقو . ًاعوفرم رباج نع ريبزلا يبأ نع بئذ يبأ نبا نع رخآ هجو نم دنسأ دقو ءرباج 03

 نب ىحيو « هفالخ رباج نع يورو « ظوفحمب سيل : لاقف « هنع يراخبلا تلأس : يذمرتلا

 نم ثّدَح اذإ : بوقعي لاقو . يوقلاب سيل : يئاسنلا لاقو . ظفحلا ءيم قودص ملس

 وبأ لاقو «ركنيو « فرعي ام هثيدح يفف « ًاظفنح ثدح اذإو « نسح هثيدحف « هباتك

 . هعفر ىلع عبوت دقو « ءىطخي ناك : تاقثلا يف نابح نبا لاقو « ظفاحلاب نكي مل : متاح

 « عيكو هفلاخ : لاق نكل ء ًاعوفرم يروثلا نع يريبزلا دمحأ يبأ ةياور نم ينطقرادلا هجرخأ
 ًاعوفرم ةيمأ نب ليعامنإو « بئذ يبأ نبا نع يورو باوصلا وهو « يروثلا ىلع هوفقوف هريغو

 يبأ لوق هضراع دقق ًافوقوم الإ حصي م اذإو : ظفاحلا لاق . فوقوم حيحصلاو ٠ حصي الو

 راطوألا لين ) رظنا . فيعض هجو نم ثيدحلا اذه دنسأ دقو : يرذنملا لاق . هريغو « ركب

 ( ادد



 نيني

 حجر نف « رباج ىلع هوفقوأ تاقثلا نأ رباج ثيدح فعض ببسو

 نم نثتسي مل هل باتكلا مومع ةداهشل ةريره يىبلأ ثيدح ىلع اذه رباج ثيدح

 ثيدح حجر نمو « ضراعت كلذ يف دري م ذإ رحبلا هنع رزج ام الإ كلذ

 . ًاقلطم ةحابإلاب لاق ةريره يبأ

 لاق ًاقلطم ةحابإلابو « باتكلا مومع حيجرت ىلإ ًاريصف ًاقلطم عنملاب لاق نم امأو

 . قرفلاب ءالؤه ريغ موق لاقو ةفينح وبأ لاق ًاقلطم عنملابو . يعفاشلاو كلام

 امأو « ةتيملا كح مهدنع اهكح نأ فالخ الف ةتيملا عم هللا ركذ يتلا ةسخلا امأو

 مهفالتخا ببسو . () اهلأ يف اوفلتخاف ةساجنلا لكأت يتلا يهو ةلالجلا

 نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » يور اف رثألا امأ . رثألل سايقلا ةضراعم

 . )رمح نبا نع دواد وبأ هجرخ « اهنابلأو ةلالجلا موحل

 محل ىلإ بلقني ناويحلا فوج دري ام نأ وهف « اذمل ضراعملا سايقلا امأو
 نأ بجو « لالح ناويحلا محل نإ انلق اذإف « هئازجأ رئاسو ناويحلا كلذ

 . اههركي كلامو ؛ 1 لالا مرحي يمفاشلاو ظ أ يدقك وأ بارت

 اوبحتساو « سبح نود هركت اهنأ دمحأو « يعفاشلاو « ةفينح وبأ : ةثالثلا ةّمألا مهنمو ,روهملا )١(

 : ليقو « مغلاو ءرقبلاو « لبإلا كلذكو « مايأ ةثالث سبحي ريطلا نأ دمحأ نع يورف « سبحلا

 ينغملا )و ( 757 رايخألا ةيافك ) رظنا . سبح نود كلام اهحابأو ءًاموي نيعبرأ سبحت

 . ( ؟75/5 عئانصلا عئادب ) و ( هذك/ح

 . (راطوألا لين ) رظنا . رمع نبا نع يئاسنلا الإ ةسفخلا هاور (؟)

 ىلع هيزنت ةهارك تهرُك اهم ريغت اذإ : يوونلا لاق : ةلالجلا يف يعفاشلا بهذم انيي دق ()

 « كلامو « يرصبلا نسحلا لاق هبو « اهضيبو . اهتبلو « اهل ءاوسو ؛ « مرحت الو ء حصألا

 . ( 055/4 ينغملا ) و ( ١5/5 عومجلا ) رظنا . مرحت اهنأ ةثلاثلا ةياورلاو ء دمحأ نع ةياورو « دوادو

 . ًاقافتا اهسبحب ةهاركلا لوزتو : ةمادق نبا لاق



 لنك

 يبأ ثيدح نم روهشملا ثيدحلا هيف لصألاف لالحلا طلاخت ةساجنلا امأو

 : لاقف نمسلا يف عقت ةرأفلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع لئس هنأ » ةنويمو ةريره

 وأ هوقيرأف ًابئاذ ناك نإو قابلا اولكو اهلوح امو اهوحرطاف ًادماج ناك نإ »
 . (©)« هوبرقت ال

 نم : اههدحأ : نابهذم لالحلا تاموعطملا طلاخت ةساجنلا يف ءاماعللو

 معط الو ةحئار الو نول ماعطلل ريغتي م نإو طقف ةطلاخنلا ميرحتلا يف ربتعي

 : يناثلاو . روهملا هيلع يذلاو روهشملا وهو هتطلاخ يتلا ةساجنلا لبق نم
 نع ةياورو رهاظلا لهأ لوق وهو ءريغتلا كلذ يف ربتعي نم بهذم
 ش , ( كلام

 يبأ دانسإي يذمرتلا هركذو . هفعضي ملو ةريره يبأ نع حيحص دانساي دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه (1)

 ظفلب وهو , أطخ وه : لوقي يراخبلا تعمس لاق . ظوفحم ريغ ثيدح اذهو : لاق مث « دواد
 , ًاعئام ناك نإو ءاًهوح امو ءاهوقلأف « ًادماج ناك نإف نمسلا يف ةرأفلا تعقو اذإ »

 ةرأف نع لئس 2 هللا لوسر نأ » ةنوهم نع سابع نبأ نع يراخبلا هاورو . « هوبرقت الف

 ةياور يفو « مكنمس اولكو ء اهلوح امو ء اهوذخ ٌوُثِيَع ينلا لاقف « تتافف « نمس يف تطقس

 نع سابع نبا ثيدح حيحصلاو : يراخبلا لاق : يذمرتلا لاق . « هولكو اهوح امو اهوقلأ »

 توكسلا ىلع ناقفتم دواد وبأو « وهف « هفعضي ملو « دواد يلأ ةياور نم يقهيبلا هركذو . ةنوهم
 ..( هوقيرأف ٠ ًاعئام ناك نإو )رابخألا ضعب يف يورو : يباطخلا لاق . هدانسإ ةحص عم هيلع

 حتف حيصفلاو ء امهرسكو « اههضو « يازلاو « نيسلا حتف : تاغل ثالث اهيف جاجزلاو . نمسلاو
 . ( ؟6/5 عومجملا ) رظنا . يازلا مضو « نيسلا

 هنأ ةياور هنعو ءرثك نإو هتسجن ءاملا ريغ عئام يف تعقو اذإ ةساجنلا نأ دمحأ بهذم رهاظ )١(
 ءرثك اذإ ةساجنلا هسفن نع عفدي يرقلا لخلاك ءاملا هلصأ ام ةثلاث ةياورو « رثك اذإ سجني ال

 . ( 505/8 ينغملا ) رظنا . هسفن نع هعفدي ال ءاملا هلصأ سيل امو

 « سبد وأ ٠ تيز وأ ٠ نم يف تاساجنلا نم اهريغ وأ « ةتيم ةرأف تعقو اذإ يعفاشلا بهذمو

 نإو « هتسجن ًاعئام ناك نإ : ثيدحلا يف ام مكح هكحف كلذ ريغ وأ ٠ خيبط وأ « نيجع وأ
 . ( 58/5 عومجملا ) رظنا ًارهاط قابلا يقبو . ابوح امو « ةساجنلا تيقلأ « ًادماج ناك

 لحي ال « مارح وهف « تمي مل وأ « هيف تام ءرأفلا هيف عقي بئاذلا نمسلا : ةيرهاظلا بهذمو
 -  .ناك ؟؟ ًالالح يقابلا ناكو ٠ يمرف « هلوح ام ذخأ دماج ناك نإف « قاره لب « ًالصأ هكاسمإ



 م١

 هلعج نم مهنم نأ كلذو « ثيدحلا موهفم يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو

 ُرَمُي ثيدحلا اذه : اولاقف رهاظلا لهأ مهو « صاخلا هب ديرأ صاخلا باب نم
 ء اه اهريغت ال وأ ةساجنلاب اهريغت اهيف ربتعي ءايشألا رئاسو « هرهاظ ىلع

 هنم موهفملا : اولاقف روهملا مهو ماعلا هب ديرأ صاخلا باب نم هلعج نم مهنمو

 نأ نيب قرفلا مهل للعتي مل هنأ الإ « لالحلا سجني سجنلا ةطلاخع سفنب نأ

 ىدحإ يف تناك نإو نيتلاحلا نيتاه يف ةطلاخنلا دوجول ًابئاذ وأ ًادماج نوكي

 ةطلاخنلا نيب قرفي نأ اذه ىلع بجيو « نابوذلا ةلاح يف ينعأ : رثكأ نيتلاحلا

 ىلع ثيدحلا ضعب نم اورصتقا مهنأكف اهنيب اوقرفي مل اماف « ةريثكلاو ةليلقلا
 ىلع هلك ةيرهاظلا هترقأ كلذلو « هيلع سايقلا ىلع هضعب نمو « هرهاظ
 . هرهاظ

 امأف . هيف اوفلتخا ام اهنمو « هيلع اوقفتا ام اهنف « اهنيعل تامرحلا امأو

 امأف . مدلاو « ريزنخلا محل : نينثا ىلع اهنم نوماسلا قفتاف هيلع اهنم قفتملا
 هرعشب عافتتالا يف اوفلتخاو 0 هدلجو همو همحش ميرحت ىلع اوقفتاف ريزنخلا

 . ةراهطلا باتك يف كلذ مدقت دقو « غوبدم ريغو ًاغوبدم هدلج ةراهط يفو

 ريغ يف اوفلتخاو ٠ ىذملا ناويحلا نم هنم حوفسملا ميرحت ىلع اوقفتاف مدلا امأو

 هري مل نم مهنمو « ًأسجن هآر. نم مهنف ٠ توحلا مد يف اوفلتخا كلذكو
 . 0 هنع ًاجراخو كلام بهذم يف دوجوم هلك اذه يف فالتخالاو . ًاسجن

 لام لالح وهف « تومي الوأ ؛ توهف ٠ ءرأفلا ريغ وأ ءرأفلا هيف عقي نمسلا ادع ام لك امأو -

 . ( +/٠6١ ىلا ) رظنأ ٠ مارح وهف ؛ « مارحلا هيف رهظ نإف « هحير وأ ' « همعط وأ « هنول ريغتي

 ؟ تاعئاملا نم هريغو ء نمسلا نيب قرفلا ام يردأ ال بيرغو ؛ بيجع مهف

 هللاو «٠ ةحصلا ىلع اهرطخو ءرأفلا ةرادقل عئاملا كلذ قار «, عئام يف عقو اذإ هنأ : باوصلاو

 1 . ملعأ

 لاقو . دوادو )2 دجحأ » كلام بهذم وهو » سجن هنأ اههحصأ : ناهجو ةيعفاشلا دنع توحلا مد )0(

 . رهاط وه : ةفينح وبأ



 للا

 هلوق نأ كلذو « دبيقتلل قالطإلا ةضراعم حوفسملا ريغ يف مهفالتخا ببسو

 « هريغو مدلا حوفسم ميرحت يضتقي 7 4 ٌمدلاو ُةَقْيملامُكْيَلَع ْتَمّرَح )> : ىلاعت
 ميرحت باطخلا ليلد بسحب يضتقي "4 ًاحوُفْسَس امد وأ » : ىلاعت هلوقو

 ىأر نمو « حفسلا ميرحتلا يف طرتشا ديقملا ىلإ قلطملا در نف.. طقف حوفسملا

 افإ قلطمال ديقملا ةضراعم نأو « دييقتلا ىلع ًادئاز ًاكح ىضتقي قالطإلا نأ

 باطخلا ليلد نم ىوقأ ماعلاو ؛ ماع قلطملاو ء باطخلا ليلد باب نم وه
 يف طرتشملا حفسلاو هريثكو مدلا ليلق مرحي : لاقو « ديقملا ىلع قلطملاب ىضق

 نم ةيكذتلا دنع ليسي يذلا هنأ ينعأ ٠ ىذملا ناويحلا مد وه امنإ مدلا ةيمرح

 . لكألا لالحلا ناويحلا

 نم مدلا كلذكو « مارح هريثكو هليلقف يحلا ناويحلا نم ليسي مد لكأ امأو

 . اذه يف فالخ الو « مارح هريثكو هليلقف يذ نإو « لكألا مرحلا ناويحلا '

 . سايقلل مومعلا ةضراعف توحلا مد يف مهفالتخا ببس امأو

 نم مهوتي نأ نكمي اف سايقلا امأو < ٌمّدلاو 9 : ىلاعت هلوقف مومعلا امأ

 همد مرح هتتيم مرح ام نأ ينعأ « ناويحلا ةتيمل ميرحتلا يف ًاعبات مدلا نوك

 . ةتيمب سيلف هل مد ال.ام نأ كلام ىأر كلذلو « همد لح هتتيم لح امو

 ءاهقفلا ركذيو « ةراهطلا باتك يف ةلأسملا هذه يف انماكت دقو : يضاقلا لاق

 نبارايتخاوهو « رهاط هنأ يسباقلا نع يور « فالتخا هل ليازملا توحلا مد يفو : يبطرقلا لاق -

 ىلع ليلدلا : لوقي ةيفنحلا ضعب تعمس , توحلا مد يف ةفينح ينأ بهذم وهو : لاق . يبرعلا
 جاجتحالا يف مل ةتكنلا هذهو « دوسي هنإف « ءامدلا رئاس فالخب ضيبا سبي اذإ هنأ رهاط هنأ

 . ةيعفاشلا ىلع

 « كسلا : نامدو « ناتتيم انل تلحأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ًاضيأ ةيفنحلا جتحا دقو

 رظنا . ةيآلا صيصخت بجوف « هل ةقارإ نود مدلا نم هيف امب كمسلا حابأ دقف « دارجلاو

 يف ةيفنحلا عم قحلاو ( /؟ يبطرقلا ريسفت )و ( 517/١ عئانصلا عئادب )و ( 207" عومجملا )

 . ملعأ هللاو . هذه

 :١6 ماعنألا )0( . ؟ ٠ ةدئامللا (1)



 نكي

 انل تلحأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مدلا مومعل ًاصصخم ًاثيدح اذه يف

 نم ةروهشملا بتكلا يف وه سيل ينظ بلاغ يف ثيدحلا ذهو « نامدو ناتتيم

 .٠ ٠ ثيدحلا بتك

 ريطلا نم عابسلا موحل : اهدحأ : ةعبرأف اهيف فلتخملا اهنيعل تامرح ا امأو

 ناويحلا موحل : ثلاثلاو ةيسنإلا رفاحلا تاوذ : يناثلاو عبرألا تاوذ نمو
 اهثبختستو سوفنلا اهفاعت يتلا تاناويحلا محل : عبارلاو مرحلا يف هلتقب رومألا

 هلتق نع يهنملا ناويحلا محل مرحي هنأ يعفاشلا نع دماح وبأ ىكحو . عبطلاب

 . هيف فلتخلا نم ًاسماخ ًاسنج اذه نوكيف لحنلاو فاطخلاك : لاق

 نع مماقلا نبا ىورف « عبرألا تاوذ عابسلا يهو : ىلوألا ةلأسملا امأف

 « مهدنع روصنملا وهو هباحصأ روهمج لّوع لوقلا اذه ىلعو « ةهوركم اهنأ كلام
 .ثيدح بقعب لاق هنأ كلذو « ةمرحم هدنع اهنأ هليلد ام أطوملا يف كلام ركذو

 نم بان يذ لك لكأ » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نع ةريره يأ

 بهشأو يعفاشلا بهذ اهميرحت ىلإو « اندنع رمألا كلذ ىلعو «  مارح عابسلا
 وبأ لاقف ةمرحلا عابسلا سنج يف اوفلتخا مهنأ الإ « ةفينح وبأو كلام باحصأو

 نم هدنع عوبريلاو ؛ عبضلاو ليفلا ىتح عبس وهف محللا لكأ ام لك : ةفينح
 افإو « بلعثلاو عبضلا لكؤي : يعفاشلا لاقو ءرونسلا كلذكو « عابسلا
 يف نيلوقلا الكو ء بئذلاو رفلاو دسألاك سانلا ىلع ودعت يتلا ةمرحلا عابسلا
 ًاضيأ يعفاشلا دنعو « هب عفتني الو لكؤي ال دّرقلا نأ ىلع مروهمجو « بهذملا

 . © هنيع ةساجن هرّوس نع يهنلا نم َمِهَف هنأل « هب عفتني ال مارح بلكلا نأ

 ءرونسلاو ٠ عوبريلاو , عبضلاو « ليفلا ىتح عبس وهف « محللا لكأ ام لك : ةفينح وبأ لاق )١(
 . بلعثلاو ٠ ىوأ نباو « بئذلاو ءرملاو  دسألاو
 « عبضلا امأ « بئذلاو ءرفلاو « دسألاك سانلا ىلع ودعي ام عابسلا نم مرحي : يعفاشلا لاقو
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 باتكلا ةضراعم عبرألا تاوذ نم عابسلا موحل ميرحت يف مهفالتخا ببسو

 ىلع ًامّرَحُم لإ يِحوُأ ام يف ٌدجأ اَل لق > : هلوق رهاظ نأ كلذو ءراثآلل
 رهاظو . لالح ةيآلا هذه يف روكذملا ادع ام نأ « ةيآلا ١" 4 ُهُمَمْطَي معاط

 بان يذ لك لكأ نع ِهَكَي هللا لوسر ىهن » : لاق هنأ ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدح

 . "9 لسمو يراخبلا هاور اذكه . ةمرحم عابسلا نأ « عابسلا نم

 ةضراعملا يف نيبأ وه ةريره يبأ قيرط نم ىنعملا اذه يف هاوراف كلام امأو .

 9« مارح عابّسلا نم بان يذ لك لكأ » : لاق ِييَي هللا لوسر نأ وهو
 يهنلا لمحي نأب ةيآلا نيبو هنيب عملا نكمي دق لوألا ثيدحلا نأ كلذو
 نيبو هنبب عملا نكي سيلف ةريره يِبأ ثيدح امأو . ةيهاركلا ىلع هيفروكذلا
 نآرقلا نأو خسن ةدايزلا نأ ىأر نم دنع ةيآلل خسان هنأ دقتعي نأ الإ ةيآلا
 . ةرتاوتملا ةنسلاب خسنُي

 ىلع عابسلا موحل ثيدح لمح ةيآلاو ةبلعث يأ ثيدح نيب عمج نف
 ةيآلا يف ام ىلع ةدايز نضتي ةريره يبأ ثيدح نأ ىأر نمو . ةيهاركلا

 . ناتياور هل نإف بلعثلا الإ عبضلا لح يف دمحأ هقفاوو . ناودعي ال اهنأل ٠ نالحيف بلعثلاو
 ىلع قبطني هلكأ مرحي يذلا بانلا اذ نأ ىلع روهجللا مهعمو « ةثالثلا ةّمألا قفتا دقف ّلُك ىلعو

 . سانسنلاو ء رونسلاو ٠ ىوآ نباو « درقلاو ٠ بدلاو ٠ بئذلاو « دهفلاو «رفلاو « دسألا
 ( 85/١5 يوونلا حرشب سم ) رظنا . هركي نكلو « بانلا يذ لكأ مرحي ال : كلام لاقو

 . ( 177/5 راطوالا لين )و

 )١( ةيآ ماعنألا ١60 .

 عم يراخبلا ) رظنا « عابسلا نم بان يذ لكأ نع ىهن » ةبلعث يبأ نع يراخبلا ظفل (؟)
 داشرإ شماهب يوونلا حرشب مسم ) رظنا ظفللا اذهب سم هاور كلذكو ( 5844/4 ينالطسقلا

 هلأف « عابسلا نم بان يذ لك » ظفلب دواد ابأو . يراخبلا الإ ةعاملا هاورو ( ١/8 يراسلا

 بان يذ لك لكأ » ظفلب كلام هاورو ( 171/8 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا « مارح

 . ةبلعث يبأ نع « مارح عابسلا نم
 . اندنع رمألا وهو : كلام لاق ( ؛52/؟ أطوملا ) رظنا (5)



 لضم ٠

 مومعب ًالالدتساف نامرحم بلعثلاو عبضلا نأ دقتعا نمو « عابسلا موحل مْرَح
 نب نمحرلا دبع ىور امل ًاريصف ةّيداعلا كلذ نم صصخ نمو ؛ عابسلا ظفل

 : تلق « معن : : لاق ؟ اهلكآ عبضلا نع هللا دبع نب رباج تلأس : لاق رامع
 ؟ مقلي هللا لوسر نم كلذ تعمس تنأف : تلق ؛ معن : لاق ؟ يه ديصأ

 ةقث وهف نمحرلا دبع هب درفنا ناك نإو ثيدحلا اذهو . "7 معن : لاق

 ةجام نبأ )و ( 177/8 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا , يذمرتلا هححصو « ةسخلا هاور )١(

 . ةميزخ نباو « نابح نباو « يراخبلا هححصو « يعفاشلاو « يقهيبلا ًاضيأ هجرخأو ( 5/١
 وبأ هقثو هنايف « مهو وهو : يناكوشلا لاق . روكذملا نمحرلا دبعب ربلا دبع نبأ هلعأو ٠ يقهيبلاو
 رظناو ( قباسلا ردصملا) . دح دحأ هب درفني مل هنإ مث « دحأ هيف ملكتي مو « يئاسنلاو « ةعرز
 131676 ةيارك بحل

 تلأس : لاق هظفلو « لكألا هيف ركذي ملو . ننسلا دنسب هاور دواد ابأ نأ ملعاو : يعليزلا لاق
 هجرخأ . ىهتنا « مرحما هداص اذإ « شبك هيف لعجيو « ديصوه » : لاقف عبضلا نع هي هللا لوسر
 . « ةمعطألا » يف

 ةحابإ ظفللا اذه نم اوذخأ نكلو « ةعبرألا ننسلل لوألا ظفللاب هازع ذإ حيقتلا بحاص موو
 اونمآ نيذلا اهنأاي > : ىلاعت هلوق يف فالخلا أشنمو . لوكأملل مما ديصلا نأ نيمعاز , هلكأ
 بجي ال « لكؤي الامم هوحن وأ « عبسلا لتق ول يعفاشلا دنعف 4 ممّرُح متنأو ديصلا اولْتْقَت ال
 : اولاق « ةقلخلا لصأ يف شحوتملا عنتممال مسا ديصلا نأل « ءازجلا هيلع بجي اندنعو « ءيش هيلع
 لصأ يف ةشحوتم ةعنتمم عبضلا نأ فرعي دحأ لك ذإ « ةدئافلا نع الخل أدارم اذه ناك ول
 « مهيلع سكعني اذه : انلق « اهلكأب حيرصتلا درو دقو « اهس اهلكأ نع رباج لأس امنإو « ةقلخلا
 وه ديصلا ناك ولف « معن : لاق ؟ اهلكآ هلأس مث ؛ معن : هل لاق ؛ يه ديصأ هلأس الل هنأل

 . لاؤسلا دعب مل « لوكأملا
 مل لأ ) لاعت هدوقب لركأللل م | ديصلا نأ ىلع « هريسفت ه يف نيدلا رخف مامإلا لدتساو

 لكؤي ال ام رحبلا يفو ؛ مارحإلا تقو ريغ يف ربل ديص لحو « افاد رحبلا ديص لح يتقي
 ىهتنا . لوكأملل مسا ديصلا نأ تبثف : لاق « عابسلاك لكؤي ال ام ربلا يفو ٠ حاستلاك
 . (55/6 ةيارلا

 دمحأو يعفاشلا هلكأ حابأو ٠ ةفينح وبأ مهنمو عبضلا اومرح روهمجلاو
 : همرح نم جتحا دقو

 . عابسلا يف ةماع كلذ ةمرح ءاج دقو « عابسلا نم بان وذ هنإ : الوأ



 ل

 بضلا لكأ ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هرارقإ نم تبث املو « ثيدحلا ةمئأ ةعاج

 , 0 هيدي
 ع

 وأ : لاققف « عيضلا نع لي هللا لوسر تلأس : لاق ءزج نب ةيزخ هاور يذلا ثيدحلا , اينو
نع يوارلا اذكو فيعض وهو « ةيمأ يبأ نب ميركلا دبع هيفو « يذمرتلا هاور ؟ دحأ عبضلا لكأي

 ه

 ( 5١/6 ريضنلا ضورلا ) رظنا . فيعض وهف « لاسم نب ليعامسإ

 نم الو « ملعلا لقنب ًاروهشم سيلو « هب درفنا هنأب مدقتملا نمحرلا دبع ثيدح نع اوباجأ : اعلا

 ٠ هنم تبثأ وه نم هفلاخ اذإ « هب جتحي

 كلذ ىورو « ةرتاوتم قرط نم عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع يهنلا يور دقو : رمع وبأ لاق

 يبطرقلا ) ةرامع يبأ نبا ثيدح لثب اوضراعي نأ لاحمو « تابثألا تاقثلا ةمألا نم ةعامج

 1 .( ل

 . هدنس تبثي مل : يبرعلا نبا لاقو

 رظحلا مدقت نأ بجيف « رظاحو حيبم عقجا هنإف ٠ نمحرلا دبع ثيدح ةحصب انماس ول : اولاقو

 ٠ . ًاطايتحا

 : هوجو نم يوق روهملا لوق نأ قحلاو
نأ تبث دقو « َكئاَبحلا مهْيَلَ ٌمّرَحُيَو > يركلا هباتك يف لاق ىلاعت هللا نإ : ةلوأ

 لكأي ه

 . ثيبخ وهف ثئابخلا ىلع ىذغتي ماد امو «٠ ثئابخلا

 . ًاقلطم بانلا يذ ميرحت ءاج دقو « بان وذ هنإ : ًايناث

 ةقرسو « تاومألا نم مدآ ينب موحل ىلع روثعلل روبقلا شبنب علوم هنأ نم هنع فرع امل : اغلاث
 . ليلعت نم هب كيهانو لافطألا

 يذلاب كلاب اف « ءايحأ سانلا ىلع ودعت امنأل تمرح امنإ عابسلا نأ هللا همحر يعفاشلا للع دقو

 . « ةيمالسإلا ةعيرشلا يف حئابذلا » انباتك رظنا . ىلوأ باب نم وهف ٠ تاومأ مهو « مهيلع ودعي

 روهشلا ثيدحلا وهو ( 177/8 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . يذمرتلا الإ ةعاملا هآور )١(

 عم لخد هنأ هربخأ هنأ » هنع هللا يضر ديلولا نب دلاخ نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ( ايوشم ) ًاونحم اًّبض دجوف سابع نبا ةلاخو « هتلاخ يهو « ةنويم ىلع عَقِي هللا لوسر

 ىلإ هديب ىوهأف « هَل هللا لوسرل بضلا تمّدقف , دجن نم ثراحلا تنب ةديفح اهتخأ هب تمدق

 بضلا نلق « هل نتمدق امب تلي هللا لوسر نربخأ روضحلا ةوسنلا نم ةأرما تلاقف « بضلا

 ؟ هللا لوسراي بضلا مارحأ : ديلولا نب دلاخ لاقف « هدي عقلي هللا لوسر عفرف « هللا لوسراي

 هنلكأف « هتررتجاف : دلاخ لاق . هفاعأ يندجأف , يموق ضرأب نكي ل نكلو ءال : لاق

 . هني مف ءرظني ملم هللا لوسرو
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 .اهّمّرَحو « ةرركتملا ةيآلا ناكل لالح اهنأ ىلع روهمجلاف « ريطلا عابس امأو

 يذ لك لكأ نع ِهَنَِي هللا لوسر ىهن » : لاق هنأ سابع نبا ثيدح يف ءاج امل موق

 هجرخي مل ثيدحلا اذه نأ الإ «ريطلا نم بلخم لكو عابسلا نم بان

 . © دواد وبأ هركذ امنإو « ناخيشلا

 او اخ *

 ليخلا ينعأ : يسنإلا رفاحلا تاوذ يف مهفالتخا يهو : ةيناثلا ةلأسملا امأو

 يور ام الإ  ةيسنإلا رملا موحل ميرحت ىلع ءاماعلا روهمج نإف « ريماو لاغبلاو

 ةياور « اههركي ناك هنأ كلام نعو « اهناحيبي اناك اهنأ ةشئاعو سابع نبا نع
 ملو اهوهرك موقو « لاغبلا ميرحت ىلع روهمجا كلذكو . روهمجلا لوق لثم ةيناث

 .ةعامجو ةفينح وبأو كلام بهذف ليخلا امأو كلام نع يورم وهو « اهومرحي

 . اهتحابإ ىلإ ةعامجو دمجو فسوي وبأو يعفاشلا بهذو « ةمرحم اهنأ ىلإ
 ثيداحألل ةروكذملا ةيآلا ةضراعم ةيسنإلا رملا يف مهفالتخا يف ببسلاو

 ربيخ موي ِهّنِيَم هللا لوسر ىهن » : لاق هريغو رباج ثيدح نم كلذ يف ةتباثلا

 لع ينلل يدهأ هنأ » اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورملا ثيدحلاب جتحا دقف ء ههرك نم امأو 5

 هنيطعتأ : لاقف « هيطعت نأ اهنع هللا يضر ةشئاع تدارأف لئاس مهيلع ماقف « هلكأي مف . بض

 . ( 1١؟6/4راطأالا لين ) رظنا . يواحطلا هاور « نيلكأت ال ام

 ثيداحأ لمحتو « هرذقتسي نم قح يف هيزنتلل ةهاركلا نإ » : رجح نبا نع ًالقت يناكوشلا لاق

 . « باشعألا ىلع ىذغتي بضلا نأ ىفخي الو . هرذقتي ال نم ىلع ةحابإلا

 لين ) رظنا . اهميرحت ىلع روهجلا لب ء ريطلا عابس لح ىلع روهملا نأ نم فلؤملا ركذ ؟ سيل (1)

 لاق هبو « معلا لهأ رثكأ لوق اذه : ةمادق نبا لاق ( هذه/2 ينغملا ) رظناو ( 1١١/4 راطوألا

 نب ىحيو « يعازوألاو « ثيللاو ٠ كلام لاقو . يأرلا باحصأو « دمحأو « روث وبأو ٠ يعفاشلا

 هوري مل فلؤملا لوقو ( 560/8 يرابلا حتف.) رظناو . ءيش ريطلا نم مرحي ال ءديعس

 داشرإ شماه مسم ) رظنا . ظفللا اذهب هاور ًاماسم نإ لب . ركذ اك سيل هنإف « ناخيشلا

 رابخألا ىقتنم ) رظنا . يراخبلا الإ ةعاملا هاور ثيدحلاف ( ١/8 يوونلا حرش عم يراسلا

 « ةفينح يبأو « يعفاشلا بهذمل ةلالد ثيداحألا هذه يف : يوونلا لاق ( راطوألا لين عم

 ( قباسلا ردصملا ) . روهملاو « دوادو
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 اذهو ةيآلا نيب عمج نف (7« ليخلا موحل يف نذأو ةيلهألارّمُحلا موحل نع

 لاق وأ رملا ميرحتب لاق خسنلا ىأر نمو « ةيهاركلا ىلع اهلمح ثيدحلا
 يور امي اهميرحت ري مل نم جتحا دقو « ًاخسن هدنع بجوي نأ نود ةدايزلاب

 ع هللا لوسر عم ًارُمُح انبصأ » لاق ىفوأ يبأ نبا نع ينابيشلا قحسإ يبأ نع

 امب رودقلا اوئفكأ نأ ِةْنِيَم هللا لوسر يدانم ىدانف « اهانخبطو ربيخب

 ىهن اهنإ : لاقف ريبج نب ديعسل كلذ تركذف : قحسإ نبا لاق . ()« اهيف

 . ةلجلا لكأت تناك اهنأل اهنع

 : ىلاعت هلوق يف باطخلا ليلد ةضراعم هببسف « لاغبلا يف مهفالتخا امأو

 يف كلذ عم هلوقو "4 ةئيِزَو اهوُبكرتِل ٌريمحلاو لاغبلاو لُيِخلاو 9
 هنأل « تامرحمال ةرصاحلا ةيآلل 19 « نوكأ اهثمو اهنم اوُبَكْرَتل > ماعنألا

 لغبلا سايق عم بوكرلا وه افنإ لاغبلا يف حابملا نأ اهيف باطخلا موهفم لدي
 هذه يف باطخلا ليلد ةضراعف ليخبا يف مهفالتخا ببس امأو . راما ىلع ًاضيأ

 ةحابإ نكل « هل راملاو لغبلا ىلع سرفلا سايق ةضراعمو « رباج ثيدحل ةيالا

 ليلدب الو سايقب ضراعي نأ يغبني الف رباج ثيدح يف صن ليخلا محل

 . © باطخ

32 0 3 

 )١( يوونلا حرشب ممسم )رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا ١١/8 ( ىنغملا) و 807/8 ( .

 نع القت يناكوشلا لاق ( 171/8 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا (؟)
 نم دحأ نع دجن لو « مهدعب نف « ةباحصلا نم ءاملعلا رثكأ ةيلهألا رملا ميرحتب لاق : يوونلا
 رظنا . ةهاركلا اهثلاث : تاياور ثالث كلام نعو ٠ سابع نبأ نع الإ ًافالخ كلذ يف ةباحصلا
 ( 7٠١/8 راطوألا لين )

 . 2 ةيآأ للا (؟)

 . ال١ ةيآ رفاغ (8)

 ليخلا امأ ( 580/8 ينغملا ) رظنا . ريما نم ةدلوتم اهنأل لاغبلا ةمرح ىلع روهجلا قفتا (ه)
 ةجابم اهنأ ةفينح يبأ ابحاص دمحو ,« فسوي وبأو « دمحأو « كلامو « يعفاشلا مهنمو « روهملاف 1
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 مرحلا يف هلتقب رومأملا ناويحلا يف مهفالتخا يهو : ةثلاشلا ةلأسملا امأو
 ةبْلَكلاو ةّرأقلاو ْبَرْقَعلاو ٌةأدحلاو بارغلا » : اهيلع صوصنملا سملا يهو
 مئتاهبلا لتق نع يهنلا عم امل لتقلاب رمألا نم اومهف ًاموق نإف ©) « روققعلا
 , " يعفاشلا بهذم وهو « ةمرحم اهنوك وه كلذ يف ةلعلإ نأ لكألا ةحابملا

 يبأو كلام بهذم وهو « ميرحتلا ىنعم ال يدعتلا ىنعم كلذ نم اومهف ًاموقو
 سوفنلا هثبختست يذلا وهو « عبارلا سنجلا امأو . "7 |هباحصأ روهمجو ةفينح
 يعفاشلا نإف ٠ اهانعم يف امو ةافحلسلاو تاناطرسلاو عدافضلاو تارشحلاك

 مهفالتخا مهفالتخا ببسو « (© طقف اههرك نم مهنمو ؛ريغلا اهحابأو ٠ اهمرح
 ْمهْيَلَع ُمُرَحُيو » : ىلاعت هلوق يف ثئابخلا ممأ هيلع قلطني ام موهفم يف

 موحل يف نذأو « ةيلهألا رملا موحل نع ربيخ موي هِي هللا لوسر ىهن هرباج ثيدحل لكألا
 وبأ اههركو ( 177/8 راطوألا لين ) و ( 50/1١ يوونلا حرشب مسم ) رظنا . هيلع قفتم « ليخلا

 . ميرحتلا مهنع يكحو « ةيكلاملا ضعبو « ةفينح
 ثيدح يف ءاجو . قحسإو « دامحو , يعخنلا مهاربإو « يرصبلا نسحلا : اهتحابإي لاق نميو
 نحنو « هانلكأف « ًاسرف ِهّتِيَي هللا لوسر دهع ىلع ان غ م : تلاق كلذك هيلع قفتملا ءاممأ
 0 ْ . « ةنيدملاب

 )١( عومجملا ) . ةشئاع نع هيلع قفتم ثيدح وهو . ثيدحلا جيرخت مدقت 5/3٠١ ( .

 ينغملا )رظنا . لالح: كلاملاقو . دوادو« دمحأو« ةفينحؤبأ اق هبو ( 171/5 عومجملا )رظنا()
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 لوق وهو . يعفاشلا لوقب لاق نم ةنيدملا لهأ نمو . كلام بهذمل ( 5/7/١ يفاكلا ) رظنا ()
 . ( قباسلا ردصلا ) ةعامجو « ةورعو « بهشأ

 ( 11/ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . مرحي الو « دوسألاو « عقبألا بارغلا لكأ ةفينح يبأ دنع هركيو

 يبأ نع فلؤملا هلقت اف ( 5775/3 عئانصلا عئادب ) رظنا «٠ بلخلا يذ تحت لخدت مارح ةأدحلاو

 . كلذ لمأتف . هموع ىلع سيل ةفينح

 ءرأفلاو « نادرو تانبو « نالعجلاو « براقعلاو ٠ تايحلك ضرألا تارشح يف يعفاشلا بهذم (غ)
 ىلاعت هلوقب جتحاو « لالح : كلام لاقو . دوادو « دمحأو « ةفينح وبأ لاق هبو . مارح اهوحنو

 . < .. ةتيم نوكي نأ الإ ِهّمَمْطَي رعاط ىلع ًامّرَحُم ّيلإ يِحوأ اهف دجأ ال لق >
 رظنا . برعلا هثبختني امم اذهو « كثئابخلا مهيلع ٌمّرَحّيو > : ىلاعت هلوقب روهمجلا جتحاو
 .( ؛؟/5 عومجملا )
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 هثبختست ام كلذ نم مرحي م عرشلا صنب تامرحملا اهنأ ىأر نف 00 ثئابخلا

 سوفنلا هثبختست ام يه ثئابخلا نأ ىأر نمو « صن هيف دري مل امم سوفنلا
 ناويحلا هميرحت يف يعفاشلا نع دماح وبأ هاكح ام امأو . ةمرحع يه : لاق

 راثآلا تعقو نيأ يردأ تسل ينإف « عز لحنلاو فاطخلاك هلتق نع يهنملا

 ناويحلا امأو . «) اندنع ةروهشملا بتكلا ريغ يف اهلعلو « كلذ يف ةدراولا

 يف ناويحل مسالاب ًاقفاوم هنم نكي مل ام ليلحت ىلع اوعمجأ ءاماعلا نإف « يرحبلا
 ريزنخ هرك هنأ الإ « رحبلا ناويح عيمج لكأب سأب ال : كلام لاقف « مرحم ربلا
 دهاجمو يعازوألاو ىليل يبأ نبا لاق هبو « ًاريزنخ هنومست متنأ : لاقو ءاملا
 مدقت دقو « ةيكذتلا كبسلا ريغ يف طرتشي نم مهنم نأ الإ « ءاماعلا روهمجو

 ىلع نالكؤي الف ءاملا ريزنخو ءاملا ناسنإ امأ : دعس نب ثيللا لاقو . كلذ

 . 9 تالاحلا نم ءيش

 ماس اااا

 . ١69 ةيآ فارعألا ()

 ةجام نبا هاورو « هباتك رخآ يف هركذ لسمو « يراخبلا طرش ىلع حيحص دانسإب دواد وبأ ىور (؟)

 سابع نب هللا دبع نع يراخبلا طرش ىلع هدانساي ديصلا باتك يف
 لتق نع ىجن عي ينلا نأ »

 . يوونلل ( 15/5 عومجملا ) رظنا . «درصلاو ء دهدهلاو « ةلحنلاو « ةلفلا : باودلا نم عبرأ

 نع هدانسإب يقهيبلا هاور ٠ لسرمو « فيعض وهف « فاطخلا لتق نع يهنلا امأو : يوونلا لاق

 هنأ » كَم ينلا نع نيعباتلا وأ « نيعباتلا عبات نم وهو . ةيواعم نب نمحرلا دبع ثريوحلا يبأ

لاق « مريغ نم مب ذوعت اهنإ َدوُعلا اولتقت ال : لاقو «'فيطاطخلا لتق نع ىهن
 اذه : يقهيبلا 

 03 2 09 ٠ عطقنم
0 

صو « عضولاب ىمرُي ناك هنأ الإ أدنسم ًاثيدح هيف يبيصنلا ةزمح ىورو : لاق
 نب هللا دبع نع ح

 اولتقت الو ٠ حيبست اهقيقت نإف « عدافضلا اوتلقت ال » لاق هنأ هيلع ًافوقوم صاعلا نب ورمع

 لاق « مهقرغأ ىتح رحبلا ىلع ينطلس براي : لاق سدقلا تيب برخ امل هنإف « شافخلا

 ٠5/6 ( ٠ عومجملا ) رظنا . حيحص هدانسإ : يقهيبلا

 . ةيعفاشلا نم ( يلازغلا ) دماح يبأب فلؤملا دصقيو

 « يعشلا لوق هيضتقيو . ثيللا لاق هبو « كلامو « دمحأو . يمفاشلا دنع حابم ءاملا بلك ()

 . يعفاشلا باحصأ ضعبو « داجنلا يلع يبأ لوق وهو ةفينح يبأ دنع حابي الو ؛ يعازوألاو



 نفل

 ريزاخ ناسنإلاو ريزنخلا مما ًاعرش وأ ةغل لوانتي له وه مهفالتخا ببسو
 رحبلا يف ناويح لك ىلإ مالكلا قرطتي نأ بجي اذه ىلعو ؟ هناسنإو ءاملا
 نم دنع بلكلا لثم ربلا يف مرحم ناويحل فْرُعلا يف وأ ةغللا يف ممالاب كراشم

 هذه له : امههدحأ : نيرمأ ىلإ عجري ةلأسملا هذه يف رظنلاو . هيرحت ىري

 ناسنإ نإف ؟ هل سيل مأ مومع كرتشملا ممالل له : يناغلاو ؟ ةيوغل ءامسألا

 هذه نأ مس نف « مسالا كارتشاب هناسنإو بأ ريدخ عم نالاقي هريزنخو ءاملا

 كلذلو « اهيرحتب لوقي نأ همزل ًامومع كرتشملا ممالل نأ ىأرو ةيوغل ءاممألا

 مرحلا ناويحلا لاح هذهف . ًاريزنخ هنومست متنأ : لاقو كلذ يف كلام فقوت

 . لكألا حابملا ناويحلاو عرشلا يف لكألا

 نم ةذختملا ةذبنألا رئاسو رمخلا الإ لالح هلكف ءاذغ وه يذلا تابنلا امأو

 ميرحت ىلع اوقفتا مهنإف رمخلا امأ ء هسفن لسعلا نمو « رمختت يتلا تاراصعلا

 اوفلتخا مهنإف ةذبنألا امأو . بنعلا ريصع نم يه يتلا ينعأ : اهريثكو اهليلق

 لاقف « مارح اهنم ركسملا نأ ىلع اوعمجأو « ركسي ال يذلا اهنم ليلقلا يف
 . مارح ةركسملا اهريثكو ةذبنألا ليلق : نيثدحملا روهمجو زاجحلا ءاهقف روهمج

 ىليل يبأ نباو يروثلا نايفسو نيعباتلا نم يعخنلا مهاربإ : ,نويقارعلا لاقو

 : نييرصبلا ءاملع رثكأو نييفوكلا ءاهقف رئاسو ةفينح وبأو ةَمرِبُش نباو كيرشو
 ببسو « «©) نيعلا ال هسفن ٌركّسلا وه ةركسملا ةذبنألا رئاس نم مرحملا نإ

 لاقو . هاهتشا نمل هب سأب ال : يعازوألا لاقو . لكؤي ال هنأ دمحأ نع لقت دقف « حاسقللا امأ -

 يعخنلا مهاربإ نع يور دقو . سانلا نالكأي اهنأل ٠ جسوكلا لكؤي الو « لكؤي ال : دماح وبأ
 داجنلا يلع وبأ لاقو .ربلا عابس نوهركي !؟ « رحبلا عابس نوهركي اوناك : لاق هنأ هريغو

 لوق وهو « هناسنإو « هريزنخو « رحبلا بلكك رحبلا يف مارح وهف ءربلا يف هريظن مرح ام
 . ربلاو « رحبلا بلك ةحابإ : ىري هنإف ءاملا بلك يف ثيللا
 . ( عئانصلا عئادب )و ( عومجملا )و ( (يننلا )رنا . كسسلا الإ حابي ال : ةفيتح وبأ لاقو
 يف بنعلا ريصع مح همكح ؛ رمخ وهو « « هريثكو « هليلق مارح ركسم لك : ةمادق نبا لاق )١(

 نباو « دوعسم نبأو « يلعو « رمع نع كلذ ميرحت يورو « هبراش ىلع دحلا بوجوو « هميرحت



 كلكل١

 تيبثت يف نييزاجحللف « بابلا اذه يف ةسيقآلاو راثآلا ضراعت مهفالتخا
 : ةيناشلا ةقيرطلاو . كلذيف ةدراولاراثآلا : ىلوألا ةقيرطلا: ناتقيرط مهبهذم

 هاور ام زاجحلا لهأ اهب كسمت يتلا راثآلا رهشأ نف « ار اهعمججأب ةذبنألا ةيمست

 لكس »: تلاق اهنأ ةشئاع نع نمحرلا دبع نب ةماس يبأ نع باهش نبا نع كلام

 وهف ركسأ بارش لك : لاقف ؟ لسعلا ذيبن نعو عتبلا نع ِهَتِئَي هللا لوسر
 نع يور ثيدح حصأ اذه : نيعَم نب ىحي لاقو . يراخبلا هجرخ «١( مارح

 . مهنع هللا يضر ٠ ةشئاعو « سنأو « بعك نب ّيأو « صاقو يبأ نب دعسو « ةريره ينأو ء رمع -

 « كلامو ءزيزعلا دبع نب رمعو « ةداتقو « مساقلاو ء دهاجمو « سواطو ء ءاطع لاق هبو

 « خبط اذإ بنعلا ريصع يف ةفينح وبأ لاقو . قحسإو « ديبع وبأو « روث وبأو ٠ يعفاشلاو

 ؛ ةرذلاو ةطنحلا ذيبنو « هاثلث بهذي مل نإو « خبط اذإ بييزلاو ءرقلا عيقنو « هاثلث بهذف

 ريصع امأف ءّرْكّسلا غلب ام الإ لالح كلذ لك . ًاخوبطم وأ « ناك ًاعيقت كلذ وحنو « ريعشلاو

 اذإ بيبزلاو ءرقلا عيقتو ٠ هثلث نم لقأ بهذف « خبط وأ ء هدبز فذقو « دتشا اذإ « بنعلا

 تمرح » : لاق منير ينلا نع سابع نبا ىور امل هريثكو « هليلق مرحم اذهف « خبط ريغب دتشا

 . « بارش و حا دلل

 . رمح نبأ هأور « مارح رمخ لكو ءرمخ ركسم لك » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب روهملا جتح

 « دواد وبأ امهاور « مارح هليلقف « هريثك ركسأ ام ه ِهَقَِظ هللا لوسر لاق : 0

 : لاق « مارح ركسم لك » لوقي ٍةَلَي هللا لوسر تعمس : تلاق ةشئاع نعو . امهزيغو « مرّثألاو

 . هريغو « دواد وبأ هاور « مارح هنم فكلا ءلف « قرفلا هنم ركسأ امو

 . ريعشلاو « لسملاو «ردلاو ٠ بنعلا نم يهو «رشلا مرحت لزن : هسنع هلل يضر رع لاقي

 . هيلع قفتم . لقعلا رماخ ام رفخلاو
 ( 505/8 ينغملا ) رظنا . حيحص ثيدح ركسملا يف ةصخرلا يف سيل : دمحأ لاقف « مهثيدح امأ

 . ( 158/8 راطوألا لين ) رظناو
 وبأو « ىبوم وبأو « رمع نباو « دعسو « رمو « يلع ميمعتلا ىلإ بهذ دقو : يناكوشلا لاق

 نب ديعسو « نسحلاو « ةورعو ٠ بيسملا نبا نيعباتلا نمو « ةشئاعو « سابع نباو « ةريره

 « يعفاشلاو « كرابملا نباو « يروشلاو ٠ يعازوألاو , كلام لوق وهو « نورخآو « ريبج

 . ( ٠٠١/8 راطوألا لين ) رظنا . ثيدحلا لهأ ةماعو « قحسإو « دمحأو

 )١( راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم )رظنا . هيلع قفتم ةشئاع ثيدح +/156 ( .



 نفنم

 رمع نبا نع ملسم هجرخ ام ًاضيأ اهنمو « ركسملا يرحت يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا
 © « مارحِرْمَخ لكو ءرمخ ٍرِكْسُم لك » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأ
 : يناثلا امأو . هيلع لكلا قفتاف : لوألا امأ . ناحيحص ناثيدح ناذهف

 . لسم هحيحصتب درفناف

 هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج نع يئاسنلاو دواد وبأو يذمرتلا جرخو

 . فالخلا عضوم يف صن وهو 29 « مارح هليلقف هريثك ركسأ ام » : لاق ِهَنكَ

 , كلذ يف مهلف « ًارخ ىمست اهلك ةذبنألا نأ نم قاشلا لالدتسالا امأو

 نم : يناثلاو « قاقتشالا قيرطب ءامسألا تابثإ ةهج نم : اههادحإ : ناتقيرط
 ةغللا لهأ دنع مولعم هنإ اولاق مهنإف قاقتشالا ةهج نم يتلا امأف « عامسلا ةهج

 رمخلا مسا قلطني نأ كلذل بجوف « لقعلا اهترماححل ار تيمس انإ رمخلا نأ
 فالتخا اهيف ءامسمألا تابثإ نم ةقيرطلا هذهو . لقعلا رماخ ام لك ىلع ةغل

 . نييناسارخلا دنع ةيضرم ريغ يهو « نييلوصألا نيب

 انل مسي مل نإو هنإ اولاق مهنإف ٠ عامسلا ةهج نم يتلا ةيناثلا ةقيرطلا امأو
 نبا ثيدحب كلذ يف اوجتحاو « ًاعرش ًارخ ىمست اهنإف ًارمخ ةغللا يف ىمست ةذبنألا نأ
 نمرملا »: لاق هِي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نعًاض يأ يور امبو « مدقتملار مع
 نأ رمع نبا نع ًاضيأ يور امو ©« ةبنعلاو ةلخنلا : نيترجشلا نيتاه

 )١( قباسلا ردصملا ) ةجام نباو « يراخبلا الإ ةعاملا هاور رمع نبا ثيدح ( .

 « مارح هليلقف هريثك ركسأ ام » هنسحو « يذمرتلاو « ةجام نباو « دواد وبأ هاور رباج ثيدح (؟)

 يفو ٠ هيبأ نع صاقو يأ نب دعس نب رماع قيرط نم نابح نباو « رازبلاو « يئاسنلا هاورو

 تباث نب ديزو ء رمع نباو ءورمع نب هللا دبعو « ريبج نب تاّوخو « ةشئاعو « يلع نع بابلا
 . ( صيخلتلا ) رظنا . مهنع هللا يضر

 ىقتنم ) رظنا . يراخبلا الإ ةعاملا هاور « .. نيترجشلا نيتاه نم رمخلا » ةريره يبا ثيدح ()

 . (راطوألا لين عم رابخألا
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 نمو « أرمخ لسعلا نم نإو « ًاريخ بنعلا نم نإ »: لاق ٍهَِكَي هللا لوسر
 يه هذهف 27« ركسم لك نع ماجنأ انأو .... ًارمخ ةطنحلا نمو « ارمخ بيبزلا

 رهاظب مهبهذمل اوكسمت مهنإف نييفوكلا امأو . ةذبنألا يرحت يف نييزاجحلا ةدمع
 ًاقزِرو أاركَس هنم نوذختت بانغألاو ليخنلا تارّمَك نمو ١# : ىلاعت هلوق
 . يونعملا سايقلابو « بابلا اذه يف اهوور راثآبو 00 4 ًانسَح

 نيعلا | َمّرَحُم ناكولو ء ركْسْلا وه ٌرْكّسلا : اولاق مهنإف ةيآلاب مهجاجتحا امأ
 اهرهشأ نف « بابلا اذه يف اهودتقعا ىتلا راثآلا امأو . ًانسح ًاقزر هللا هامس امل

 ينلا نع سابع نبا نع دادش نب هللا دبع نع يفقثلا نوع يبأ ثيدح مهدنع

 (7 اهريغ نم ركسلاو اهنيعل رخلا تمرح » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع

 )١( ارمخ بييزلا نمو « ًارمخ ريعشلا نمو « ارخ ةطنحلا نم نإ » ريشب نب نامعنلا هاور ظفللا اذهب «
 ىجنأ انأو » دواد وبأو « دمحأ داز « يئاسنلا الإ ةسمخلا هاور « ًارخ لسعلا نمو « ًارمخ رتلا نمو

 رمع نبأ نع سيلو ( 146/8 رابخألا ىقتنم ) « ركسم لك نع .
 هنإ سانلا اهيأ دعب امأ : ِةَِلَم يبنلا ربنم ىلع لاق باطخلا نب رمع نأ هرمع نبا هاور ام ظفل امأ

 رخخلاو ء ريعشلاو « ةطنحلاو « لسعلاو ءرقلاو « بنعلا نم : ةسمخ نم يهو ءرمخلا ميرحت لزن
 قباسلا ردصملا ) هيلع قفتم « لقعلا رماخ ام ( .

 لاق . يفوكلا يلجبلا رجاهملا نب مهاربإ هدانسإ يف ريشب نب نايعنلا ثيدح : يناكوشلا لاق
 لاق . ىهتنا . بيرغ : هجارخإ دعب يذمرتلا لاقو « ةمثألا نم دحاو ريغ هيف ملكت دق : يرذنملا
 يئاسنلا لاقو «ء هب سأب ال : دمحأ لاقو . ًاثيدح نيعبرأ وحن رجاهملا نب مهاربال : ينيدملا نبا

 قباسلا ردصملا ) يوقلاب سيل : ناطقلاو ( .

 . ا ةيآ لحنلا (9)

 باوصلاو ( اهنيعل ) هلوق دنع سوقلا يهتني « ةفرعملا راد هو « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف (؟)

 . ثيدحلا نم هنأل « اهريغ نم ركسلاو » وهو « هانتبثأ ام

 . هنع هللا يضر يلع نع « بارش لك نمركسلاو « اهنيعب رمخلا تمرح » ظفلب يليقعلا هاور

 نع لقنو « ءيشب سيل : هيف لاق هنأ نيعم نب ىحي نع لقنو . تارفلا نب دمحم هّلعأو
 . هيلع عباتي ال : يليقعلا لاقو ٠ ثيدحلا ركنم : لاق هنأ : يراخبلا

 يلع نع ثراحلا نع قحسإ يبأ نع ينافطغلا رشب نب نمحرلا دبع نع ًاضيأ يليقعلا هجرخأو
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 هتاور ضعب نأل زاجحلا لهأ هفعضو .٠ ليوأتلا لحي ال صن اذه : اولاقو

 هدانسإب برح نب كامم نع كيرش ثيدح اهنمو . « اهريغ نم ركسملاو »ىور
 بارشلا نع متين تنك ينإ » قلم هللا لوسر لاق : لاق راّين نب ةدرب يبأ نع

 اوورو « يواحطلا اهجرخ 7« اوركست الو م ادب اهف اوبرشاف ةيعوألا يف

 يف لوهجم اذه نمحرلا دبعو : لاق « بارش لك نم ركسلاو اهنيعب رخل هللا مرح » ظفلب

 ىهتنا . هلوق نم سابع نبا نع اذه ىوري امنإو « ظوفحم ريغ هثيدحو « بسنلاو « ةياورلا

 . قرط نم سابع نبا ىلع ًافوقوم يئاسنلا هجرخأو
 . ًافوقوم سابع نبا نع يناربطلا هجرخأو « ًافوقوم سابع نبا نع هدنسم يف رازبلا هاورو

 دمحأ قيرط نم سابع نبا ىلع ًافوقوم ينطقرادلا هجرخأو هوحن سابع نبا نع ًاعوفرم هجرخأو

 ( 501/4 ةيارلا بصن ) رظنا . لبنح نبأ
 طلغ ركنم ثيدح : يئاسنلا لاق « اوركست الو ٠ فورظلا يف اوبرشا » هظفل ةدرب يبأ ثيدح )١(

 ناك كامسو « كامس باحصأ نم هيلع هعبات ًادحأ معن الو « لس نب مالس صوحألا وبأ هيف

 هدانسإ يف كيرش هفلاخ ٠ ثيدحلا اذه يف ءيطخي صوحألا وبأ ناك : دمحأ لاق . نيقلتلا لبقي

 يبأ نع هيبأ نع مساقلا نع كامس نع : لاقف ء صوحألا وبأ َمهَو : ةعرز وبأ لاقو . هظفلو

 نع دارأ « ةدرب يِبأ نع : هلوقف « بْلَقلا امأ « ًاعضوم َفّحَصو ًاعضوم دانسإلا نم بلقف « ةدرب

 كلذ نم شحفأو « هرسأب دانسإلا بلقف « هيبأ نع ةديرب نبا : لوقي نأ جاتحا مث « ةديرب نبا

 . « اوركست الو فورظلا يف اوبرشا » هنتمل هفيحصت
 سوحألا نأ ثيدح : لوقي لينح نب دحأ تعمم : لوقي ةعرز ابأ تعمم : ماح يبأ نبا لاق

 أ : مالكلاو « دانسإلا ًاطخ ةدرب يبأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب مماقلا نع كامم نع

 نع نمحرلا دبع نب مماقلا نع كامس نع هوور رباج ينبا ًادمتو « بويأو « ًاكيرش نإف « دانسإلا

 « ًاركسم اوبرشت الو « ءاعو لك يف اوذبتنا » سانلا ه هاور اك هيَ ينلا نع هبيأ نع ةديرب نبا

 رظنا . هيبأ نع ةديرب نبا ثيدح حيحصلاو « أطخ اذه : لوقأ كلذكو : ةعرز وبأ لاق

 . ( 508/6 ةيارلا بصن )

 الإ ةبرشألا نع مكتيهن تنك » َتلَع هللا لوسر لاق : لاق ةديرب نع يراخبلا الإ ةعاملا جرخأو

 نع مكتيهن » : : ملسم ظفل يفو « ًاركسم اوبرشت الأ ريغ « ءاعو لك يف اوبرشاف « مَدَألا فورظ يف

 وبأو « سم هجرخأ « مارح ركسم لكو ؛ همرحي الو « ًاكيش لحي ال فرظلا نإو « فورظلا

 م « هيبأ نع ةديرب نبا نع ةجام نبا هجرخأو هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع يئاسنلاو  دواد

 هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نبا نع قورسم نع « هحيحص ٠ يف نابح نيا هجرخأو « همسي

 رظنا « مارح ركسم لكو « ًائيش مرحي ال ًءاعو نإو الأ ء ةيعوألا ذيبن نع رتيمن ينإ » هيَ ع

 .( 5١05/5 7366١ ةيارلا بصن )



 نفل

 هليلحت تدهش مث . تدهش اك ذيبنلا مرحت تدهش : لاق هنأ دوعسم نبا نع
 . 2 مميسنو تظفحف

 « نملا ىلإ ًاذاعمو انأ عيب هللا لوسر ينثعب » : لاق ىسوم يبأ نع اوورو
 لاقي : امههدحأ : ريعشلاو ٌّرَبلا نم ناعنصي نيبارش اهب نإ هللا لوسراي : انلقف
 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟ برشن اف « عتبلا هل لاقي رخآلاو ءرزملا هل
 يتلا راثآلا نم كلذ ريغ ىلإ « ًاضيأ يواحطلا هجرخ 9 « اركست الو ابرشا
 صن دق : اولاق مهنإف رظنلا ةهج نم مهجاجتحا امأو . بابلا اذه يف اهوركذ
 ةوادعلا عوقوو هللا ركذ نع دصلا يه انإ رمخلا يف ميرحتلا ةلع نأ نآرقلا
 ةواَدَعلا ُمُكَنْيَب عِقوُي نأ ناطْيشلا ٌدِِرُي امّنِإ » : ىلاعت لاق 5 ءاضغبلاو
 هذهو ©974 ةالّصلا نَعو هللا ركذ نع ْمُكَدّصَيو ٍرِسبملاَو ٍرْمَخلا يف ءاضفَبلاو
 وه ردقلا كلذ نوكي نأ بجوف « كلذ نود ايف ركسللا ردقلا يف دجوت ةلعلا

 اذهو : اولاق « اهريثكو رمخخلا ليلق ميرحت نم عامجإلا هيلع دقعنا ام الإ مارحلا
 ةلعلا ىلع عرشلا هبني يذلا سايقلا وهو « صنلاب قحلي سايقلا نم عونلا
 . ةيف

2. 

 دمحأ مامإلا ىور نكلو ثيدحلا بتك يف كلذ نم ءيش ىلع فقأ مل ظفللا اذهب دوعسم نبا نع )١(
 هتدهش انأو « رجلا ذيبن نع ىهن نيح تي هللا لوسر تدهش انأ » لاق لفغم نب هللا دبع نع
 ( ؟01/2 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا « ركسم لك اوبنتجا : لاقو هيف صخر نيح
 يناربطلا هجرخأ دقو رضي ال مالك يزارلا رفعج يبأ يفو ٠ تاقث هدانسإ لاجر : يناكوشلا لاق
 . ( قباسلا ردصملا ) . طسوألاو « ريبكلا يف

 لاق ىسوم يبأ نع مسمو يراخبلا ىور دقو . يواحطلا هاور ظفللا اذهب ىسوم يبأ ثيدح )0

 ىتح ذبني « لسعلا نم وهو : عتبلا : نملاب امهعنصن انك نيبارش يف انتفأ هللا لوسراي تلق »
 دق يي هللا لوسر ناكو : لاق . دتشي ىتح ذبني ريعشلاو . ةرذلا نم وهو :رزلاو ءدتشي
 . ( 145/8 رابخألا ىقتنم ) رظنا « مارح ركسم لك » : لاقف « هقاوخب لكلا عماوج يطعأ

 . ؤ١ ةيأ ةدئاملا (؟)



 نفض

 عمسلا قيرط نم نييزاجحلا ةجح : رظنلا لهأ نم نورخأتلملا لاقو
 اولاق اك اذه ناك اذإو ءرهظأ سايقلا قيرط نم نييقارعلا ةجحو « ىوقأ
 سايقلا بيلغت وأ « سايقلا ىلع رثألا بيلغت يف مهفالتخا ىلإ فالخلا عجريف

 ناك اذإ رثألا نأ قحلا نكل « اهيف فلتخم ةلأسم يهو « اضراعت اذإ رثألا ىلع

 ًالتحم ظفللا رهاظ ناك اذإ امأو « سايقلا ىلع بلغي نأ بجاولاف « ًاتباث اضن

 رهاظ بلغي وأ ظفللا لوأتي نأب امهنيب عمجي له : رظنلا ددرتي انهف ليوأتلل

 ظافلألا نم ظفل ةوق بسحب فلتخم كلذو ؟ سايقلا ىضتقم ىلع ظفللا

 الإ اهنيب قرفلا كردي الو اهلباقت يتلا تاسايقلا نم سايق ةوقو « ةرهاظلا

 ناك امبرو « نوزوملا ريغ نم مالكلا نم نوزوملا كردي اك يلقعلا قوذلاب
 ريثك لاق ىتح عونلا اذه يف فالتخالا رثك كلذلو « يواستلا ىلع ناقوذلا
 نأ ملعأ هللاو يل رهظي يذلاو : يضاقلا لاق .. بيصم دهتجم لك : سانلا نم

 هب داري نأ لقحي ناك نإو « مارح ركسم لك » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 بلغأ سنجلاب ميرحتلا قيلعت يف هروهظ نإف ءركُسْلا سنجلا ال ركسملا ردقلا
 هلوأت ام ىلع هل سايقلا كلذ ةضراعم ناكمل رْدقلاب هقيلعت نم نظلا ىلع
 ةعيرذلل اًدس هريثكو ركسملا ليلق عراشلا مرحي نأ دعبي ال هنإف ٠ نويفوكلا
 عرشلا لاح نم تبث دقو ءريثكلا يف دجوي افإ ررضلا نأ عم « ًاظيلغتو

 تدجو ام لك بجوف « بجاولا ِرْدَقلا نود سنجلا رخلا يف ربتعا هنأ عامجإلاب
 ةماقإ قرفلا دوجو عز نم ىلع نوكي نأو ءرملاب قحلي نأ رملا ةلع هيف
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةحص انل اوهلسي م نإ اذه « كلذ ىلع ليلدلا

 يف صن هنإف ًاكاكفنا اودجي م هوماس نإ مهنإف « مارح هليلقف قف هريثك ركسأ ام »
 عرشلا نإف ًاضيأو ٠ سيياقملاب صوصنلا َضَراَعُت نأ حصي الو ٠ فالخلا عضوم
 عفانمو َريِبَك مث اهيف لق > : ىلاعت لاقف « ةعفنمو ةرضم رملا يف نأ ربخأ دق
 نأ ةعفنملا دوجوو ةرضملا ءافتنا نيب عملا دصق اذإ سايقلا ناكو "24 ساّنلل

 )١( ةيأ ةرقبلا 5١5 .



 لنففي

 رخلا يف ةعفنملا ىلع ةرضملا كح ٌعرشلا َبَْلَع اماف , اهليلق للحيو اهريثك مرحي
 هيف دجوي ام لك يف كلذك رمألا نوكي نأ بجو ء ريثكلاو اهنم ليلقلا عنمو
 ذابتنالا نأ ىلع اوقفتاو . يعرش قراف كلذ يف تبثي نأ الإ ءرمخلا ميرحت ةلع
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةيرخخلا ةبرطملا ةدشلا هيف ثدحت ملام لالح

 هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبث املو « ١ « مارح ركسم لكو اوذبتناف »

 كلذ نم اوفلتخاو () « ثلاثلا وأ يناثلا مويلا يف هقيري ناك هنأو « ذبتني ناك

 نيئيش ذابتنا يف : ةيناثلاو « اهيف ذبتني يتلا يناوألا يف : اههادحإ : نيتلأسم يف
 . بييزلاو رقلاو ٠ بطرلاو رسبلا لثم

 اوفلتخاو « ةيقسألا يف ذابتنالا زاوج ىلع اوعمجأ مهنإف : ىلوألا ةلأسملا امأف

 مو تْفَرْلاو ءاّبدلا يف ذابتنالا هرك هنأ كلام نع مساقلا نبا ىورف « اهاوس اهف

 نم همودق ةصق يف يردخلا ديعس يبأ نع أطوملا يف كلام هاور يذلا ثيدحلا نم ةرقف هذه )١(

 « اولكف ثالث دعب ىحضألا موحل نع مكتيهن » لاق تيم هللا لوسبر نإ : هل ليق ءرفسلا
 ةرايز نع مكتيهنو « مارح ركسم لكو « اوذبتناف . ذابتنالا نع مكتيهنو « اورخداو « اوقدصتو

 . ( 485/١ أطوملا ) « ًارجه اولوقت الو « اهوروزف « روبقلا
 ذبتت انإ هللا لوسراي : اولاقف « موق هاتأ ِعتِلَم يبنلا نأ » هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو

 : اولاقف ٠ « مارح ركسم لكف « اوبرشا » : لاقف ء انئاشعو « انئادغ ىلع هبرشنف « ذيبنلا
 رظنا . ينطقرادلا هاور « هٌريثك ٌركسأ ام ليلق مارح » : لاقف « ءاملاب هرسكن انإ هللا لوسراي

 . ( 5١1/2 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم )

 يبأو « ةديربو ء رمح نباو « ةشئاع ثيدح نم هريغو هحيحص يف سم اهاور ةلمج يه كلذك

 لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا ( اوذبتتاف ) هلوق نود ( مارح ركسم لك ) مهنع هللا يضر ىسوم
 . ( ١١6/8 راطوالا

 هنا عقم هيلا يبس ناك : لاق اههنع هللا يضر سابع نبا نع يئاسنلاو . دواد وبأو ء ملسم ىور (1)

 وأ ىقسيف ءهب رمأي مث ء ةثلاثلا ءاسم ىلإ دغلا دعبو « دغلاو مويلا هبرشيف « ءاسم بيبزلا

 . ( ١١/7 لوطألل عماجلا جاتلا ) رظنا . قارهي



 نلنضفر

 « تْفَرْلاو ريقثلاو مَتْنَْلاو ءابدلا يف ذابتنالا يروثلا هركو « كلذ هريغ هركي

 . © يناوألاو فورظلا عيمج يف ذابتتالاب سأب ال : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو
 نبا قيرط نم درو هنأ كلذو . بابلا اذه يف راثآلا فالتخا مهفالتخا ببسو

 . 22 تباث ثيدحوهو « يروثلا اههرك يتلا عبرألا يف ذابتنالا نع يهنلا سابع

 ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ » أطوملا يف رمع نبا نع كلام ىورو

 هيلع ينلا نع رباج ثيدح يف ءاجو 29« تفزملاو « ءابدلا يف ذابتنالا نع
 نأ متين تنك » : لاق هنأ كامم نع كيرش قيرط نم مالسلاو ةالصلا

 (9 « ًاركسم لجأ الو اوذبتتاف تفزملاو ريقنلاو متنحلاو ءاّبُشلا يف اوذِبْنَت
 بهذو « خسن مث « ًالوأ ناك اغإ يهنلا نأ ىلإ روهجلا بهذ : يباطخلا نع القت : يناكوشلا لاق )١(

 لاق هبو « سابع نباو « رمع نبا مهنمو « قاب ةيعوألا هذه يف ذابتنالا نع يهنلا نأ ىلإ ةعامج
 ناك رخلا ةحابإب دهعلا نأ يهنلا يف ىنعملاو . حصأ لوألاو : لاق « قحسإو « دمحأو , كلام

 . ركسملا برش كرت طرشب ءاعو لك يف ذابتنالا مهل حيبأ « ميرحتلا رهتشا اماف « ًابيرق

 ذابتتالا نم ادب دجن ال : اولاق املف « ةعيرذلل ًاعطق ناك افإ ةيعوألا نع يهنلا : لاّطَب نبا لاق

 رظنلا ىنعمب هنع يمن ءيش لك يف محلا اذكهو . مارح ركسم لكو « اوذبتنا : لاق « ةيعوألا يف
 اهنم انل دب ال : اولاق اماف « تاقرطلا يف سولجلا نع يهنلاك ةرورضلل طقسي هنإف « هريغ ىلإ
 . ( 7١8/8 راطوألا لين ) رظنا . « اهقح قيرطلا اوطعأ » لاق
 يف ذابتنالا هرك هنأ دمحأ نعو ء اهلك ةيعوألا يف ذابتنالا زوجيو : ةمادق نبال ينغملا يف ءاجو

 : ريقنلاو ٠ رارجلا : متنحلاو « نيطقيلا وه : ءابدلاو ( ١8/8 ) تفزملاو « ريقنلاو  متنحلاو ؛ ءابدلا
 . تفزلاب ىلطي يذلا : تفزملاو ء« بشخلا

 . ( ٠١5/8 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . دمحأو « سم هاور سابع نبا ثيدح (؟)
 « ءابدلا نع ىبن هِي هللا لوسر نأ » ظفلب دواد وبأو ٠ يئاسنلاو « ملسم هاور رمع نبا ثيدح ()

 . «تفَرلاو وتلا
 . ( 265/١7 ) « تفزللاو « ءابدلا يف ذبني نأ ىهن » ظفلب كلام هاورو

 الإ ةبرشألا نع مكتيهن تنك » ةديرب نعو . راثآلا يناعم يف رباج نع يواحطلا هاور ظفللا اذهب (4)

 « دوادوبأو « لسمو « دمحأ هاور . « ًاركسم اوبرشت الأ ريغ ءاعو لك يف اوبرشاف . مدألا فورظ يف

 . يئاسنلاو

 هاور « مارح ٍرِكْسُم لكو هّمّرَحُيالو « ًائيش لحي ال ًافرظ نإو ٠ فورظلا نع متيم » ةياور يفو
 . دواد ابأو « يراخبلا الإ ةعاملا



 نففك

 ةالصلا هيلع هنأ وهو « أطوملا يف كلام هاور يذلا يردخلا ديعس يبأ ثيدحو
 . ©« مارح ركسم لكو . اوذبتناف ذابتنالا نع مكتيهن تنك » : لاق مالسلاو

 هذه يف ذابتتالا نع ًايهن ناك افإ خسن يذلا مدقتملا يهنلا نأ ىأر نف
 . ءيش لك يف ذابتنالا زوجي : لاق كلذ ريغ مدقتم ين انهه معي مل ذإ يناوألا
 : لاق ًاقلطم ذابتنالا نع ًايهن ناك امإ خسن يذلا مدقتملا يهنلا نإ لاق نمو
 رمع نبا ثيدح كلذ يف دعا نف « يناوألا هذه يف ذابتنالا نع يهنلا يقب
 : لاق سابع نبا ثيدح كلذ يف دعا نمو « هيف نيتروكذملا نيتينآلاب لاق

 يه امنإ رع نبا ثيدح نيبو هنيب ةضراعملاو 2 اديزم نضضتي هنأل « ةعبرألاب

 هيفو « متنحلا يف ذابتنالا نع يهنلا ملسم باتك يفو . باطخلا ليلد باب نم
 . تْفَرُم ريغ ناك اذإ هيف مل صخر هنأ

 ان | اني نيل

 ميرحتب اولاق روهملا نإف « نيطيلخلا ذابتنا يهو : ةيناشلا ةلأسملا امأو

 ذابتنالا لب : موق لاقو « ذابتنالا لبقت نأ اهنأش نم يتلا ءايشألا نم نيطيلخلا

 م نإو مارح اههف نيطيلخ لك : موق لاقو . حايم وه : موق لاقو « هوركم
 يف مهددرت مهفالتخا يف ببسلاو . "'نآلا بسحأ اهف ذابتنالا نالبقي امم انوكي

 دجي سانلا لك سيل : ْهَتيَو ينلل ليق ةيعوألا نع مَ يبنلا ىه امل » لاق : رمع نبا نعو

 . هيلع قفتم « تفزملا ريغ رجلا يف مل صخرف « ءاقس
 لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . دمحأ امهاور لْقَفُم نب هللا دبع نعو « سنأ نع هانعم يفو
 . ( 5١/2 راطوألا

 )١( أطوملا ) رظنا . ليلق لبق, ثيدحلا جيرخت مدقت '/80: ( .

 نع يهنلا ببس نأ ىلإ ءاماغلا نم مهريغو . انباحصأ بهذ : يوونلا نع ًالقن يفاكوشلا لاق (9)

 دح غلبي مل هنأ براشلا نظيف ء دتشي نأ لبق طملخلا ببسب هيلإ عرسي راكسإلا نأ طيلخلا
 راص اذإ مرحي امنإو « هيزنتلل كلذ يف يهنلا نأ روهجلا بهذمو : لاق « هغلب دقو «راكسإلا

 ِْثَبلا ذيبن طلخ يف فلتخاو « ميرحتلل وه : ةيكلاملا ضعب لاقو . هتمالع ىفخت الو « ًاركسم



 انشيي

 ىلع هنإ انلق اذإو :؟ رظحلا ىلع وأ ةهاركلا ىلع وه كلذ يف دراولا يهنلا له
 هيلع هنع تبث هنأ كلذو ؟ ال مأ هنع يهنملا داسف ىلع لدي لهف ءرظحلا

 « بطرلاو وهزلاو « بيبزلاو رمقلا طلخي نأ نع ىهن هنأ » مالسلاو ةالصلا
 اوذبتنت ال » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ اهضعب يفو ")7 « بيبزلاو رسبلاو

 ىلع اههنم دحاو لك اوذبتناو « ًاعيمج بييزلاو رقلا الو « ًاعيمج بيبزلاو وهزلا
 . هميرحتب لوق : ةثالثلا ليواقألا ليوأتلا بسحب كلذ يف جرخيف (0 « ةدح

 . كلذ ةيهاركب لوقو ..ذابتنالا يف مثلا عم هليلحتب لوقو

 يف ذابتنالاب رثألا موع كلذ يف دعا هلعلف « حابم هنإ لاق نم امأو

 بهذ نوكي نأ امإف « نيطيلخ لك عنم نم امأو « يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 طلخلا نع يهنلا صتخي وأ « عنته له برغلا دنع دتشي مل يذلا رقلا ذيبن عم . دتشي مل يذلا -

 نع نيتلا نبا لقنو . برشلا دنع كلذب سأب ال : ثيللا لاقو « قرف الروهملا لاقف ؟ ذابتتالاب
 نم نيطيلخلا يف فلتخاو . ًاعم اذبت اذإ ال ء ذيبنلاب ذيبنلا طلخ هنع ىهنملا نأ : يدوادلا

 ةبرشألا ضيرملل طلخي نأ هرك هنأ ءاهقفلا ضعب نع نيتلا نبا ىحف « ذيبنلا ريغ ةبرشألا

 رهاظب المع ةعامج  ًاركسم اههنم بارشلا نكي مل نإو - نيطيلخلا يرحت ىلإ بهذ : يباطخلا لاقو

 بوث نم : اولاقو « يعفاشلا بهذم رهاظو « قحسإو « دمحأو : كلام لوق وهو . ثيدحلا

 امب يهنلا ثيللا صخو « نيتهج نم مئأ « ةدشلا دعب ناك نإف , ةدحاو ةهج نم ممأ نيطيلخلا

 ءرسبلاو «وهزلاو « بطرلاو ءرقلا : ءايشأ ةسمخب يهنلا مزح نبا صخو . أعم اذبتتا اذإ

 نم دحاو طلخ ول امأو « اهريغ يف وأ « اهنم رخآلا يف امهدحأ طلخ ءاوس : لاق . بييزلاو

 . ًالثم لسعلاو نيّتلاك عنام الف «٠ اهريغ نم دحاو يف اهريغ

 نعو « راصمألا ءاهقف روهمج لوق وهو « ميرحتلا يف رهاظ نيطيلخلا نع يهنلا : يبطرقلا لاقو
 هركي الف . ًادرفنم لحي اهنم الك نأل ءهب سأب ال : لاق نم ذشو . طقف هركي : كلام

 لك زاوجب ضقتنم وه مث « دساف وهف « قرافلا دوجو عم سايقب صنلل ةفلاخم هذهو : لاق « اع

 . ( 756١/2 راطوألا لين ) رظنا . نيتدرفنم اههيرحتو . ةدرفنم نيتخألا نم ةدحاو

 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . يئاسنلاو ملسسم هجرخو ٠ سابع نبا هاور ثيدحلا اذه )١(
 . يذمرتلاو « مسمو « دمحأ هاور « ديعس يبأ نع هانعم يفو ء (

 . ( قباسلا ردصلا ) ةريره يبأ نع مسمو « دمحأ هاور ظفللا اذه ()

 هاور سنأ نعو « لسمو « يراخبلا دنع ةداتق يبأ نعو « ةعاججلا دنع رباج نع هانعم يفو
 1 . ( قباسلا ردصملا ) رظنا . يئاسنلا



 ةفحأ

 يف ةدشلا نم طالتخالا نم ثدحي ام ال طالتخالا وه عنملا ةلع نأ ىلإ

 . نيطيلخلا نع ىهن هنأ درو ام مومعب كسمت دق نوكي نأ امإو « ذيبنلا

 اهليلخت دصق اذإ اوفلتخاو . اهلكأ زاج اهتاذ نم تللخت اذإ رمخلا نأ ىلع اوعمجأو

 مهفالتخا ببسو « " ةحابإلاو  ةيهاركلاو « ميرحتلا : لاوقأ ةثالث ىلع
 نم جرخ دواد ابأ نأ كلذو ءرثألا موهفم يف مهفالتخاو رثألل سايقلا ةضراعم

 نع مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا لأس » ةحلط ابأ نأ كلام نب سنأ ثيدح
 نف «  ال : لاق ؟ الخ اهلعجأ الفأ : لاق « اهقرهأ لاقف « ًارخ اوثرو ماتيأ

 ةلع ريغل يهنلا مهف نمو « ةيهاركلا ىلع كلذ لمح ةعيرذ دس عنملا نم مهف

 نأ ىري نم بهذم ىلع ًاضيأ ميرحت ال نأ اذه ىلع جرخيو « ميرحتلاب لاق
 . يهنملا داسفب دوعي ال يهنلا

 نأ عرشلا ةرورض نم ملع دق هنأ ميرحتلا ىلع لخلا لم ضراعملا سايقلاو

 لخلاو « لخلا تاذ ريغ رملا نأو « ةفلتخلا تاوذلل يه افإ ةفلتخلا ماكحألا

 ًالالح نوكي نأ بجو لخلا تاذ ىلإ رخلا تاذ تلقتتا اذإف « لالح عامجإب

 . لقتنا امفيك
 نا اش ل

 اذإ امأ . اهيف ءيش عضوب اهللخ اذإ اذه « ليلختلاب رخلا رهطت الو ٠ ليلختلا زوجي ال هنأ روهجلا )١(

 , لحت اهنأ ةيعفاشلا نع هجو حصأف « كلذ وحن وأ لظلا ىلإ سمشلا نم لقنلاب ليلختلا ناك
 . اهيف ءيش ءاقلاي تللخ اذإ رهطت : ةفينح وبأو يعازوألا لاقو « رهطتو

 . تَرْهْطو ىصع « اهللخ ولف « مارح ليلختلا نأ اهحصأ : تاياور ثالث كلام نعو
 جرخ يذلا هببس عمو « ثيدحلا اذه عم ليلختلاب لوقلا ةفينح يبال حصي فيك : يبطرقلا لاق

 اهقارأ نم ىلع ناضلا بجولو « مهام ماتيألا ىلع َحّيَض دق ناكل « أزئاج ناك ول ذإ « هيلع
 . ( 3/7/8 راطوألا لين ) رظنا . مهيلع

 يف لاق اك وهو ٠ مسم ىلإ ننسلا رصتخم يف يرذنملا هازع : يناكوشلا لاق . دواد وبأو « دمحأ هاور (0)

 لاقو . نيقيرط نم يذمرتلا هجرخأو . تاقث دواد يبأ دنس يف هدانسإ لاجرو « لسم حيحص

 . ( قباسلا ردصلا ) . حصأ ةيناثلا
 يبأو ء ةشئاعو «رباج نع بابلا يفو : يذمرتلا لاق . ديعس يبأ نع دمحأ ىور هانعم يفو

 . ( قباسلا ردصملا ) رمع نباو « دوعسم نباو « ديعس



 ىنففي

 ةيناثلا ةلمجلا

 هلوق بابلا اذه يف لصألاو . رارطضالا لاح يف تامرخلا لاعتسا يف

 رظنلاو ) 4 هيلإ ْمُتْرِرطْضا ام الإ كيلع َمّرَح ام مُكَل لّصق ْدَقَو > : ىلاعت
 امأف . هرادقم يفو للحلا ءيشلا سنج يفو للحملا ببسلا يف بابلا اذه يف

 وهو ءهب ىذغتي ًالالح اًئيش دجي مل اذإ ينعأ : يذغتلا ةرورض وهف « ببسلا

 نف ءهيف فلتخلا اذهو « ءربلا بلط : يناثلا ببسلا امأو . هيف فالخ ال

 فوع نب نمحرلا دبعل ريرحلا مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا ةحابإب جتحا هزاجأ
 لمجي مل هللا نإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلف هعنم نمو ٠ 20 هب ةكَح ناكمل
 "7 « اهيلع َمّرَح ايف يتمأ ِءافش

 . 116 ةيآ ماعنألا )01(

 يف ريزلاو , فوع نب نحيرلا دبعل صخر لَم ينل نأ » ظفلب سنأ نع ةعامجلا هاور ثيدحلا ()
 . ( 19/7 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا « اهب تناك ةكحل ريرحخلا سبل

 دقو ءروهملا دنع لمقلاو ةكحلا رذعل ريرحلا سبل زاوج ىلع لدي ثيدحلاو : يناكوشلا لاق
 تبث اذإو « اهيلع تاجاحلا نم امهريغ ساقيو « هيلع ةجح ثيدحلاو « كلام كلذ يف فلاخ
 . كلذب اهصاصتخا ىلع ليلد مقي مل ام امهريغ قح يف تبث « نييباحصلا نيذه قح يف زاوجلا
 . ( 19/؟ راطوألا لين ) رظنا

 نإ » دوعسم نبا نع رابخألا ىقتنم يف ءاج نكلو هيلع علطأ م فلؤملا هركذ يذلا ظفللا اذهب (5)
 . يراخبلا هركذ « ميلع َمّرَح ايف مكءافش لعجي مل هللا
 ءاد لكل لعجو « ءاودلاو « ءادلا لزنأ هللا نإ » هَتِيَم هللا لوسر لاق : لاق ءادردلا يبأ نعو
 . دواد وبأ هاور « مارحب اووادت الو « اووادتف « ءاود

 دقو : يناكوشلا لاق . ىهتتا . لاقم هيفو : يرذنملا لاق « ُشاّيع نب ليعامسإ هيف : يناكوشلا لاق
 ثدح انه وهو « نييزاجحلا يف فعضي امنإو « ةقث وهف « ماشلا لهأ نع ثّدَح اذإ هنأ تفرع
 يراصنألا نارمع يبأ نع تانقثللا يف نابح نبا هركذ ٠ يماش وهو ٠ يمعئخلا ملسم نب ةبلعث نع
 . ( ؟؟1/2 راطوألا لين ) رظنا .  يماش ًاضيأ وهو اهدئاقو « ءادردلا مأ ىلوم
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 ,اهريغو هتيملا لثم مرحم ءيش لك وهف حابتسملا ءيشلا سنج امأو
 يف اهللاعتسا لبق نم ال اه يوادتلا لبق نم وه مهدنع رخلا يف فالتخالاو

 نأ قرّشللو « ير اهنم ناك نإ اهرشي نأ ناشطعلل اوزاجأ كلذلو 2 ٠
 0 :لاق اكلام نإف اهريغو ةتيملا نم لكؤي ام رادقم امأو . ١١" اهب َهَقَرَش

 : ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو « اهريغ دجي ىتح اهنم دوزتلاو ُعَْشلا - َح
 . "" كلام باحصأ ضعب لاق هبو ٠ قمرلا كسمي ام الإ اهنم لكأي ال

 ريبكلا يف يناربطلا هاور لاقو « ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هركذ , يراخبلا ركذ يذلا ظفللابو
 . ( 72/١ ) رظنا . هححصو . ةماس مأ نع

 ء اهيرش مرحي م ءاهب يوادتلا مرحيف ٠ ءاودب سيل رملا نأب حيرصتلا هيف : ينكوشلا لاق
 : ننسلا حرش يف نالسر نبا لاق : لاق مث ءروهجْلا بهذ هيلإو « ةسجنلا رومألا رئاس كلذكو
 ثيدحل ركسما ىوس تاساجنلا عيمجب يوادتلا زاوج ( ةيعفاشلا ) ينعي « انبهذم نم حيحصلاو
 لوم بابلا ثيدحو : لاق . يوادننلل لبإلا لاوبأ برشب مهرمأ ثيح نيحيحصلا يف نيينرملا
 لاق . تارهاطلا نم هماقم موقيو « هنع ينغي هريغ ءاود كانه نوكي نأب ةجاحلا مدع ىلع
 مارحلاب يوادتلاو , ركسملاب يوادتلا نع يهنلا ىلع نالومج احص نإ ناثيدحلا ناذه : يقهيبلا

 يف ام ىفخي الو : يناكوشلا لاق مث . ىهتنا . نيينرعلا ثيدح نيبو امهنيب عسجيل « ةرورض ريغ نم
 ىلعو ءًاسجن وأ ًامارح اهنوكب اهفاصتا عني مصخلا دنع لبإلا لاوباف « فسعتلا نم عملا اذه

 وهو صاخلا نيبو « مارحلاب يوادنتلا ميرحت وهو ماعلا نيب عملا بجاولاف « ملستلا ضرف
 وه اذه . لبإلا لاوبأ الإ مارح لكب يوادتلا مرحي : لاقي نأب لبإلا لاوبأب يوادتلاب نذإلا
 اهكرت وأ ىرخأ ىلع ةعاط ميدقت ) انباتك رظناو ( 774/4 راطوألا لين ) . يلوصألا نوناقلا

 . روهجلا لوق كانه انحجر دقو ( لاوحألاو ٠ ناكملاو « نامزلل ارظن
 نم ءيش محلو « ننألا نابلأ لثم مرحم هيف ءيش الو « مرحمب يوادتلا زوجي الو : ةمادق نبا لاق
 . ( 5/4 عومجملا ) رظناو ( 06/4 ينفلا ) رظنا . هب يوادتلل رخلا برش الو « تامرحلا

 حاسبت الو. اهيف فالخ ىلع ةّصْقلا ةعاس الإ لحت ال ( رما ) اهنإ : ةيكلاملا نم يزج نبا لاق
 : ليقو . روهشملا يف اه يوادتلا لحي الو « حاببت : ليقو ٠ عفدت ال اهنأل « شطعل الو ٠ عوجل
 . ( 18ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . يعفاشلل ًاقافو زوجي

 يلازغلاو نيمرحلا مامإو ,« شطعلاو « يوادتلل رمخلا ميرحمت حيحصلا بهذملا : يوونلا لاقو
 . ( 15/١ عومجملا ) . فالخ الب هب اهتغاسإ هلو « شطعلل اهزاوج اراتخا

 )١( كلام بهذمل ( 18ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا .



 نفح

 كسي ام مأ اهعيمج وه رارطضالا لاح يف هل حابملا له فالتخالا ببسو

 . رغاب َرْيَغ ٌرطْضا نمف ١ : ىلاعت هلوقل اهعيمج هنأ رهاظلاو ؟ طقف قمرلا
 اذإ ةتيملا لكأ رطضمال لحي ال هنأ ىلع يعفاشلاو كلام قفتاو ١4 داع الو
 زاوج ىلإ هبيغ بهذو 4 داع الورئاب ريغ )ل : ىلاعت هلوقل هرفسب ًايصاع ناك
 , © كلذ

 داز ام مرحيو , عامجإلاب توملا هعم نمأيو « قمرلا دسي ام لكأ هل حابيو : ةمادق نبا لاقو
 ٠ ةفينح يبأ لوق وهو ٠ حابي ال هنأ اهرهظأ : ناتياور عبشلا يفو . أاضيأ عامجإلاب عبشلا ىلع
 . يعفاشلل نيلوقلا دحأو كلام نع نيتياورلا ىدحإو
 . هيقي ام ردق لكأي : نسحلا لاق

 « ةرحلا لزن ًالجر نأ » ةرمس نب رباج ىور امل ركب وبأ اهراتخا . عبشلا هل حابي : ةيناثلاو
 ققح ال ؛ لاقف , هلكانو , اهملو « اهمحش ددقن ىتح اهخلسا : هتأرما هل تلاقف « ةقان هدنع تقفنف

 « اهولكف : لاق . ال : لاق ؟ كينغي ىنغ كدنع له : لاقف « هلأسف « ِهَتِلِي هللا لوسر لأسأ

 . ( 95/8 ينغملا ) رظنا . قرفي ملف . دواد وبأ هاور
 )١( ماعنألاو , 17“ ةيآ ةرقبلا ١60 , لحنلاو ١٠١ .

 وبأ اهحابأو . هيلوق دحأ يف يعفاشلا اهرظحو ( 4917/4 ىنغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو (0)

 . رخآلا لوقلا يف يعفاشلاو « ةفينح
 نظأ امو : ةيصعملا ىلع يداتلا عم كلذ هل حيبي نمم ًابجعو : يبرعلا نبا نع ًالقن يبطرقلا لاق

 . ًاعطق ئطخم وهف « هلاق نإف « هلوقي ًادحأ
 ةيصعملا رفس يف هسفن ءرملا فالتإ نإف ٠ اذه فالخ حيحصلا : كلذ ىلع ًاقيلعت يبطرقلا لاق مث

 يف بوتي هلعلو « ماع اذهو « مسفنأ اولتقت الو ) : ىلامت هللا لاق « هيف وه امم ةيصعم دشأ

 « مدلاو « ةتيملا لكأ ىلإ رطضا نم : قورسم لاق دقو « ناك ام هنع ةبوتلا وحتتف ٠ لاح يناث
 نسحلا وبأ لاق ء« هنع هللاوفعي نأ الإ ءرانلا لخد ٠ تام ىتح لكأي ملف « ريزنخلا محلو

 عنتماولو ةبجاو « ةيزع لب « ةصخر ةرورضلا دنع ةتيملا لكأ سيلو :  ايكلإي فورعملا  يربطلا
 ( 751/1 يبطرقلا ) . ًايصاع ناك « ةتيملا لكأ نم
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 لقرفرل

 * حاكنلا باتك

 يف : ثلاشلا بابلا . حاكنلا ةحص تابجوم يف : يناثلا بابلا . حاكنلا

 بابلا . ةيجوزلا قوقح يف : عبارلا بابلا . حاكنلا يف رايخلا تابجوم

 . ةدسافلاو اهنع يهنملا ةحكتألا يف : سماخلا

 ,راجشألا تحكانت : لاقي « مضلاو 0 ءطولا وهو « يوغللا ىنعملا : لوألا : ةثالث ناعم حاكنلل 2«(

 . ءطولا يف ببس هنأل , أزاجم دقعلا ىلع قلطيو ضعب ىلإ اهضعب مضناو ٠ تليامت اذإ
 اهدحأ : لاوقأ ةثالث ىلع هيف ءاباعلا فلتخا دقو ٠ يعرشلا : هل لاقيو « يلوصألا ىنعملا : يناثلا

 باتكلا يف حاكنلا درو ىتف ء هجو لك نم يوغللا ىنعملك , دقعلا يف زاجم ءطولا يف ةقيقح هنأ

 نم مؤابآ حكت ام اوحكنت الو > : ىلاعت هلوقك . ءطولا هانعم نوكي « ةنيرق نودب ةنسلاو
 نع ال , هنع روصتي امنأ يهنلا ذإ , ءطولا ةيآلا هذه يف هانعم نإف  فّلَس دق ام الإ ءاسنلا

 اذهو . مارتحالاو ةدوملا تالص اهب عطقنت ةريغ هيلع بترتي ال ء دقعلا درج نأل « هتاذ دقعلا

 4 هريغ ًاجوز حكْذَت ىتح > : ىلاعت هلوق يف حاكنلا نإ : نولوقي مهنأ ىلع ٠ ةيفنحلا يأر وه
 ةأرملاو « لعف ءطولا نإف . كلذ ىلع ةنيرق ةأرمل هدانسإ نأل . ءظولا ال ء دقعلا هانعم

 ةنسلا نأل « كلذك سيلو « ليلحتلا يف يفكي دقعلا درجم نأ ديفي ةيآلا موهفم نكل « لعفت ال

 حرص ام كلذ ىلع لدي « ربتعم ريغ موهفملا اذهف « ءطولا نم هيف دب ال ليلحتلا نأ يف ةحيرص
 . ٠ هتلْيَسُع يقوذت ىتح ٠ للم هلوقب ةليسعلا ثيدح يف هب

 هدورو ةرثك كلذ ىلع لديو يوغللا ىنعملا سكع « ءطولا يف زاج دقعلا يف ةقيقح هنأ : اًيناث

 وه كلذو 4 هريغ اجَْر حكْنَت ىتح > : ىلاعت هلوق كلذ نمو « ةنسلاو ٠ باتكلا يف دقعلا ىنعمب
 . ةيكلاملاو ةيعفاشلا دنع حجرألا

 نأل « ةثالثلا لاوقألا رهظأ اذه نوكي دقو « ءطولاو ء دقعلا نيب يظفل كرتشم هنأ : اًنلاث

 لدي كلذو . لوألا ىنعملا رجه لامعتسالا يف ظحالي نأ نودب ءطولا يف هلمعتسي ةرات عرشلا

 . اهيف « ةقيقح هنأ ىلع
 . يهقفلا ىنعملا وهف : ثلاثلا ىنعملا امأو

 حاكنلا دقع نأ وهو دحاو ىنعم ىلإ عجرت اهلك اهنكلو « ءاهقفلا تارابع هيف تفلتخا دقو
 . ذذلتلا ثيح نم اهندب رئاسو ةجوزلا عضْيِب جوزلا عافتنا هيلع بترتيل ٠ عراشلا هعضو
 بهاذملا ىلع هقفلا ) . ةمفنملا كلمي الو ء هب صتخيو عافتنالا اذه حاكنلا دقعب كلي جوزلاف

 . يريزجلل ( ةعبرألا





 نليفزانإ

 لوألا بابلا
 حاكنلا تامدقم يف

 يفو ٠ حاكنلا ةبطخ مكح يفو حاكنلا كح يف لئاسم عبرأ بابلا اذه يفو

 حاكنلا كح امأف « جيوزتلا لبق ةبوطخما ىلإ رظنلا يفو « ةبطخلا ىلع ةبطخلا

 لاقو « بجاو وه : رهاظلا لهأ لاقو ء روهجلا مهو « هيلإ بودنم وه : موق لاقف

 « هيلإ بودنم مهضعب قح يفو بجاو سانلا ضعب قح يف وه : ةيكلاملا نم ةرخأتملا

 اوحكناق »> : ىلاعت هلوق يف هب رمألا ةغيص ٌَلَمْحُت له مهفالتخا ببسو
 ينإف اوحكانت » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يفو 7 < ءاسّنلا َنَّمْوُكَل باط ام '

 بوجولا ىلع كلذ يف ةدراولا رابخألا نم كلذ هبشأ امو 29 « ممألا مب رثاكم

 . ؟ ةحابإلا ىلع مأ بدنلا ىلع مأ

 بودنم مهضعب قح يفو بجاو سانلا ضعب قح يف هنإ لاق نم امأف

 )١( ؟ ةيآ ءاسنلا .

 اوجح ه وَفِي هللا لوسر لاق : لاق . سودرفلا دنسم يف رمع نبا نع يمايدلا هاور ظفللا اذهب (؟)

 يفو : يناكوشلا لانق « ممألا'كب يهابأ ينإف ء اورثكت اوحكانتو « اوحصت اورفاسو « اونفتست
 ًاضيأ يقهيبلا هاورو . نافيعض امهو « ينامايبلا نمحرلا دبع نب دمع نع ثراحلا نب دمح هدانسإ
 ظفلب يقهيبلل ةمامأ يبأ نعو « طقسلاب ىتح » هرخآ يف دازو ًاغالب هركذ هنأ يعفاشلا نع

 « تباث نب دمج هدانسإ يفو « ىراصنلا ةينابهرك اونوكت الو ٠ ممألا كب رثاكم ينإف « اوجوزت »

 ظفلب ةباحصلا يف عناق نباو , فلتؤملا يف ينطقرادلا نع نامعنلا نب ةلمرح نعو « فيعض وهو
 لاق « ةمايقلا موي ممألا مب رثاكم ينإ ء دلت ال ءانسح ةأرما نم هللا ىلإ بحأ دولو ةأرما »

 . فيعض هدانسإ : ظفاحلا

 « يتنسب لمعي مل نف « يتنس نم حاكنلا » : لاق ٍةَتِلَم ينلا نأ ةجام نبا نع ًاضيأ ةشئاع نعو

 هيلعف « دجي ل نمو ٠ حكنيلف ٠ لوط اذ ناك نمو « ممألا مب رثاكم ينإف اوجوزتو ٠ ينم سيلف

 راطوألا لين ) رظنا . فيعض وهو نوهم نب ىسيع هدانسإ يفو « ءاَجِو هل موصلا نإف « موصلاب'
 مب يهابأ ينإف « اورثكت اوحكانت » ظفلب قازرلا دبع هاورو ( ١/5/5 صيخلتلا )و (

 ( 7/١ ريغصلا عماجلا ) . ًالسرم لاله نب ديعس نع « ةمايقلا موي ممألا



 ال5

 نم عونلا اذهو « ةحلصملا ىلإ تافتلا وهف « حابم مهضعب قح يفو « هيلإ
 . هيلإ دنتسي نيعم لصأ هل سيل يذلا وهو « ,لسرملا ىَمَسُي يذلا وه سايقلا
 . "هب لوقلا كلام بهذم نم رهاظلاو « ءاماعلا نم ريثك هركنأ دقو

 « ةبجاو تسيل اهنإ روهجلا لاقف هِي يبنلا نع ةيورملا حاكنلا ةبطخ امأو
 هيلع كلذ يف هلعف لمحي له فالخلا ببسو . 'ةبجاو يه دواد لاقو
 نإبف « ةبطخلا ىلع ةبطخلا امأف ؟ بدنلا ىلع وأ بوجولا ىلع مالسلاو ةالصلا
 كلذ لدي له اوفلتخاو . مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نع تباث كلذ يف يهنلا
 لاقف ؟ لدي ةلاح يأ يفف لدي ناك نإو « لدي ال وأ هنع يهنلا داسف ىلع

 يف عوقولا هسفن ىلع فاخي نم : لوألا : برضأ ةثالث ىلع حاكنلا يف سانلاو : ةمادق نبا لاق 0(
 فافعإ همزلي هنأل , ءاهقفلا ةماع لوق يف حاكنلا هيلع بجي اذهف , حاكنلا كرت نإ روظحلا
 . حاكنلا هقيرطو « مارحلا نع اهنوصو « هسفن
 هب لافتشالا اذهف , روظحم يف عوقولا اهعم نمأي ةوهش هل نم وهو « هل بحتسي: نم : يلاثلا
 هللا يضر ةباحصلا لوق رهاظ وهو . يأرلا باحصأ لوق وهو ةدابعلا لفاونل يلختلا نم ىلوأ
 يف تومأ ينأ معأو . مايأ ةرشع الإ يلجأ نم قبي مل ول : دوعسم نبأ لاسق , مهلعفو « مهنع
 . ةئتفلا ةفاخم تجوزتل ٠ نهيف حاكنلا لوط يلو « أموي اهرخآ
 . لضفأ ىلاعت هللا ةدابعل يلختلا : يعفاشلا لاقو
 تبهذف « ةوهش هل تناك وأ ٠ نيئعلاك ةوهش هل قلخي مل هنأل امإ , هل ةوهش ال نم : ثلاثلا مسقلا
 هل يلختلا : يناشلاو . حاكنلا هل بحتسي : اصهدحأ : ناهجو هيفف هومخو ٠ ضرم وأ ءربكب
 . ةيرهاظلا بهذمل ( 8/1١ ىلحلا ) رظناو . ةمادق نبال ( 7 ينغملا ) رظنا . لضفأ

 « ةبطخ ريغب زئاج حاكنلا نإ : ملعلا لهأ لاق دققو : هننس يف يذمرتلا نع ًالقن يناكوشلا لاق (1)
 ثيدح زاوجلا ىلع لديو : يناكوشلا لاق مث . ملعلا لهأ نم هريغو « يروثلا نايفس لوق وهو
 راطوألا لين ) رظنا . ةبودنم خاكنلا يف ةبطخلا اذه ىلع نوكيف « مهاربإ نب ليعامسإ .

1/5 ). ْ 

 . اهبجوأ هنإف « دواد الإ  هاناع معلا لهأ نم دحأ دنع ةبجاو ريغ ةبطخلاو : ةمادق نبا لاقو
 دهشتلا ْعُِلَم هللا لوسر انماع » : لاق دوعسم نبأ اهاور ةبطخلا ةغيصو ( 077 /1 ينغملا ) رظنا

 هلل دملا نإ : ةجاحلا يف دهشتلاو : لاق ةالصلا دهشت ركذو « ةجاحلا يف دهشتلاو « ةالصلا يف
 للضي نمو ٠ هل لضم الف هللا هده نم « انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو « هرفغتسنو « هنيعتسن
 ثالث أرقيو : لاق « هلوسرو هدبع دمع نأ دهشأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ؛ هل يداه الف

 اوقتاو > « نوماسم متنأو الإ َنُدوُمَت الو هِتاَقُث ْقَح هللا اوقتا > يروثلا نايفس اهرسفف « تايآ



 فم

 نالوقلا كلام نعو  خسفي ال : ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو , خسفي : دواد
 نبا لاقو « هدعب خسفي الو لوخدلا لبق خسفي نأ وهو ثلاثو « اًميمج

 .امأو « حلاص لجر ةبطخ ىلع حلاص لجر بطخ اذإ يهنلا ىنعم امنإ : مساقلا

 وهف رثكألا دنع تقولا امأو . "زاج.حلاص يناثلاو حلاص ريغ لوألا ناك نإ

 تنب ةمطاف ثيدح ليلدب . ةبطخلا لوأ يف ال ضعب ىلإ مهضعب نكر اذإ

 ةفيذح نب مهج ابأ نأ هل تركذف ٌهَتَِو ينلا ىلإ تءاج » ثيدح « سيق
  هاصع عفري ال لجرف مهج وبأ امأ: لاقف . اهابطخ نايفس يبأ نب ةيواعمو

 < ًاديدَس القا اولوقو هللا اوقتا > < ابيِقَر مكيلع ناك هللا نإ ماحُرألاو هب نولءاَست يذلا هللا -
 راطوألا لين ) رظنا . يقهيبلاو , ماحلاو « يئاسنلاو « يذمرتلاو « دواد وبأ هاور . ةيآلا
 : .( اة

 هاكح ام وهو « ميرحتلل .يهنلا نأب اومزجو : روهجلا ةبطخلا ىلع ةبطخلا ميرحت ىلإ بهذ دقو )١(
 دقعلا لطبي ميرحت يهنب سيلو ٠ بيدأتلل انهه يهنلا نإ ؛ يباطخلا لاقو . حتفلا يف ظفاحلا
 لب ءروهملا دنع نالطبلا نيبو  ميرحتلل هنوك نيب ةمزالم الو : ظفاحلا لاق ءاهقفلا رثكأ دنع

 . عامجإلاب ميرحتلل هيف يهنلا نأ : يوونلا ىحو . دقعلا لطبي الو ٠ مهدنع ميرحتلل وه
 ةبوطخلا تحرص اذإ , يرحتلا لحم : ةلبانحلاو ةيعفاشلا تلاقف « هطورش يف اوفلتخا مهنكلو
 . ميرحت الف ؛ درلاب حيرصتلا عقو ولف « هل تنذأ يذلا اهيلو وأ  ةباجإلاب
 : نالوق كلذ يف ةيكلامالو . هدعبو لوخدلا لبق حاكنلا خسف « يناثلا اهجوزت اذإ : دواد لاقو
 يهو « ةبطخلا هنع يهنملا نأ روهجلا ةجحو : حتفلا يف لاق . هدعب ال هلبق خسفي : مهضعب لاقف
 راطوألا لين ) رظنا ةحيحص ريغ اهعوقوب حاكنلا خسفي الف ؛ حاكنلا ةحص يف أطرش تسيل
). 

 . نمؤملا وخأ نمؤملا » لاق هِي هنأ رماع نب ةببقع نع لسمو ؛ دمحأ اهاور يهنلا ثيداحأو
 يبأ نعو ءرذي ىتح هيخأ ةبطخ ىلع بطخي الو ٠ هيخأ عبب ىلع عاتبي نأ نمؤملل لحي الف
 هاور « كرتي وأ , حكني ىتح هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخي ال » لاق ٍهّتَْي ينلا نع ةريره
 . يئاسنلاو يراخبلا

 كرتي ىتح لجرلا ةبطخ ىلع لجرلا بطخي ال ٠ : لاق قي هللا لوسر نأ رمع نبا نعو
 ىقتنم ) رظنا . يئاسنلاو , يراخبلاو , دمحأ هاور «بطاخلا هل نذأي وأ , هلبق بطاخلا
 / . ( 191/1 راطوألا لين عم رابخألا



١ 

 "7 « ةماسأ يحكتا نكلو « هل لام ال كولعصف ةيواعم امأو « ءاسنلا نع

 نيفكلاو هجولا ىلإ كلام كلذ زاجأف « ةيطخلا دنع ةأرملا ىلإ رظنلا امأو

 ىلع موق كلذ عنمو « نيتأوسلا ادع ندبلا عيمج ىلإ هريغ كلذ زاجأو ء طقف

 ببسلاو «نيفكلاو هجولا عم نيمدقلا ىلإ .رظنلا ةفينح وبأ زاجأو « قالطإلا
 دروو « ًاقلطم عنملاب دروو « ًاقلطم نهيلإ رظنلاب رمألا درو هنأ مهفالتخا يف

 : ىلاعت هلوق يف ءاماعلا نم ريثك هلاق ام ىلع نيفكلاو هجولاب ينعأ : ًاديقم

 ًاسايقو « نافكلاو هجولا هنأ " 4 اهئِم َرهظ ام الإ َنهتَنيِز ندي الو ١
 ميرحت وهو لصألاب كسمت عنم نمو ءرثكألا دنع جحلا يف اههفشك زاوج ىلع
 . ءاسنلا ىلإ رظنلا

 5 ان ذيل

 ظفلب ( ١75/1 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم .) رظنا ..يراخبلا الإ ةعامجلا هاور ثيدحلا ()

 لجرف ةيواعم امأ : هلي هللا لوسر لاقف . ديز نب ةماسأو « مهج وبأو « ةيواعم اهبطخف ه
 اذكه اهديب : تلاقف . ةماسأ نكلو « ءاسنلل باَرَم لجرف مهج وبأ امأو « هل لام ال .برت

 « هتجوزتف : تلاق « هلوسر ةعاطو « هللا ةعاط : ْهَّتِلَي هللا لوسر | امل لاقف « ةماسأ ةماسأ

 . ( 359/5 راطوألا لين عم رابخألا ئقتنم ) رظنا « تطبتغاف

 « ةروعب سيل هنأل كلذو ٠ اههجو ىلإ رظنلا ةحابإ يف معلا لهأ نيب فالخ الو : ةمادق نبا لاق (؟)

 نع يكحو « ةداع رهظي ال ام ىلإ رظنلا هل حابي الو ء رظنلا عضومو نساحملا عمج وهو

 . اهعيمج ىلإ رظني هنأ دواد نعو ء محللا عضاوم ىلإ رظني هنأ يعازوألا
 لاوقألو ةروكذملا ةلدألل فلاخم أطخ وهو : يناكوشلا لاق . هتهارك ضايع يضاقلا نع يكحو

 . ( 153/1 راطوألا لين )و ( 505/1 ينغملا ) رظنا . ءاملعلا

 1 . 7 ةيآرونلا (0)

 : عَقِلَم ينلا لاقف « ةأرما بطخ .هنأ ».ةبعش نب ةريغملا نعف : كلذ يف ةدراولا ثيدابحألا امأ

 ..ةسملا هاور « اكنيب مدؤي نأ ىرحأ هنإف اهيلإ رظنا »
 راصنألا نيعأ يف نإف « اهيلإ رظنا : لَم ينلا لاقف « ةأرما لجر بطخ ه لاق ةريره يبأ نعو
 . يئاسنلاو دمحأ هاور « ًائيش

 ضعب أهنم ىري نأ ردقف «ةأرملا ءدحأ بطخ اذإ » : لوقي متلي يبنلا تعمس : لاق رباج نعو

 لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . دواد وبأو « دمحأ هاور « لعفيلف « اهحاكن ىلإ هوعدي ام
 . ( ١5/5 راطوألا



 نفض

 يناثلا بابلا

 | ] حاكنلا ة ةحص. تابجوم يف

 اذه ةيفيك ةفرعم يف : لوألا نكرلا : ناكزأ ةثالث ىلإ مسقني بابلا اذهو
 طورش ةفرعم يف : ثلاقلا دقعلا اذه لحم ةفرعم يف : يناثلا نكرلا ٠ دقعلا

 1 . دقعلا اذه

 ةيفيك يف : عضاوم يف نكرلا اذه يف رظنلاو . ةيفيكلا يف : لوألا نكرلا

 0 الا نمو « هب دقعتلا نذإلا

 : ب رؤقلا كلذ طرش نم مأ دم

 ' لاجرلا قح يف عقاو وهف : نيبرض ىلع حاكتلا يف نذإلا : لوألا عضوملا

 : توكسلاب عقاو تانذأتسملا راكبألا قح يف وهو . ظافلألاب ءاسنلا نم بيثلاو
 نع يكح ام الإ ةلجلا هذه يف فالخ الو ظفللابف درلا امأو . اضرلا ىنعأ
 , 29 قطنلاب ٌدَج الو بأ ريغ حكنملا ناك اذإ رْكبلا نذإ نأ يمفاشلا باحصأ
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم تباشلل تمملاب اهنذإ نأ ىلإ روهجلا راص افإو

 () «اهتاص اهذإو اهسفن يف رمأتل ركبلاو . .اهّيلَو نم اهسفنب قحأ مألا ,

 )١( عومجملا ) رظنا ٠١6/ ) 05ةلئسملا هذه يف .

 يبعشلاو « حيرش مهنم « معلا لهأ لوق يف اهتاص اهنذإف ءٌركبلا امأف : ةمادق نبا لاق «

 قحسإو ٠ يعخنلاو ٠ يعازوألاو « يروثلاو ٠ نوك نيب قرف الو , ةفينخ وبأو  ةمرُبُش نباو

 ناهجو بألا ريغ قح يف اهتص يف يعفاشلا باحصأ لاقو « هريغ وأ « ابأ يلولا :
 ىضرلا لتحم هنألو « ًانذإ نؤكي الق« نذإلا مدع تاملا نأل : ًانذإ نوكي ال : امهدحأ «

 اهءاضر نأل « بألا قح يف هبب يفتكا انإو بيثلا قح يف اك انذإ نوكي الف ء امهريغو « ءايحلاو

 . ( حلت ينغملا ) رظنا . ربتعم ريغ

 يف نذأتست ٌركبلاو اهيلَو نم اهشفنب ٍقحأ بيثلا ٠» ظفلب يراخبلا الإ ةعاج لا هاوز ثيدحلا (0)

 ٠ سابع نبأ نع « ماض اهنذإو ٠ اهسفن



 لي

 ظفلب كلذكو , ظفللا هنذإ نمم حاكنلا ظفلب حاكنلا داقعنا نأ ىلع اوقفتاو

 ةقدصلا ظفلب وأ عيبلا ظفلب وأ ةبحلا ظفلب هداقعنا يف اوفلتخاو . جيوزتلا

 ظفلب الإ دقعني ال : يعفاشلا لاقو . ةفينح وبأو كلام لاق هبو « موق هزاجأف

 ةينلا عم هيف ربتعي دقع وه له مهفالتخا ببسو . «) جيوزتلا وأ حاكنلا

 يلا دوقعلاب هقحلا نف ؟ ظفللا رابتعا هتحص نم سيل مأ ؟ هب صاخلا ظفللا

 نمو « جيوزتلا وأ حاكنلا ظفلب الإ دقعنم حاكن ال : لاق نارمألا اهيف ربتعي

 حاكنلا زاجأ ظفللا هطرش نم سيل امب اًرابتعا هطرش نم سيل ظفللا نإ : لاق

 نيبو هنيب ناك اذإ هنأ ينعأ ٠ كلذ نم يعرشلا ىنعملا مهف اذإ قفتا ظفل يأب
 . ةكراشم يعرشلا ىنعلا

 يف دجوي هنإف ٠ دقعلا اذه ةحص يف هلوبق ربتعلا نم امأو : : يناثلا عضوملا

 جوزلا ينعأ : اهسفنأ نيحكانتملا اضر هيف ربتعي : امهدحأ : نيبرض ىلع عرشلا
 اضر يف ىلولا طرتشي ال نم بهذم ىلع هنودامإو « ىلولا عم امإ « ةجوزلاو
 دحاو لك يفو « طقف ءايلوألا اضر هيفربتعي : يناشلاو . اهسفن رمأ ةكلاملا ةأرلا

 ركذن نحنو « اهيف اوفلتخا لئاسمو « اهيلع اوقفتا لئاسم نيبرضلا نيذه نم

 نوفلابلا لاجرلا امأ : لوقتف املوصأو اهدعاوق اهنم

 ةحص يف مهلوبقو ماضر طارتشا ىلع اوقفتا مهنإف مهسفنأ رمأل نوكلاملا رارحألا

 ىتح رْكبلا الو ٍرماَمْسُت ىتح ميألا حكنت ال ه ةريره يبأ ثيدح يف ءاج ْممألا ظفل نكلو -

 ىقتنم ) رظنا . ةعاملا هاور « تكست نأ : لاق ؟ اهنذإ فيكو : هللا لوسراي : اولاق ٠ نذأتست

 .( اع مالسلا لبس عم مارملا غولب )و ( 157/1 رابخألا

 « بيسملا نب ديعس لاق اذهو ٠ جيوزتلاو ٠ حاكنإلا ظفل ريغب دمحأ دنع جاوزلا حصي ال )١(

 . يعفاشلاو ٠ , ةعيبرو « يرهزلاو « ءاطعو

 : دوادو , ديبع وبأو « روث وبأو « هباحصأو ٠ ةفينح وبأو « حلاص نب رب نسحلاو «٠ يروثلا لاقو

 . ناتياور ةفينح يبأ نع ةراجإلا ظفل يفو ٠ كيلتتلاو ٠ عيبلاو « ةقدصلاو « ةبهلا ظفلب دقعني

 «.ةأرما ًالجر جوز ملسو ْعّديَم يبنلا نأب اوجتحاو . رهملا ركذ اذإ : كلذب دقعني : كلام لاقو

 . ( 50/١ ىنغملا ) رظنا . يراخبلا هاور « نارقلا نم كعم اب اهَكَنْكْلَم دق » : لاقف



 ليك

 مأ غلابلا هروجحم يصولاو هديس حاكنلا لع دبعلا ربجُي له اوفلتخاو « حاكنلا

 وبأ لاق هبو « حاكنلا ىلع هدبع ديسلا ربجي : كلام لاقف ؟ هربجُي سيل

 نم حاكنلا له مهفالتخا يف ببسلاو «) هربجي ال : يعفاشلا لاقو . ةفينح

 . ةّروجح صولا ٍرْبَج يف اوفلتخا كلذكو ؟ هقوقح نم سيل مأ ديسلا قوقح
 . بهذملا يف دوجوم كلذ يف فالخلاو

 سيل مأ هل روظنملا حلاصم نم ةحلصم حاكنلا له مهفالتخا ببسو

 نأ يغبني بجاو حاكنلا نأب لوقلا ىلعو ؟ ذالملا هقيرط افإو ةحلصبب
 ىلع اوقفتاف « حاكنلا يف نهاضر ربتعي يتاللا ءاسنلا امأو . كلذ يف فقوتي ال

 نع ُبِرْعَت ُبَّْنلاو » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل غلابلا بيثلا اضر رابتعا
 . ىرصبلا نسحلا نع يكح ام الإ "!« اهسفن

 اهنم رهظ نكي ملام غلابلا ريغلا بيثلا يفو غلابلا ركبلا يف اوفلتخاو
 نأ طقف بألل : ىليل يلأ نباو يعفاشلاو كلام لاقف غلابلا ركبلا امأف . داسفلا

 : ةعامجو روث وبأو يعازوألاو يروثلاو ةفينح وبأ لاقو « حاكنلا ىلع اهربْجُي

 نيلوقلا دحأ ىلع ةسنعملا ركبلا يف كلام مهقفاوو ء اهاضر رابتعا نم دبال
 نأ كلذو « مومعلل اذه يف باطخلا ليلد ةضراعم مهفالتخا ببسو . 7 هنع

 لاق اذهو . حاكنلا ىلع لقاعلا غلابلا هدبع رابجإ كلي ال ديسلا نأ دمحأو ٠ يعفاشلا بهذم )١(

 ىمايألا اوحكلأو > : ىلامت هلوقل كلذ هل : ةفينح وبأو : كلام لاقو . هيلوق دحأ يف يعفاشلا

 ٠ كلهي هنألو « ةمألاك حاكنلا ىلع هرابجإ كلف « هتبقر كلمي هنألو < مدابع نم نيحلاصلاو مكنم .

 . ةمألا هبشأف « هتراجإ

 صلاخ حاكنلا نألو رحلاك حاكنلا ىلع ريجي الف « قالطلا كله فلكم هنأ دمحأو « يعفاشللو

 . هقح

 )١( مالكلا اهنذإ نأ يف ءاماعلا نيب ًافالخ هيف معن الف : ةمادق نبا لاق . ثيدحلا جيرخت مدقت .

 نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق . تهرك نإو « تباث حاكنلاف ٠ اهوبأ اهجوز اذإ ةريغصلا ركبلا (5)

 ء ءفك نم اهجوز اذإ . زئاج ةريغصلا ركبلا هتنبا بألا حاكن نأ معلا لهأ نم هنع ظفحن

 . اهعانتماو « اهتهارك عم اهجيوزت هل زوجيو



 نيكي

 00« اهنذاي الإ ةيتيلا حكنت ال » : هلوق نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يور ام

 ليلدب هنم موهفملاو « دواد وبأ هجرخ (7« اهسفن يف ٌةهتيلا رمأتست » هلوقو

 ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو « ةيتيلا فالخب بألا تاذ نأ باطخلا

 : ناتياور دمحأ نعف « ةلقاعلا ةغلابلا ركبلا امأ

 يبأ نباو ٠ كلام بهذم اذهو ةريغصلاك اهذإ ريغب اهجيوزتو ٠ حاكنلا ىلع اهرابجإ هل : اههادحإ .

(00) 

 . قحسإو « يعفاشلاو « ليل

 « ديبع يبأو ٠ يروثلاو « يعازوألا بهذم وهو ءركب وبأ اهراتخاو ء كلذ هل سيل : ةيناثلاو

 . رذنلا نباو « يأرلا باحصأو
 « كلام لاق اذهيو « هريغ مأ ًادج ناك ءاوس « ةريغص جيوزت الو « ةريبك رابجإ بألا ريغل سيلو

 نأ زوجي بألاك دجلا : يعفاشلا لاقو . دمحأ لاق هبو ىليل ينأ نباو « يروثلاو « ديبع وبأو
 « ةمربش نباو « ةداتقو ء سواطو . ءاطعو ءزيزعلا دبع نب رمعو  نسحلا لاقو . اهريجي

 يبأ ريغ لاقو ٠ تغلب اذإ ءرايخلا اهلو « ةريغصلا جيوزت بألا ريغل : ةفينح وبأو « يعازوألاو
 لاقو ( 481/5 ينغملا ) رظنا . اغلب اذإ ءرايخلا اههلف « بألا ريغ نيريغصلا جوز اذإ , ةفينح
 هذه يف ( اهاضرب الإ بيثلاو ركبلا , هريغو بألا حكْنُي ال باب ) يراخبلا ةمجرت دنع : ظفاحلا

 .ركبلا بألا ريغ جيوزتو « بيثلا بألا جيوزتو ءركبلا بألا جيوزت : روص عبرأ ةمجرتلا

 غلابلا بيثلاف : روصلا تداز ءرفصلاو ءرّبكلا تربتعا اذإو ٠ بيثلا بألا ريغ جيوزتو
 : اهيف فلتخا غلابلا ريغ بيثلاو . ذش نم الإ ًاقافتا اهاضرب الإو هريغ الو بألا اهجوزي ال

 . فسوي وبأو : يعفاشلا لاقو ءركبلا جوزي اك « اهوبأ اهجوزي « ةفينح وبأو « كلام لاقف
 ةلازإ نأ مهدنع ةلعلاو « هريغب ال « ءطولاب ةراكبلا تلاز اذإ هريغ الو « بألا اهجوزي ال : دمعو

 « ءايلوألا نم هريغ اذكو . اهوبأ اهجوزي غلابلا ركبلاو « ركبلا يف يذلا ءايحلا ليزت ةراكبلا
 بيثلا يف يعازوألاو « ةفينح وبأ لاقو . بألاب دجلا يعفاشلا قحلأ دقر .. اهرامتسا يف فلتخاو

 زاج «أعست تغلب اذإ : دمحأ لاقو . رايخلا اهل تبث « تغلب اذإف « يلو لك اهجوزي : ريغصلا
 ( 121/4 حتفلا ) رظنا . اهحاكن بألا ريغ ءايلوألل

 ناثع ةهتي يف رمع نبا هاور ليوط ثيدح نم ةلمج يهو « ينطقرادلاو « دمحأ هاور ظفللا اذهب
 « هَل هللا لوسر ىلإ كلذ اوعفرو « اهمأو ٠ تنبلا تبأف ء اهمع اهجوز امدنع نوعظم نبا
 . ( 778/1 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . « اهنذإي الإ حكنت الو ةهتي يهد : لاقف

 « تنذأ دقف « تتكس نإف ؛ اهسفن يف ةيتيلا رمأتست » : لاق ىبوم يبأ نع دمحأ هاور ظفللا اذه

 . ( 5//١١ رابخألا ىقتنم ) رظنا . « هركذ مل تبأ نإو



 نخر

 . ركب لك رامتسا همومعب بجوي ©) «رمأتست ركبلاو » روهشملا سابع نبا

 نبا ثيدح يف مسم جرخ هنأ عم « باطخلا ليلد نم ىوقأ مومعلاو

 7 « اهوبأ اهنذأتسي ركبلاو » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأوهو « ةدايز سابع
 ةفينح ابأو اكلام نإف « غلابلا ريغلا بيثلا امأو . فالخلا عضوم يف صن وهو
 لاقو . اهربجي ال : يعفاشلا لاقو « حاكنلا ىلع بألا اهربجي :الاق

 غلبت ملام اهربجي بألا نإ لوق : لاوقأ ةثالث اهيف بهذملا يف نإ : نورخأتلا
 لوق وهو « تغلب ْنِإو اهربجي هنإ لوقو « بهشأ لوق وهو « قالطلا دعب

 هانيكح يذلاو « مامت يأ لوق وهو « غلبت م نإو اهربجي ال هنإ لوقو «٠ نوئحس

 . (9 هنع هريغو « راصقلا نباك فالخلا لئاسم لهأ هاكح يذلا وه كلام نع

 )١( لسمو . دمحأل ةياور نم ظفللا اذهو . هجيرخت مدقت سابع نبا ثيدح ٠ يئاسنلاو دواد يبأو .

 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا 1//7١ ( .

 )١( حتفلا ) رظنا « اهسفن يف اهوبأ اهنذأتسي ركبلاو » ملسمل ةياور هذه 168/6 ( .
 )١( يفاكلا )رظناف « كلام باحصأل ةبسنلاب امأ « ليصفتلاب مدقت دقف ةّكألا بهاذمل ةبسنلاب ١/558 (

 كلام بهذل .

 اهنذإ ريغب ضيحلا غلبت مل ام ًابيث وأ أركب ةريغصلا هتنبا جوزي نأ لجرللو :ربلا دبع نبا لاق «
 اهنذإ ريغب امل رظنلا ىلع ةريغصلا جوزي اك غلابلا ركبلا جوزي نأ هل كلام دنع كلذكو «.

 سيلو « اهيلع دقعلا لبق اهرمأتسي نأ غلابلا ركبلا ينأل بحتسيو اهيبأ عم ركبلل ىرأ الو
 ةريغصلا ىلع زوجي اك اهيلع زاج اهنذإ ريغب وفك غلاب ركب يهو ء اهجوز نإو « بجاوب .

 هنع يورف « اهحلاصم تفرعو اهنس تعفترا يتلا يهو . ةسنعملا ركبلا يف كلام لوق فلتخاو
 بيثلاك امنأ هنع يورو « نسلا ةثيدحلا ركبلاك اهنأ .

 قرف الو « اهئايلوأ نم هريغ اهجوزي ال اك « اهنذاي الإ ًاحاكن اهيلع دقعي الف « غلابلا بيثلا امأف

 ىلإ تفرصنا اذإ « غولبلا لبق حيحص وأ ؛ دساف حاكنب وأ  ىنزب ةءوطوملا نيب كلام دنع

 تراص دقف « ةدعلاو رهملا بجوي ًائطو غلابلا ركبلا تئطو نإو . اهغولب لبق قالطب اهيبأ

 اهذإ ريغب بيثلا هتنبا لجرلا جوز نإف «ركبلا ةلزنب يهف « روجفب تئطو نإو « ًابيث «

 هتدر نإو زاج برقلاب هتزاجأ نإ هنأ : رخآلاو . لطاب حاكنلا نأ : امهدحأ : نالوق كلاماف .
 يفاكلا ) رظنا . لطب ١//3؟ ( .
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 هيلع هلوق نأ كلذو « مومعلل باطخلا ليلد ةضراعم مهفالتخا ببسو

 مهني « اهنذإب الإ ةهتيلا حكنت الو اهسفن يف ةهتيلا رمأتست » مالسلاو ةالصلا

 بيثلا رامئثتسا نم روهملا هيلع عمجأ ام الإ رمأتست ال بألا تاذ نأ هنم

 « اهيلو نم اهسفنب قحأ بيثلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعو « غلابلا
 رمأتست ىتح ميلا ٌحَكْنَت ال ٠ هلوق كلذكو « غلابلا ريغو غلابلا لوانتي
 يف مهفالتخالو . يعفاشلا هلاق ام ىلع همومعب لدي « نذأتست ىتح حكت الو

 كلذو « عامجإلا عضوم نم سايقلا طابنتسا وهو : رخآ ببس نيتلأسملا نيتاه

 غلابلا بيثلا ربجي ال هنأو « غلابلا ريغ ركبلا ربجي بألا نأ ىلع اوعمجأ امل مهن
0 

 ةراكبلا وه له رابجإلا بجوُم يف اوفلتخا انلق م اعيمج اهيف اذاش افالخ الإ
 ةراكبلا لاق نمو « غلابلا ركبلا ربجت ال . لاق رغصلا لاق نف ؟ رفصلا وأ

 اهنم دحاو لك لاق نمو « ةريغصلا بيثلا ربجت الو غلابلا ركبلا ربجت : لاق

 , غلابلا ريغلا بيثلاو غلابلا.ركبلا ربجت : لاق درفنا اذإ رابجإلا بجوي

 ليلعت ثلاثلاو « يعفاشلا ليلعت يناثلاو « ةفينح يبأ ليلعت لوألا ليلعتلاو
 . ةفينح يِبَأ ليلعتل ةداهش رثكأ لوصألاو « كلام

 « درلا وأ اضرلاب قطنلا بجوتو رابجإلا عفرت يتلا ةبويثلا يف اوفلتخاو
 ةهبش وأ حيحص حاكنب نوكت يتلا ةبويثلا اهنأ ىلإ ةفينح وبأو كلام بهذف

 .ةبويث لك : يعفاشلا لاقو « بْصَعِب الو انزب نوكت ال اهنأو « كلم وأ حاكن
 ةالصلا هيلع هلوقب محلا قلعتي له مهفالتخا ببسو . )رابجإلا عفرت

 بهذم وهو « ًامارح وأ « الالح ءطولا ناك ءاوس « لبقلا يف ةءوطوملا يه ء اهقطن ربتعملا بيثلا )١(

 . دمأو « يعفاشلا

 نأل ء اهجيوزتو « اهنذإ يف ركبلا كح اهكح ءروجفلاب ةباصملا يف : ةفينح وبأو ٠ كلام لاقو
 رشابت مل هذهو « هترشابمب الإ لوزي ال ءيشلا نم ءايحلاو « ءايحلا ركبلا تاصب ءافتكالا ةلع

 يف كلام بهذم مدقت دقو ( 455/1 ينغملا ) رظنا . هلاحب هنم اهؤايح ىقبيف حاكنلا يف نذإلاب

 «دوع وأ عبصإب وأ ء ةضيح ةدش وأ ةبثولاك عامج ريغب اهترذع تبهذ نإو ةلكسملا هذه

 . ( 495/1 ينغملا ) رظنا . ًابيث رصت مل ربدلا يف تئطو ول كلذكو . راكبألا كح اهكحف .« هوحنو
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 ةبويثلاب مأ ةيعرشلا ةبويثلاب « اهّيِلَو نم اهسفنب قحأ بيدا » مالسلاو

 هتنبا كلذكو « حاكنلا ىلع ريغصلا هنبا ربجي بألا نأ ىلع اوقفتاو ؟ ةيوفللا
 يضر ةشئاع جوزت ٍهََي هللا لوسر نأ » تبث امل اهرمأتسي الو « ركبلا ةريغصلا

 يضر اهيبأ ركب يبأ حاكنإب عست تنب اهيلع ىنبو عبس وأ تس تنب اهنع هللا
 . ةمربش نبا نع فالخلا نم ىور ام الإ "7 « هنع هللا

 ؟ بألا ريغ ةريغصلا جوزي له : اههادحإ : نيتلأسم يف كلذ نم اوفلتخاو
 مأ بألا ريغ ةريغصلا جوزي له امأف ؟ بألا ريغ ريغصلا جوزي له : ةيناثلاو
 : كلام لاقو ء« طقف بألاو بألا وبأ دجلا اهجوزي : يعفاشلا لاقف ؟ ال

 نأ الإ جوزلا َنّيَع اذإ كلذ هل بألا لعج نم وأ « طقف بألا الإ اهجوزي ال

 هل نم لك ةريغصلا جوزي : ةفينح وبأ لاقو « داسفلاو ةعيضلا اهيلع فاخي
 ببسو . (9 تغلب اذإ رايخلا اهلو « كلذ ريغو بيرقو بأ نم ةيالو اهيلع
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأ كلذو « سايقلل مومعلا ةضراعم مهفالتخا

 يتلا بألا تاذ الإ ركب لك يف مومعلا يضتقي « اهتاص اهنذإو رمأتست ركبلاو »

 مهنم ًامولعم ءايلوألا رئاس نوكو « هانركذ يذلا فالخلا الإ . عامجإلا اهصصخ

 نم مهنف « ىنعملا اذه يف بألاب اوقحلي نأ بجوي مهتّيلول ةحلصللاو رظنلا

 ش تنب يهو « هيلإ تْقُرو « نينس عبس تنب يهو ٠ اهجوزت » ةياور يفو . هيلع قفتم ثيدحلا )١(
 . ( 1١8/1 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنأ . لسمو دمحأ هاور « نينس عست

 .ركبلا ناذمتساب رمألا دورو لبق نوكي نأ لقحي لب . ةلالدلا حضاوب سيلو : ظفاحلا لاق
 بألل زوجي هنأ ىلع ًاضيأ ليلد ثيدحلا يفو ةرجهلا لبق ةكمب تعقو ةصقلا نإف « رهاظلا وهو
 ركبلا ةريغصلا هتنبا جيوزت بألل زوخي هنأ اوعمجأ : بلهملا لاق . غولبلا لبق هتنبا جوزي نأ

 ىحو « اطوت ال نيف همنم ةمربش نبا نع ىح يواحطلا نأ الإ « اهلثم أطوي ال تناك ولو
 نأ عزو . نذأتو غلبت ىتح ةريغصلا هتنبا جوزي ال بألا نأ ًاقلطم ةمربش نبا نع مزح نبا
 ةريبك هتنبا ربجي نأ بألل يمخنلاو ٠ نسحلا زي وجت هلباقيو ٠ لع ينلا صئاصخ نم ناك كلذ
 . ( 10/5 راطوألا لين ) رظنا . ًابيث وأ تناك ًاركب ةريغص وأ « تناك

 . ةلئسملا هذه ىلع مالكلا مدقت (')
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 ذإ بألا ىنعم يف هنأل ء طقف دجلا هب قحلأ نم مهنمو ءايلوألا عيمج هب قحلأ
 يف بألل ام نأ ىأر بألا ىلع كلذ رَصق نمو « يعفاشلا وهو « ىلعأ بأ ناك
 نأ لّبق نم اّمإو كلذب هصخ عرشلا نأ لّبق نم اّمِإ « هريغل دوجوم ريغ كلذ

 كلام هيلإ بهذ يذلا وهو « هريغ يف دجوي ال ةمحرلاو ةفأرلا نم هيف دجوي ام
 كانه نوكي نأ الإ « ملعأ هللاو » رهظأ هيلإ بهذ امو « هنع هللا يضر

 : ىلاعت هلوقب ءابآلا ريغ راغصلا حاكنإ زاوجب ةيفنحلا جتحا دقو . ةرورض

 )7 © ءاسنلا نّم مُكَل باط ام اوُحكناف ىَماتَيلا يف اوطسُفُت الأ متْفخ نإو »
 . ةغلابلا ريغ ىلع الإ قلطني ال متيلاو : لاق

 هيلع هلوق ليلدب ةغلاب ىلع قلطني دق متيلا مسا نا : اولاق يناثلا قيرفلاو
 « ةغلابلا يهو نذألا لهأ نم يه ةرمأتسملاو « ةهتيلا رمأتست » مالسلاو ةالصلا
 م نم ًاضيأ جتحا دقو « ميتيلا مما كارتشا وهو ء رخآ ببس مهفالتخال نوكيف
 « اهسفن يف ةهتيلا رمأتست » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب اهل بألا ريغ حاكن جي
 نأ كئلوألو « عنملا بجوف « قافتاي رامتسالا لهأ نم تسيل ةريغصلاو : اولاق
 ةريغصلا امأو ء«رامتسالا لهأ نم يه يتلا ةهتيلا كح اذه نأ : اولوقي

 ابأو « صولل هزاجأ اكلام نإف ؟ ريغصلا بألا ريغ يلولا جوزي له : امأو

 بجوي ملو « غلب اذإ هل رايخلا بجوأ ةفينح ابأ نأ الإ « ءايلوالل هزاجأ ةفينح
 مهفالتخا ببسو "9 هحاكنإ بألا ريغل سيل : يعفاشلا لاقو . كلام كلذ

 . ؟ ةيآ ءاسنلا ()

 )١( بألل ٠ كلام بهذم وه :رذنملا نبا لاق ءريغصلا جيوزت هّيِصَو وأ ٠ يروثلاو ٠ يعازوألاو «
 قحسإو ٠ ؛ للعلا لهأ نيب ًافالخ ملعن ال : ةمادق نبا لاق . يأرلا باحصأو . دمحأو « يعفاشلاو

 مرثألا هاور . ًاعيمج هازاجأف ء ديز ىلإ اصتخاف « ريغص وهو « هنبا جوز رمح نبأ نأ يور امل
 هدانساب . 1

 دمحأ دنع هغولب لبق مالغلا جيوزت هيصو وأ « بألا ريغل سيلو .
 رظناو ( ينغلا ) رظنا . هجرف ظفح فلأيل « هجيوزت يبصلا يلو كلي : يعفاشلا لاقو
 . ةفينح يبأ بهذمل ( 501/7 ءاهقفلا ةفحت )
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 يذلا هيف دوجوملا داهتجالا نأ ىأر نف . بألا ىلع كلذ يف بألا ريغ سايق

 كلذرجي م بألا ريغ يف دجوي ال هدنلو نم ريغصلا جوزي نأ هب بلل زاج

  لجرلا نألف ةريغصلاو كلذ يفريغصلا نيب قّرف نمو . كلذ زاجأ هيف دجوي هنأ ىأر نمو
 . اغلباذإرايخلا ملة فينحوبأ لعج كذلو« ةأرملاهكلمت الو غلب اذإق الطلا كلمي

 روهملا ناف ءرايخلا ىلع حاكنلا دقع زوجي له وهو : ثلاثلا عضوملا امأو

 حاكنلا ددرت مهفالتخا يف ببسلاو . "”زوجي روث وبأ لاقو ء زوجي ال هنأ ىلع
 لوقن وأ ءرايخلا اهيف زوجي ىتلا عويبلاو ءرايخلا اهيف زوجي ال يتلا عويبلا نيب

 رايخلل تبثملا ىلعو صنلا هيلع عقو ام الإ رايخ ال نأ دوقعلا يف لصألا نإ
 ررغال ةحكنألاو ررغلا وه عويبلا يف رايخلا عنم لصأ نإ لوقن وأ « ليلدلا
 ةيؤرلاو رايخلا ىلإ ةجاحلا نألو « ةسياكملا ال ةمراكملا اهب دوصقملا نأل « اهيف
 نع نيفرطلا دحأ نم لوبقلا ىخارت امأو . عويبلا يف هنم دشأ حاكنلا يف
 (9 موق هزاجأو « موق هعنمو ءريسيلا ىخارتلا كلذ نم كلام زاجأف « دقعلا

 نمتو « هزيجتف حاكنلا اهغلبيف « اهنذإ ريغب ةأرما لولا َمكنُي نأ لثم كلذو

 نيب ةقرفتلاو « هباحصأو ةفينح وبأ ًاقلطم هزاجأ نممو « يعفاشلا ًاقلطم هعنم
 دوجو داقعنالا طرش نم له فالخلا ببسو .كلامل ريصقلاو ليوطلا رمألا
 لثمو ؟ هطرش نم كلذ سيل مأ ءًاعم دحاو تقو يف نيدقاعتملا نم لوبقلا

 . عيبلا يف ضرع فالخلا اذه

 . طرشلا رايخو سلجملا رايخ كلذ يف ءاوسو « رايخ حاكنلا يف تبثي الو : ةمادق نبا لاق )١(
 . هيلإ ةيعاد ريغ ةجاحلا نأل كلذو , اذه يف فلاخ ًادحأ معن الو
 . ًاعامجإ حيصيف « كلذل ًافلاخم ركذي ملو « ةمادق نبا ركذ اذكه

 هيف ىخارت نإف : يزج نبا لاق . كلام بهذمل ( ١٠ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا (؟)
 . ًاقلطم ةفينح وبأ هزاجأو . ًاقلطم زوجي ال : يعفاشلا لاقو . زاج ًاريسي باجيإلا نع لوبقلا
 نإف « هريغب هنع الغاشتي لو سلجا يف مادام حص « باجيإلا نع لوبقلا ىخارت اذإ دمحأ دنعو
 دقعلا نع ٌضرْمُم هنأل , هعطقي امب هنع الغاشت نإ كلذكو ٠ باجيإلا لطب لوبقلا لبق اقرفت
 يف كلام بهذمل ( 58/١ يفاكلا ) رظناو ( 565/6 ينغملا ) رظنا . هلوبق نع لاغشنالاب اضيأ

 رجي مل الإو , كلذ زاج ٠ برقب هتزاجأف « تماع مث اهذإ ريغب ةأرما جوز يذلا
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 يف : لوألا لصفلا : لوصف ةثالث هيفو , دقعلا طورش يف : يناثلا نكرلا

 . قادصلا يف : ثلاثلاو . دوهشلا يف : يناثلاو . ءايلوألا

 لوألا لصفلا

 ءايلوألا يف

 ةحص يف ةيالولا طارتشا يف : لوألا : ةعبرأ عضاوم يف ءايلوألا يف رظنلاو
 ءايلوألا فانصأ يف : ثلاشلا . لولا ةفص يف : يناثلا عضوملا . حاكنلا

 نم ءايلوألا لضع يف : عبارلا . كلذب قلعتي امو . ةيالولا يف مهبيترتو

 . هيلع ىلوملاو لولا نيب عقاولا فالتخالا محو « مهنولي

 حاكنلا ةحص طورش نم طرش ةيالولا له ءاماعلا فلتخا : لوألا عضوملا

 اهنأو « يلوب الإ حاكنلا نوكي ال هنأ ىلإ كلام بهذف ؟ طرشب تسيل مأ

 ةفينح وبأ لاقو « يعفاشلا لاق هبو « هنع بهشأ ةياور يف ةحصلا يف طرش
 ءزاج ًاوفك ناكو يلو ريغب اهحاكن ةأرملا تدقع اذإ : يرهزلاو يبعشلاو رقزو .

 يف هطارتشا مدعو ركبلا يف يلولا طارتشاب لاقف بيثلاو ركبلا نيب دواد قرفو

 نأ : عبار لوق ةيالولا يف كلام نع مساقلا نبا ةياور ىلع جرختيو . بيثلا .
 نيب ثاريملا ىري ناك هنأ هنع يور هنأ كلذو « ضرف ال ةنس اهطارتشا

 نم ًالجر فلختست نأ ةفيرشلا ريغ ةأرمال زوجي هنأو « يلو ريغب نيجوزلا
 هنأكف « اهيلع دقعيل اهيلو بيثلا مدقت نأ بحتسي ناكو « اهحاكنإ ىلع سانلا

 نم نييدادغبلا ةرابع فالخب ةحصلا طورش نم ال ماتلا طورش نم هدنع

 . كلام باحصأ

 ببسو « ماتلا طورش نم ال ةحصلا طورش نم اهنإ نولوقي مهنأ ينعأ

 يف اهيلو ريغ لكوت الو « اهريغ الو ء اهسفن جيوزت ةأرملا كلمت الو « يلوب الإ حصي ال حاكنلا )١(

 نباو ء دوعسم نباو « يلعو ءرمع نع اذه يور دقو « حاكنلا حصي مل تلعف نإف ءاهجيوزت
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 حاكنلا يف ةيالولا طارتشا يف ةرهاظ يه ةنس الو ةيآ تأت مل هنأ مهفالتخا

 ةداعلا ترج يتلا ننسلاو تايآلا لب « صن كلذ يف نوكي نأ نع ًالضف

 ننسلاو تايآلا كلذكو . ةلقحم اهلك يه اهطرتشي نم دنع اهب جاجتحالاب
 عم ثيداحألاو « كلذ يف ةلقحم ًاضيأ يه اهطاقسإ طرتشي نم اهب جتحي يتلا
 ناك نإو سابع نبا ثيدح الإ اهتحص يف فلتخم اهظافلأ يف ةلقحم اهنوك
 ام روهشم درون نحنو . ةمذلا ةءارب لصألا نأل . ليلد هيلع سيل احل طقسملا

 نم هب جتحي ام رهظأ نف . كلذ يف لاتحالا هجو نيبنو ناقيرفلا هب جتحا
 نأ َنَموُلَّصْعَت الف َنُهَلَجأ َنْعَلَبَق > : ىلاعت هلوق ةيالولا طرتشا نَم باتكلا

 رمعو « نسحلاو « بيسلا نب ديعس بهذ هيلإو . مهنع هللا يضر ةشئاعو « ةريره يبأو ء سابع
 « كرابملا نباو ٠ ةمربش نباو « ىليل يبأ نباو « يروثلاو « ديز نب رباجو ءزيزعلا دبع نبا
 نبا نع يورو « دمحأ بهذم وهو « ديبع وبأو «٠ قحسإو « يعفاشلاو « يربنعلا هللا ديبعو

 كلذ امل زوجي ال هنأ فسوي ينأو ٠ حلاص ينأو ٠ حلاص نب نسحلاو , دم نب مماقلاو « نيريس

 . هتزاجإ ىلع ًافوقوم ناك تلعف نإف « يلولا نذإ ريغب

 : لاق ىلاعت هللا نأل حاكنلا يف لكوتو « اهريغو . اهسفن جوزت نأ امل : ةفينح وبأ لاقو

 رظناو ( 444/1 ينغملا ) رظنا . نهيلإ حاكنلا فاضأف < َنُهَجاوْزَأ َنْحِكْنَي نأ َنضوُلَضْعَت الو )

 يأ : كلذ فالخ ةباحصلا نم دحأ نع فرعي ال هنإ : رذنملا نبا لاق ( 777/1 راطوألا لين )

 . اهسفن جوزت ال ةأرملا نأ

 دقف ءروهجلا بهذم هبهذف . هفلاخي مزح نبا نكلو . دواد بعذمل ( 50/1١ ىلا ) رظناو

 . ( "ص قباسلا ردصملا ) رظنا . اهيلو نذاي الإ .ًاركب وأ « ًابيث  حاكن ةأرمال لحي الو : لاق

 نأ يلولل نكي مل ء اهب لخدو « بيصن اهرمأ نم اهو « أؤفك جوزلا ناك نإ : يعازوألا لاقو

 . اهنيب قرفي

 اذإ كلذ ةالولا زاجأ نإ : لاق « اهئايلوأ نذإ ريغب اهتنبا تجوز ةأرما يف دمع نب مساقلا نعو
 . كلذك اذه وحن نسحلا نع يورو ء زئاج اذهف « اوماع
 مهو ءاهتالو نذإ ريغب تحكن ةأرما نع ءاطع لأس هنأ : جيرج نبا نع قازرلا دسبع نعو

 . ةالولا رمأ ريغب زئاج هنإف « ءادهشب ناك اذإ اهسفن رمأ ةكلام ةأرما امأ : لاقف « نورضاح

 سأب ال : لاق اهجوزف « اهرمأ الجر تلوف . امل يلو ال « ةأرما يف نيريس نبا نع حصو

 لوق لثم رفز نع مزح نبا لقتو ( 50/1١ ىلحنا ) رظنأ . ضعب ءايلوأ مهضعب نونمؤلا « كلذب
 . ةفينح يبأ
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 يف مل نكي مل ولو « ءايلوألل باطخ اذهو : اولاق 4 َنهَجاوْرَأ نْحِكْنَي
 ىتح نيكرشملا اوحكْنُت الو » : ىلاعت هلوقو . لضعلا نع اوه امل ةيالولا

 . ًاضيأ ءايلوألل باطخ اذهو : اولاق ")4 اونِمْؤُي

 .ةورع نع يرهزلا هاور ام ثيداحألا نم ءالؤه هب جتحا ام رهشأ نمو

 ةأرما اميأ » م هيي هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع

 ال رهملاف اهب لخد نِإو [ تارم ثالث ] لطاب اهحاكنف اهيلو نْذِإ ريغب تحكت
 هجرخ « هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف اورجتشا نإف . اهنم باصأ امب
 ةيالولا طرتشي مل نم هب جتحا ام امأو نسح ثيدح : هيف لاقو ) يذمرتلا

 )١( ةيأ ةرقبلا 579 .

 . 75١ ةيأ ةرقبلا (؟)

 دواد وبأ هاورو ىئاسنلا الإ ةسخلا هاور « .. اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما ايأ » ةشئاع ثيدح (؟) '

 1١0/1 ( . ١ رابخألا ئقتنم ) رظنا . يسلايطلاو
 لِعَأ دقو « يذمرتلا هنسحو ماحلاو « نابح نباو « ةناوع وبأ ًاضيأ هجرخأو : يناكوشلا لاق
 . «هنع هتلأسف « يرهزلا تيقل مث : لاق جيرج نبأ ةهج نم مهضعب هيف ملكتو ٠ لاسرإلاب
 ركذو ًالجر نيرشع اوغلبف جيرج نبا نع هاور نم ةدع هدنم نبا مماقلا وبأ دع دقو « هركنأف
 ّنأو « ىموم نبا ناهلس نع هايإ هتياور ىلع جيرج نبا ًاعبات رحز نب هللا ديبعو « ًارمعم نأ

 اوعبات ةعامجو « دعس نب ماشهو « ىسوم نب بويأو « قحسإ نب دمحو « ةبقع نب ىسومو « ةّرَق

 رفعجو « لدنمو « جاّرد نب حونو « ينجلا كلام وبأ هاورو : لاق . يرهزلا نع ىسوم نب ناهلس

 نباو « نابح نبا لعأ دقو . ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةعامجو « ناقرب نبا

 ريدقت ىلعو « يرهزلا راكنإ جيرج نبا نع ةياكجلا هريغو « ماحلاو ءربلا دبع نباو « يدع
 راطوألا لين ) رظنا . هيف َمِهَو ىسوم نب ناهلس نوكي نأ هل يرهزلا نايسن نم مزلي ال ةحصلا
 .( هك

 0 دواد وبأ هجرخأ « يلوب الإ حاكن ال » ويبي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو

 فالخلا ركذ نأ دعب يذمرتلا لاق نكل . مكاحلاو . نابح نبأ هححصو « ةجام نباو « يذمرتلاو
 هلسرأ نم ةلمج نمو هيبأ نع ةدرب يبأ نع قحسإ يبأ نع ليئارسإ هلصو نم ةلمج نم نإو « هيف
 هاور نمو « ةياور ىسوم وبأ هيف سيل « ةدرب يبأ نع قحسإ يبأ نع يروثلا نايفسو « ةبعش

 نم تبثأو « ظفحأ اناك نإو « نايفسو « ةبعشو « ةفلتخم تاقوأ يف هوعمس مهنأل « حصأ ًالوصوم
 دواد يأ قيرط نم قاس مث ء دحاو تقو يف هاعمس اههنكل قحسإ يبأ نع هاور نم عيمج
 لاق : لوقي ةدرب ايأ تعمسأ : قحسإ ابأ لأسي يروثلا نايفس تعمس : لاق « ةبعش نع يسلايطلا



 ليل

 َنيِشْنأ يف نلعق اهف مُكْيَلَع حانج الف )> : ىلاعت هلوقف . ةنسلاو باتكلا نم
 . اهسفن ىلع دقعلا يف اهفرصت زاوج ىلع ليلد اذهو : اولاق ١ 4 فوّرغملاب

 نخكنَي نأ » : لاقف لعفلا باتكلا نم ةيآ ام ريغ يف نهيلا فاضأ دقو اولاق

 اوجتحافةنسلانمامأو "14 هرْيَغَاَجْوَزَِكْنَت تح»-ىلاعت-لاقو «نهجاوأ
 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو . هتحص ىلع قفتملا سابع نبا ثيدحب

 0 : اهتاص اهنذإو اهسفن يف رمأتست ركبلاو « اهّيلَو نم اهسفنب قحأ مألا :

 « ىنعملا اذه يف ركبلاو بيثلا نيب هدنع قرفلا يف دواد جتحا ثيدحلا اذهو

 . عامسلا نم ناقيرفلا هب جتحا ام روهشم اذهف

 نبا قيرط نم قاس مث قحسإ يبأ يف تْبَن ليئارسإو « معن : لاق « يلوب الإ حاكن ال هِي هللا لوسر

 ىلع هب تلكتا امل الإ « قحسإ يبأ نع يروثلا ثيدح نم ينتاف يذلا ينتاف ام : لاق . يدهم

 مهنأ مهريغو « يلهذلاو « يراخبلا قيرط نمو ينيدملا يدع نبا جرخأو « متأ يتأي هنأل . ليئارسإ
 يف اودنتسي مل : هلصو اوححص نيذلا نأ فرع هتركذ ام لمأت نمو « ليئارسإ ثيدح اوححص

 يذلا ليئارسإ ةياور حيجرتل ةيضتقملا ةروكذملا نئارقلل لب ءطقف ةقث ةدايز هنوك ىلإ كلذ

 جاتحت اهنأل ًارظن يلو ريغب حاكنلا عنم يف ةغيصلا هذه لالدتسالا يف نأ ىلع . هريغ ىلع هلصو

 جاتحيف « هيلع ركع « لاكلا َيفن هرّدق نمو « هل ماقتسا ةحصلا ّيفن هرّدق نف ءريدقت ىلإ

 . ( ٠١5/5 حتفلا ) رظنا . ظفاحلا مالك ىهتتا . ةلدألاب لوألا لاتحالا دييأت ىلإ

 نإف« اهسفن ةأرملا جوزت الو . ةأرملا ةأرملا جوزتت ال »: وقلي هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نعو

 لاق : يناكوشلا لاق . يقهيبلاو , ينطقرادلاو « ةجام نبا هاور . اهسفن جوزت يتلا يه ةينازلا

 ينطقرادلل ظفل يفو تاقث هلاجر : ظفاحلا لاقو . ةريره يبأ ىلع هفقو حيحصلا : ريثك نبا

 يبأ لوق نم ةدايزلا هذه نأ نيبتف : ظفاحلا لاق « ةينازلا يه اهسفن جوزت يتلا لوقت انك »

 نع بابلا يفو ٠ ىرخأ يف ةعوفرم اهاورو ٠ قيرط يف ةعوفرم يقهيبلا اهاور كلذكو . ةريره
 نب جاجحلا هدانسإ قو « لوب الإ حاكت ذل« ظفلب اربطلاو « ةجام نباو « دمحأ دنع سابع نبا

 كرابملا نبا نع هاورف « ةاورلا ضعب طلغو : ظفاحلا لاق . هيلع هرادم « فيعض وهو « ةاطرأ
 . دواد يبأدنع ةدرب يبأ نعو . دلاخ لدب جاجح باوصلاو . ةمركع نع ءاّذحلا دلاخ نع

 . ( 10/1 راطوألا لين ) رظنا . امهريغ نعو . سابع نبا ثيدح ظفلب يسلايطلا

 )١( ةيآ ةرقبلا 76 .

  (0ةيآ | ةرقبلا 3١ .



 نيكي

 نم رثكأ هيف سيلف 4 َنوُلَضْعَت الف ْنُهَلَجَأ َنْفَلَبَق > : ىلاعت هلوق امأف
 امم لضعلا نع مهيهن سيلو « حاكنلا اهوعنمي نأ نم اهتّبَصَعو ةأرملا ةبارق يبن
 نم هجوب ينعأ « ًازاجم الو ةقيقح ال , دقعلا ةحص يف مهنذإ طارتشا هنم مهفي

 ء اذه دض هنم مهفي نأ نكمي دق لب صنلا وأ ةرهاظلا باطخلا ةلدأ هوجو

 : ىلاعت هلوق كلذكو « مهنولي نم ىلع ليبس مهل سيل ءايلوألا نأ وهو
 رمألا ىلوأل اباطخ نوكي نأ وه 27 4 اونمؤي ىتح نيكرشملا اوحِكْنُت الو )
 وهف ةلجلابو « ءايلوألل ًاباطخ نوكي نأ هنم ىرحأ نيماسملا عيمج وأ نيماسملا نم
 ةيآلا هذه, جتحا نف .رمألا يلوألوأ ءايلوألل ًاباطخ نوكي نأ نيب ددرتم

 اذه نإ ليق نإف ءرمألا يلوأ يف هنم ءايلوألا باطخ يف رهظأ هنأ نايبلا هيلعف

 باطخلا وه افإ باطخلا اذه نإ ليق ءايلوألاو رمألا يوذ لمثي ماعلاو ماع

 ًارومأم يلولا نوكو « مهريغو ءايلوألا هيف يوتسيف « عرشلاب عنملاو « عنملاب
 هنإ انلق ولو « ينجألا هلصأ نذإلا يف ةصاخ ةيالو هل بجوي ال عرشلاب عنملاب

 هب حصي ال ًالمجم ناكل حاكنلا ةحص يف مهنذإ طارتشا بجوي ءايلوألل باطخ
 نايبلاو « مهبتارم الو مهتافص الو ءايلوألا فانصأ ركذ هيف سيل هنأل , لمع

 لقنل فورعم عرش هلك اذه يف ناك ولو « ةجاحلا تقو نع هريخأت زوجي ال
 يف ناك هنأ مولعمو « ىولبلا هب معت امم اذه نأل . رتاوتلا نم ًأبيرق وأ ًارتاوت
 ُبَّصَنُي الو مهتحكنأ دقعي ناك هنأ ٍعَتِيَي هنع لقني ملو « هل لو ال نم ةنيدملا

 دوصقملا انإو كح وه سيل ةيآلا نم دوصقملا نإف ًاضيأو « اهدقعي نم كلذل

 . ملعأ هللاو « رهاظ اذهو تاكرشملاو نيكرشملا حاكن ميرحت اهنم

 نأ رهظألاو « هب لمعلا بوجو يف فلتخم ثيدح وهف ةشئاع ثيدح امأو
 ةحص اناس .نإف اضيأو . هب لمعلا بجي سيل هنأ هتحص ىلع قفتي الام

 نإو « اهيلع ىلوملا ىنعأ : يلو امل نمل يلولا نذإ طارتشا الإ هيف سيلف ثيدحلا

 )١( ةرقبلا : 7١" .



 ةللكنو

 نأ ينعأ ء اهسفن ىلع دقعت ال ةأرملا نأ هيف سيلف ةأرما لك يف ماع هنأ انماس

 دقعت نأ زاج اهل يلولا نذأ اذإ هنأ هنم رهظألا لب دقعلا يلت يتلا يه نوكت ال

 جتحا ام امأو . اهعم يلولا داهشإ حاكنلا ةحص يف طرتشت نأ نود اهسفن ىلع

 َنهِْفْنأ يف َنْلَعَف ايف مْيَلَع َحاَنُج آلق ١ : ىلامت هلوق نم رخآلا قيرفلا هب
 هلعفب نددبتسا ايف نهيلع بيرثتلا نع يهنلا هنم موهفملا نإف 0١4 فورغملاب

 دقع الإ يلولا نود ةأرملا هب دبتست نأ نكمي ءيش انهه سيلو « نهئايلوأ نود
 ءايلوأللو حاكنلا دقعت نأ امل نأ - ملعأ هللاو  ةيآلا هذه رهاظف . حاكنلا

 هب لقي مل اذه نأ الإ عرشلا نم رهاظلا وهو فورعملاب نكي مل اذإ خسفلا

 . فعض هيف اهضعبب جتحي الو مهأر ىلع ةيآلا رهاظ ضعبب جَتْحُي نأو « دحأ

 نكل ء دقعلاب نهصاصتخا ىلع ليلد هيف سيلف نهيلإ حاكنلا ةفاضإ امأو
 نبا ثيدح امأو . كلذ فالخ ىلع ليلدلا موقي نأ الإ صاصتخالا وه لصألا

 دحاو لك ناك اذإ هنأل ء ركبلاو بيثلا نيب قرفلا يف رهاظ يرمعل وهف سابع
 قحأ ميألا نوكت يرْعِش َتْيَل اذابف ىلولا اهيلع دقعلا ىلوتيو نذأتسُي اهنم .

 ىرحأ ثيدحلا اذه ًاقفاوم نوكي نأ وه يرهزلا ثيدحو ؟ اهيلو نم اهسفنب
 توكسلا يف اهنيب ةقرفتلا نوكت نأ لمحيو ء هل ًاضزاعم نوكي نأ نم
 : ىلاعت هلوقب جاجتحالاو دقعلا يف ًايفك توكسلا نوكيو « طقف قطنلاو

 ةأرملا نأ يف رهظأ وه « فورعملاب َنِهِسْمْنأ يف َنْلَعَف اهف مكيلغ حانج الف ١
 "1 4 اونِمْؤُي ىّنَح يكرشملا اوحكنُت الو ١ : هلوقب جاجتحالا نم دقعلا يلت
 كلذو « ةشئاع ثيدح ةيفنحلا تفعض دقو . دقعلا يلي يذلا وه يلولا نأ ىلع

 . يرهزلا نع جيرج نبا نع ةعامج هاور ثيدح هنأ
 : اولاق ء هفرعي لف هنع يرهزلا لأس هنأ جيرج نبا نع ةّيَلَع نبا ىكحو

 بهذم نم ةيالولا الو « ةيالولا طرتشي نكي ل يرهزلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو
 )١( ةيآ ةرقبلا ١١6 .

 )١( ةيآ ةرقبلا 55١ .



 عه؟١

 يلوب الإ حاكن ال » لاق هنأ سابع نبا ثيدحب ًاضيأ اوجتحا دقو . ةشئاع

 ةحص يف ًاضيأ اوفلتخا كلذكو . هعفر يف فلتخم هنكلو «0١ لدع يدهاشو

 نأ اهنبال هرمأو ةماس مأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا حاكن يف » دراولا ثيدحلا

 هنأ كلذو « لمحف يناعملا ةهج نم نيقيرفلا جاجتحا امأو . () « هايإ اهحكنُي .

 ىفتكُي !؟ حاكنلا دقع يف هب يفّتْكا ةأرملا يف دجو اذإ دشرلا نإ لاقي نأ نكمي

 هللا ديع هنبا ةياور يف لبنح نب دمحأ هركذ « لدع يدهاشو « يلوب الإ حاكن ال » ظفللا اذهب )١(

 نم للعلا يف يهقيبلاو ٠ ينطقرادلا هجرخأو « يذمرتلا هيلإ راشأو « نيصح نب نارمع نع
 رخآ هجو نم يعفاشلا هاورو . كورتم وهو ءزرحم نب هللا دبع هدانسإ يفو « هنع نسحلا ثيدح

 لين ) رظنا . هب نولوقي معلا لهأ رثكأ نإف ًاعطقنم ناك نإو اذه : لاقو « ًالسرم نسحلا نع
 يدهاشو « يلوب الإ حاكن ال » ِهَقِيي هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نعو ( 167 /ةراطوألا

 نم يقهيبلا هجرخأو « ينطقرادلا هاور « هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف « اورجاشت نإف ٠ لدع

 ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع سنوي نب ىسيع نع يقرلا جاجحلا نب دمحأ نب دم قيرط

 . ناثع نب ورمع نب هللا دبع نب دلاخ نب ديعس هاورو ىسيع نع يقرلا عبوت دقو « كلذك .

 نع هييأ نع ةورع نب ماشه نع ممكح نب هللا دبعو « جارد نب حونو « نانس نب ديزيو
 . يقهيبلا هرقأو « هلك كلذ نيعَم نبا فعض دقو . كلذك ةشئاع

 يدهاشو « دشرم يلوب الإ حاكن ال » ظفلب وهف فلؤملا هيلإ راشأ يذلا سابع نبا ثيدح امأ

 يقهيبلا لاق ًافوقوم هنع ريبج نب ديعس نع مٌميخ يبأ قيرط نم يقهيبلاو يعفاشلا هور « لدع
 يلو نذإيسب الإ حاكن ال » ظفلب ًاعوفرم هدنسب مثيخ يبأ نع ىرخأ قيرط نم هاور نأ دعب

 هب ٌميخ يبأ نع يروثلا قيرط نم هاور مث« فوقوملا ظوفحلاو : لاق « ناطلس وأ « دشرم
 يدهاشو « يلوب الإ حاكن ال ٠ ظفلب ًاعوفرم هدنسب مثيخ يبأ نع لضفلا نب يدع قيرط نمو
 لين )رظنا . فيعض لضفلا نب يدعو « « لطاب اهحاكنف « هيلع طوخسم يلو اهحكن نإف «٠ لدع
 ش . ( ١85 /5 راطوألا

 دحأ سيل : تلاق اهبطخي ٍهَقِلَم ينلا ثعب امل انأ » ظفلب يئاسنلاو ٠ دمحأ هاور ةماس مأ ثيدح 0

 هركي ًابئاغ الو « ًادهاش كئايلوأ نم دحأ سيل : َتَِي هللا لوسر لاقف « ًادهاش يئايلوأ نم

 . روهملا هب لدتسا دقو « هجوزف « ِهَِلَع هللا لوسر جوزف « ف : رمعاي : اهنبال تلاقف ء كلذ

 « ناتنس رمعلا نم هل « ًاريغص ناك « همأب هلع هجّوَرَت دنع روكذملا ريع نأب لعأ دق ثيدحلاو
 « ةرجلا نم عبرأ ةنس ناك همأب عقلي هجوزتو « ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف ةشبحلا يف دلو هنأل

 ىقتنم عم راطوألا لين ) رظنا . امل لصأ الف « كمأ جوزف مالغاي ف » ةياور امأو : ليق
 14١(. /5 رابخألا



 "ه6 ١

 لاجرلا ىلإ عبطلاب ةلئام ةأرملا نإ لاقي نأ هبشيو «.لاملا يف فرصتلا يف هب
 ىععملا يف ةزوجحم اهلعج نأب عرشلا طاتحاف « لاومألا ريذبت ىلإ اهليم نم رثكأ
 ةءافك عضوم ريغ يف اهسفن ءاقلإ يف راعلا نم اهقحلي ام نأ عم « ديبأتلا ىلع

 وأ خسفلا ءايلوألل نوكي نأ كلذ يف يفكي نكل . اهئايلوأ ىلإ قرطتي
 دصق ول هنأ نظلا ىلع بلغي يذلا نكلو « ىرت أك ةلتتحم ةلأسملاو « ةبسحلا

 َرْخأَت نإف « مهبتارمو مهفانصأو ءايلوألا سنج َنِّيبل ةيالولا طارتشا عراشلا
 ةالصلا هيلع هيلع زوجي ال ناك اذإف ءزوجي ال ةجاحلا تقو نع نايبلا

 ةلأسملا هذه يف ىولبلا مومع ناكو ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت  مالسلاو

 مل مث رتاوتلا نم ًابيرق وأ أرتاوت هِي هنع ةيالولا طارتشا لَقْنُي نأ ىضتقي
 يف ًاطرش ةيالولا تسيل هنأ امإ : نيرمأ ٌدحأ َدَقَتْعُي نأ بجي دقف « لقي
 نم سيلف ًاطرش ناك ْنِإ امإو , كلذ يف ةبسحلا ءايلوألل افإو حاكنلا ةحص

 لطبي نم لوق فعضي كلذلو « مهبتارمو مهفانصأو يلولا تافص زييمت اهتحص

 . برقألا دوجو عم دعبألا يلولا دقع

 مهنإف « اهل ةبلاسلاو ةيالولل ةبجوملا تافصلا يف رظنلا امأو : يناثلا عضوملا

 اهبلاوس نأو « ةروكذلاو غولبلاو مالسإلا : ةيالولا طرش نم نأ ىلع اوقفتا
 دبعلا يف : ةثالث يف اوفلتخاو . ةثونألاو رفصلاو رفكلا ىنعأ : هذه دادضأ

 وبأ اهزّوجو « هتيالو عنم ىلع رثكألاف دبعلا امأف . هيفسلاو قسافلاو
 نأ كلام باحصأ رثكأ دنع ينعأ : بهذملا يف روهشملاف دشرلا امأو . 27 ةفينح

 لوقبو « يعفاشلا لوق لثم كلام نع يور دقو « اهطرش نم سيل كلذ

 . © بصعم وبأو بهشأ لاق يعفاشلا

 )١( اهنذإي دبعلا اهجوزي نأ زوجي : يأرلا باحصأ لاقو « معلا لهأ ةعامج لوق يف دبعلل ةيالو ال .
 ينغملا ) رظنا 8/ 5560 ( ٠ ,

 ء روث وبأو « رذنملا نباو « قحسإو يعفاشلاو ٠ يروثلا مهنم ملعلا لهأ رثكأ لوق يف طرش غولبلا )١(

 « قلطو ٠ جوزتو « جوز ًارشع غلب اذإ هنأ : ىرخأ ةياور هنعو ء دمحأ بهذم رهاظ وهو
 . ( 5505/1 ينغملا ) رظنا . هتلاكو تزيجأو
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 بجوي دق هنأ ىأر نف «لاملا ةيالوب ةيالولا هذه هيبشت فالخلا ببسو

 نوكي نأ هطرش نم سيل : لاق لاملا يف همدع عم ةيالولا هذه يف دشرلا

 يف ديشرلا نم دبال : لاق دوجولا عنتمم كلذ نأ ىأر نمو « لاملا يف ًاديشر
 رايتخا يف دشرلا ريغ لاملا يف دشرلا نأ ينعأ . ىرت ؟ نامسق امهو « لاملا

 ينعأ : ىنعمل رظن اهنأ ةهج نم اهيف اوفلتخا افنإف ةلادعلا امأو . اهل ةءافكلا

 نأ نكمي دقو . ةءافكلا اهل راتخي ال نأ ةلادعلا مدع عم نمؤي الف ةيالولا هذه

 يهو ةلادعلا ةلاح ريغ ءفكلا مهايلومل ءايلوألا راتخي اهب يتلا ةلاحلا نإ لاقي

 ىرخألا ةلادعلا كلتو «) عبطلاب ةدوجوم يه هذهو « مهب راعلا قوحل فوخ

 . هتلادع يف لخدي اك هتيالو يف فالخلا لخدي دبعلا صقنلو « ةبستكم

 ناطلسو بسن يهف اهب نيلئاقلا دنع ةيالولا فانصأ امأو : ثلاثلا عضوملا

 ىلع ةيالولا يضتقت ةفص كلام دنع مالسإلا درجمو . لفسأو يلعأ ىلومو
 كلذ عنمو « يلو يصولا نوكي : كلام لاقف . صولا يف اوفلتخاو . ةئيندلا

 مأ « اهيف بانتسُي نأ نكمي امم ةيالولا ةفص له مهفالتخا ببسو ( يعفاشلا

 ءدمجأ نع ةياورو « يعفاشلا يلوق دحأو « ةفينح يبأو , كلام لوق يف ًاطرش تسيل ةلادعلا )١(
 . ةبارقلا ةيالولا ببس نألو « لودعلاك هريغ ىلع ةيالولا هل تتبثف ء هسفن حاكن يلي هنأل

 وهو « طرش اهنأ دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو ٠ لدعلاك ليف «رظان بيرق اذهو : رظنلا اهطرشو
 ءدشرم يلوب الإ حاكن ال» دلي هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع يور كلذو ٠ يعفاشلا لوق

 لثم رباج نع يناقربلا ىورو « سابع نيا لوق اذه يف ءيش حصأ : دمحأ لاق « لدع يدهاشو

 /1 ينغملا ) رظنا . لاما ةيالوك قسافلا اهب دبتسي الف ةيرظن ةيالو اهنألو سابع نبا ثيدح
5). 0 

 )١( ةصاخلا ةيالولا ترذعت اذإ بهذلا يف زوجتف ( مالسإلا ) ةماعلا ةيالولا امأو : يزج نبا لاق «

 رطخ ال يتلا ةّينَدلا يف زوجت : ليقو « محل ًاقافو « ًالصأ زوجت ال : ليقف ءاهدوجو عم امأف

 « كلام بهذمل ( ؟١٠ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) . اهريغ فالخب امل ءفك دحأ لكو « املا

 دنع بألاك رابجإلا هلو « ةيالولا هل صولا نأ يف ( قباسلا ردصملا ) رظناو ( 551/١ يفاكلا )و

 اهنأ يورف ؟ ةيصولاب حاكنلا يف ةيالولا دافتست له هللا همر دمحأ نع ةياورلا تفلتخاو ء كلام
 ء كلامو « ناهلس يبأ نب دامحو نسحلا لوق وهو « ةلبانحلا نم يقرخلا رايتخا وهو « اهب دافتسُت
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 ؟ كلذ نكمي سيل

 ىلع روهملا نكل « حاكنلا يف ةلاكولا يف اوفلتخا هنيعب ببسلا اذملو

 دعب ليكو يصولا نأل « ءاصيإلاو ةلاكولا نيب قرف الو ء روث ابأ الإ ٠ اهزاوج
 . ©" بسنلا نم ةيالولا بيترت يف اوفلتخاو . توملاب عطقنت ةلاكولاو « توملا
 ناك َةَبَصَع برقأ ناك نف « نبالا الإ بيصعتلاب ةريتعم ةيالولا نأ كلام دنعف

 . مألاو بألل ةوخإلا مث ءابآلا مث اولفس ْنِإَو ىلوأ هدنع ءانبألاو « ةيالولاب قحأ
 . اولع نإو بألل دادجألا مث طقف بألل مث مألاو بألل ةوخإلا ونب مث بألل مث

 مث « لصأ نم سيل هنباو : خألا نم ىلوأ هوبأو دجلا : ةريغملا لاقو
 ىلوم او . ناطلسلا مث ىلوملا مث اولفَس نِإو ةوخإلا بيترت ىلع ةمومعلا

 وبأو « يلكعلا ثراحلاو ٠ يعخنلاو « يبعشلاو ء يروشلا لاق هبو ةيصولاب دافتست ال هنعو

 اهب يصوي نأ زجي ملف « ًاعرش هريغ ىلإ لقتنت ةيالو اهنأل ءرذنملا نباو « يعفاشلاو « ةفينح
 هل تبثت مف « اهئفاكي ال نم دنع اهعضوو « اهعييضت يف يصولا ىلع رض هنألو « ةناضحلاك
 . ماحلا ةيالوك اهب ةيصولا زجت ملف « حاكن ةيالو انألو يبنجألاك ةيالولا

 نأ زوجي هنألو « لاملا ةيالوك اه هتيصو تزاجف « بألل ةتباث ةيالو اهنأ : لوألا لوقللو
 اهيف بينتسي نأ زاجف , هتوم دعب هماقم ًاًمئاق هنع ًابئان نوكيف « هتايح يف اهيف بينتسي
 . ( 655 /1 ىنغملا ) رظنا . لاملا ةيالوك

 يبأ نع روهشملا وهو هعم دحأل ةيالو الو , اهوبأ اهجيوزتب سانلا ىلوأ دمحأو . يعفاشلا دنع )١(
 ةياور وهو « ىلوأ نبالا «رذنما نباو ء قحسإو فسوي وبأو « يرينعلاو « كلام لاقو . ةفينح
 . هدج نود هيبأ ءالوب ثري اذهلو « ًابيصعت ىوقأو « ثاريملاب ىلوأ هنأل ةفينح يبأ نع
 نم ىلوأ ةبحلا ىلع هل بوهوملا ةيالو تابثإو ٠ هيبأل بوهوم دلولا نأ : لوألا لوقلا ةجحو
 ءدجلا ىلع همدقتك « ةيالولا يف هميدقت بجوف « ةقفش دشأو « ارظن لكأ بألا نألو « سكعلا

 ء بألا بأ دجلاو ( ؛5/ /1 ينغملا ) رظنا . هنونجو ٠ ههفسو هرغص يف هدلو يلي بألا نألو

 ةياورو ٠ يعفاشلا لوق وهو « ءايلوألا رئاسو نبالا نم ةيالولاب نحأ وهف « هتجرد تماع نإو
 نعو « هقفاو نمو ٠ كلام لوق وهو « دجلا ىلع مدقم نبالا نأ ىرخأ ةياور هنعو « دمحأ نع
 ءاوس خألاو ء دجلا نأ دمحأ نعو , كلام لوق وهو « دجلا ىلع مدقي خألا نأ ةثلاث ةياور دمحأ

 . ( 255 ١/ يفاكلا ) كلام بهذمل رظناو . ثاريملا يف اههئاوتسال
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 يصو ينعأ : بسنلا يلو نم ىلوأ هدنع يصولاو « لفسألا نم قحأ هدنع ىلعألا

 ؟ بسنلا يلو وأ بألا يصو : ىلوأ وه نيف هباحصأ فلتخاو . بألا

 نوشجاملا نبا لاقو « كلام لوق لثم « ىلوأ يصولا : مماقلا نبا لاقف

 ملف ةونبلا ةيالو يف اكلام يعفاشلا فلاخو . ىلوأ لولا : محلا دبع نباو

 نع يورو « نبالل ةيالو ال : لاقف دجلا ىلع ةوخإلا ميدقت يفو « ًالصأ اهزجي

 , خألا نم ىلوأ دجلا : ًاضيأ لاقو ٠ نسحأ وهو نبالا نم ىلوأ بألا نأ كلام

 نم سيل دلولا نأ ينعأ « بيصعتلا ربتعا يعفاشلاو « ةريغملا لاق هبو

 وأ اهلهأ نم ىأرلا يذ وأ اهيلو نذإي الإ ةأرملا حكني ال » رمع ثيدحل اهتبصع
 رمأ هِيَ ينلا نأ » ةماس مأ ثيدحل نبالا يف كلام هربتعي مو 27 « ناطلسلا

 نبالا نأ ىلع يعفاشلاو ًاكلام ينعأ : اوقفتا مهنألو ()« هايا اهحكني نأ اهنبا

 8 ةبصعلل مهدنع ءالولاو 2 مألل بجاولا ءالولا ثري

 ؟ خألا وأ دجلا له : برقأ وه نيف مهفالتخا وه دجلا يف مهفالتخا ببسو

 روضح عم دعبألا ور اذإ : اهدحأ : ةروهشم لئاسم ثالث بيترتلاب قلعتيو
 ىلإ وأ دعبألا ىلإ ةيالولا لقتنت له برقألا باغ اذإ : ةيناثلاو برقألا
 . وأ ةيالولا لقتنت له ركبلا هتنبا نع بألا باغ اذإ : ةيناثلاو ؟ ناطلسلا
 ؟ لقتنت ال

 دعبألا جّوز ْنِإ : لاق ةرف « كلام لوق اهيف فلتخاف : ىلوألا ةلأسملا امأف

 : لاق ةرمو ء زئاج حاكنلا : لاق ةرمو « خوسفم حاكنلاف برقألا روضح عم

 هتنبا يف بالا ادع ايف هدنع هلك فالخلا اذهو . خسفي وأ زيجي نأ برقالل

 نيذه يف حاكنلا نأ هلوق فلتخي ال هنإف « هتروجحم يف يصولاو ركبلا
 يصولا ريغ وأ بألا روضح عم ركبلا تنبلا بألا ريغ جيوزت ينعأ « خوسفم

 . ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور رمع نع رثأ اذه (1)'



 انما

 بألا روضح عم دحأ دقعي ال : يعفاشلا لاقو « صولا روضح عم ةروجحلا

 . 0 بيت يف الو ركب يف ال

 يف عرشلاب أتباث ينعأ : يعرش مح بيترتلا له وه فالتخالا اذه ببسو
 يلولا قوقح نم قح كلذ لهف-ًاكح ناك نإو ؟ يعرش محب سيل مأ « ةيالولا
 : لاق ًايعرش كح بيترتلا زي مل نف ؟ هللا قوقح نم قح كلذ مأ « برقألا

 هنأ ىأرو يعرش مح هنأ ىأر نمو « برقألا روضح عم دعبألا حاكن زوجي

 « خسفنا هزجي /نإو ءزاج يلولا هزاجأ نإف  دقعتم حاكنلا : لاق يلولل قح

 يف ىنعملا اذه موق ركنأ دقو « دقعنم ريغ حاكنلا : لاق هلل قح هنأ ىأر نمو

 . دقعنم ريغ اخسفنم حاكنلا نوكي نأ ينعأ : بهذملا

 تلقتنا برقألا يلولا باغ اذإ : لوقي كلام نإف : ةيناغلا ةلأسملا امأو

 مهفالتخا ببسو . ناطلسلا ىلإ لقتنت : يعفاشلا لاقو ٠ دعبألا ىلإ ةيالولا

 اهلاقتنا يف مدنع فالخ ال هنأ كلذو ؟ ال مأ توملا ةلزنب كلذ يف ةبيغلا له

 ١ ١ . (9 توملا يف

 )١( يفاكلا ) كلام نع لاوقألا هذه رظنا 2/١؟ ( ..

 يعفاشلا دنعو ٠ اهجيوزت ىلإ هتباجأف « برقألا يلولا روضح عم دعبألا يلولا اهجوز اذإ دمحأو

 برقالا نذإ ريغ نم ٠ اهنذإب اهجوزي نأ هل يلو اذه نأل ء حصي : كلام لاقو . حصي ال

 ىنغملا ) رظنا . برقالاك 970/56 ( .

 وبأ لاق اذهيو « ماحلا نود اهجيوزت اهتبصع نم دعبأللف « ةعطقنم ةبيغ برقألا يلولا باغ اذإ ()

 نم هيلي نم اهجوزي : كلام دنعو . ماحلا اهجوزي : يعفاشلا لاقو , دمحأو « كلامو « ةفينح
 . كلام بهذمل ( 550 ١/ يفاكلا )و ( 495 /1 ينغلل ) رظنا مكاحلا وأ « ءايلوألا

 : لاق مهضعبو ٠ يضاقلا لوقك : مهضعب لاقف : ةعطقنملا ةبيغلا يف ةفينح يأ باحصأ فلتخاو

 . ةقّرلا ىلإ ةرصبلا نم : لاق مهضعبو « دادغب ىلإ ّيّرلا نم
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 بهذللا يف نإف ء ركبلا هتنبا نع بألا ةبيغ يهو : ةثلاثلا ةلأسملا امأو

 هبرق وأ ةيَقلا لوطو ناكملا دعب ىلإ عج -ار كلذو « ًافالتخاو ًاليصفت اهيف

 امل امإو « ةقفنلا مدعل امإ حاكنلا ىلإ تنبلا ةجاحو . هب ملعلا وأ هناكمب لهجلاو
 اذإ هنأ ىلع بهذملا قفتاف ٠ ًاعيمج نيرمألل امإو . نؤّصلا مدع نم اهيلع فاخُي
 تحتو نْوَص يف تناكو ًاريس .أ وأ عضولا لوهجم بألا ناك وأ ةديعب ةبيغلا تناك

 دنعو رسألا دنع جوزتف تعد نإو ٍيَوْرَت ال جيوزتلا ىلإٌعْدَت م نإ اهنأ « ةقفن
 ليقف « ًاديعب ناك اذإ ال مأ هناكمب معلا عم يورث له اوفلتخاو . هناكمب لهجلا
 . بهو نباو كلملا دبع لوق وهو « جوزت ال ليقو « كلام لوق وهو جوزت
 هذه يف ًاضيأ جوزت اهلإف نوص ريغ يف تناك وأ ةقفنلا "© تمدع نإ امأو
 كلذكو « هناكمب لهجلاو ء رسألا يفو « ةديعبلا ةبيغلا يف ينعأ : ةثالثلا لاوحألا
 مو « كلذ ىلإ عدت مل نإو جوزت نوص ريغ يف تناك اذإف نارمألا عتجا نإ

 ناكمإ ناكمل ةمولعملا ةبيرقلا ةبيغلا يف جوزت ال اهنأ بسحأ ايف اوفلتخي
 نأ رظنلا اذه هيلع ىنبنا يذلا يحلصملا رظنلا بسحب ُْدْعْبَي سيلو « هتبطاخم

 عضوملا ناك نإو تجوز داسفلا اهيلع ناطلسلا يشخو تقولا قاض نإ لاقي
 . بيرق

 ٌةأرما تلعج نإف ٠ برقألا روضح عم دعبألا ةيالو زوجت هنإ انلق اذإو
 امههدحأ مدقت دقت نوكي نأ ولخي ال هنإف « اههنم دحاو لك اهجوزف نْيّيِلو ىلإ اهّرمأ
 ٌمدقتملا َمَلْعُي نأ نم كلذ ولخي ال مث ء اعم ادقع انوكي وأ رخآلا ىلع دقعلا يف

 .لاقو ءرصقلا ةفاسم : مهضعب لاقف « ماحلا اهيف جوزي يتلا ةبيغلا يف يعفاشلا باحصأ فلتخاو 5

 هنأ دمحأ مالك رهاظو ٠ يعفاشلا صن رهاظ وهو « ًابيرق يلولا ناك نإو ماحلا اهجوزي : مهضعب
 . لكَوُي وأ , مدقي يتح لساريو « رظتني هنأ ةعطقنم ةبيغلا تناك اذإ

 رظنا . ديعبلاك وهف ٠ هتعجارم نكمت ال ةبيرق ةفاسم يف ًاريسأ وأ « ًاسوبحم بيرقلا ناك نإو
 . ( ؛0 ١/ يفاكلا ) كلام باحصأل فلؤملا اهركذ يتلا لاوقألا رظناو ( 2/8 /7 ينغملا )
 . هانتبثأ ام باوصلاو ( تيدع نإو ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف )١(



 للكأ

 يه : موق لاقف « يناثلا لخد اذإ اوعمجأف اههنم مدقتملا لع اذإ امأف « ِمْعُي ال وأ

 لاق لوألابو « مساقلا نباو كلام لوق وهو « يناثلل يه موق لاقو « لوآلل
 ايف حاكنلا خسف يف فالخ الف أعم اهاحكنأ نإ امأو « كحلا دبع نباو يعفاشلا

 مومعلا ةضراعم هرابتعا الوأ لوخدلا رابتعا يف فالخلا ببسو . 27 فرعأ

 ةأرما اهأ » : لاق مالسلاو ةالضلا هيلع هنأ يور دق هنأ كلذو « سايقلل

 لخد لوألل امنأ ىضتقي ثيدحلا اذه مومعف « اهنم لّوألل ىهف نايلو اهحكنأ

 عيبلا يف ةملّسلا تاوفب ًاهيبشتف لوخدلا ربتعا نمو « لخدي موأ يناثلا اهب

 لاقو « خسفلا ىلع روهملا نإف لوألا معي م نإ امأو . فيعض وهو هوركملا

 وه ناك تراتخا اهأف ريخت : حيرش لاقو ء اهدحأ لخدي ملام خسفي : كلام

 . زيزعلا دبع نب رمع نع يور دقو « ذاش وهو « جوزلا

 انف ذل ل ش

 ماا

 لْضْعَي نأ يلولل سيل هنأ ىلع اوقفتاو : ءايلوألا لضع يف : عبارلا عضوملا

 ناطلسلا ىلإ اهرمأ عفرت اهنأو اهلثم قادصبو ءفك ىلإ تعد اذإ هنّيِلَو
 اذه دعب اوفلتخاو . ( بهذملا هيف فلتخا هنإف .« بألا ادع ام اهجوزيف

 لبق اهبأ معي مف ء دحاو دعب دحاو نم وأ  نيلجر نم أعم اهاجوزف « نييلول ةأرملا تنذأ اذإ )١(
 امههدحأ قبس نإو « ةقيلطتب هخسفو « لوخدلا لبق خوسفم هحاكن امههالك كلام دنعف « هبحاص

 اذإ دمحأ دنعو ( 558 ١/ يفاكلا ) رظنا . قحأ نوكيف ءرخآلا لخدي نأ الإ قحأ ناك دقعلاب

 , لخدي ملوأ « يناثلا اه لخد « هل حاكنلاف « امهنم قباسلا ملعو « نيلجرل نايلولا اهجوز
 يبأو ٠ يعفاشلاو « يروثلاو ٠ يعازوألاو ٠ نيريس نباو « ةداتقو يرهزلاو « نسحلا لوق اذهو

 . ( ١/ 5٠١ ينغملا ) رظنا . ءاطع لاق هبو « يأرلا باحصأو ءديبع 00

 يف اهنم دحاو لك بغرو كلذ تبلط اذإ ء اهئفكب جيوزتلا نم ةأرملا عنم : لضعلا ىنعم )١(
 ". هبحاص

 ءاج ء اهدع تضقنا ىتح اهقلطف ٠ لجر نم يل اتخأ تجوز » : راسي نب لقعم لاق
 هللو ال « اهبطخت تئج مث « اهتقلطف « كتمركأو كتشرفأو « كتجوز : هل تلقف « اهبطخي
 ىلاعت هللا لزنأف « هيلإ عجرت نأ ديرت ةأرملا تناكو ء هب سأب ال ًالجر ناكو « أدبأ كيلإ دوعت ال



 نست

 ؟ ال مأ اهنم لثملا قادص لهو كلذ يف ةربتعملا ةءافكلا يه ايف قافتالا

 ءايلوألا نم هل نم حاكنإ نم اهسفن عنمت نأ ةأرمال 7 نأ ىلع اوقفتا كلذكو
 غلابلا ريغ امأ « ركبلا هتنبا يف بألاك .ةدوجوم ةءافكلا اهيف نكت مل اذإ اهربج

 يف يصولا كلذكو « مدقت ام ىلع فالتخاب ةريغصلا بيثلاو غلابلاو ٠ قافتاب
 يف ربتعم نيدلا نأ ىلع اوقفتا منإف ةءافكلا امأف . ربجلاب لوقلا ىلع هروجحم

 لو « ) نيّدلا رابتعا طاقسإ نم نسحلا نب دمحم نع يور ام الإ كلذ

 هاور « هايإ اهجوزف : لاق « هللا لوسراي لعفأ نآلا : تلقف <« َنْهوُلَضْمَت الو ١ : ةيآلا هذه

 وبأو ٠ يعفاشلا لاق اذهبو « هنود وأ , اهلثم رهب جيوزتلا تبلط ءاوس دمحأ بهذمو . يراخبلا

 يف مهيلع نأل ٠ اهلثم رهم نودب جيوزتلا نم اهعنم مهل : ةفينح وبأ لاقو ء دمحو ء فسوي

 . نهلثم رهم صقنل اهئاسن ىلع ررض هيفو « ًاراع كلذ
 ول اهنأل ءاذه اذهل ًالضاع نوكي الو « كلذ نم اهعنم هلف « اهئفك ريغب جيوزتلا تبلط اذإ امأ

 /1 ينغملا ) رظنأ . ىلوأ ءادتبا هنم عنمت نألف « حاكنلا خسف هل ناك « اهئفك ريغ نم تجوز
 . كلام بهذمل ( ١١ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظناو ( 8

 )١( كلذ لمأتف « ةأرمال سيل نأ » باوصلا لعلو « ةأرمال نأ » اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف .

 )( هنع ةياور يهو « دمحأ دنع طرش ةءافكلا ٠ لهأ رثكأ لوق اذهو « طرشب تسيل ةيناثلا ةياورلاو

 نب دامحو ءريمع نب ديبعو « زيزعلا دبع نب رمعو « دوعسم نباو ءرمع نع اذه وحن يور « معلا

 : ىلاعت هلوقل يأرلا باحصأو , يعفاشلاو « كلامو « نوع نباو « نيريس نباو « ناهلس يبأ
 قرفو « ةيبرع ىلوملا جوزت ول : ىلوألا ةياورلا ىلع دمحآ لاقف < ؛كاقثأ هللا َدْنِع ْمُكََرْكأ نإ >
 رظنا . ءفكب سيل : بارشلا برشي يذلا يف ء دمحأ لاق كلذكو « نايفس لوق اذهو « اهنيب

 ش . ( ١/ 8١ ينغملا )

 هيخأ ةنبا هحكنأو « ًاملاس ىنبت ةعيبر نب ةبتع نب ةفيذح ابأ نإ » اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 لَم ينلا رمأ هو يراخبلا هجرخأ « راصنألا نم ةأرمال ىلوم وهو « ةبتع نب ديلولا ةنبآ ًادنه
 هابأ جوزو « هيلع قفتم « هرمأب اهحكنف « هالوم ديز نب ةماسأ حكنت نأ سيق تنب ةمطاف
 . ةيدسالا شحج تند بنيز هتمع ةنبا ةثراح نب ديز
 دوسأ وأ « ًايمؤر رمحأ ناك نإو ًاماسم الإ يجوزتت ال نأ هللا كدشنأ » هتخأل دوعسم نبا لاقو

 : ناطرش امه هنعف « ةءافكلا طورش يف دمحأ نع ةياورلا تفلتخا : ةمادق نبا لاق « ًايشبح

 درجلا يف يضاقلا ركذو . راسيلاو « ةعانصلاو ةيرحلاو « ناذه : ةسمخ اهنأ هنعو ٠ بسنلاو « نيدلا

 : لاق نيلوألا نيطرشلا يف ناتياورلا افإو . ةدحاو ةياور حاكنلا لطبي ال ةثالثلا هذه دقف نأ

 « مزال ريغ هادع امو « مزال صقت هنأل ءريغ ال بسنلا يف ةءافكلا مدع لطبللا نأ هجوتيو

 . دلولا ىلإ هصقت ىدعتي الو



 انفنر

 قساف نم ةلجلابو رمخلا براش نم بألا اهجوز اذإ ركبلا نأ بهذملا فلتخي .
 كلذكو « اههنيب قرفيف كلذ يف ماحلا رظنيو حاكنلا نم اهسفن عنمت نأ اهل نأ

 بسنلا يف اوفلتخاو . قالطلاب فلحلا ريثك نمت وأ . مارح هلام نم اهَجّوَر نإ

 « بويعلا نم ةحصلا يفو راسيلا يفو ةيرحلا يفو ؟ ال مأ ةءافكلا نم وه له

 هلوقب كلذل جتحا هنأو برعلا نم يلاوملا حاكن زوجي هنأ كلام نع روهشملاف

 :دمحأو يروثلا نايفس لاقو 1 مَكاَقْنَأ هللا دْنِع مُكَمَرْكَأ نإ » : ىلاعت

 الإ ةيشرق جوزت ال : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو ٠ ىلوم نم ةيبرعلا ٌجوْرَت ال
 يف مهفالتخا مهفالتخا يف ببسلاو . يبرع نم الإ ةيبرع الو « يشرق نم
 اهبسحو اهلامو اهلاجو اهنيدل ةأرملا ٌمَكْنَت » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم

 طقف ربتعملا وه نيدلا نأ ىأر نم مهنف 9« كنيمي تَبِرَت نيّدلا تاذب ُرَفْظاف

 ء كلام بهذم ةلمج اذه :ربلا دبع نبا لاق . ريغ ال نيدلا يف ةءافكلا : كلام لاقو

 نم ةمالسلاو ٠ ةروكذملا ةسخخلا اهنأ هنع رخآ لوقو « كلام لوقك يعفاشلا نعو « هباحصأو

 يف الإ يح نب نسحلاو « يروشلاو « ةفينح يبأ لوق كلذكو ةتس نوكتف « ةعبرألا بويعلا

 ء ركسي نمم نوكي نأ الإ نيدلا نسحلا نب دمع ربتعي ملو « ةعبرألا بويعلا نم ةمالسلاو ةعنصلا

 راطوألا لين ) رظناو ( 460 /5 ينغملا ) رظنا . ًاؤفك نوكي الف « نايبصلا هعم رخسيو « جرخيو
 « ًاضعب مهضعب ءافكأ شيرق : ةفينح وبأ لاقو «روهملا بسنلا يف ةءافكلا ربتعا دقو ( 5/ ١51

 ًاوفك برعلا ريغ نم دحأ سيل اك . شيرقل وفك برعلا نم دحأ سيلو « كلذك برعلاو
 . ةيعفاشلل هجو وهو « برعلل
 ّنإ > : ىلاعت هلوق ةجح يفكي سيلأ ؟ اهدنتسم نيأو « طورشلا هذه تءاج نيأ نم يردأ ال

 تنب ةمطاف جوز دقو « نيماسال ةودق عرشملا يركلا لوسرلا سيلأ ؟ 4 ماقتأ هللا دنع ْمُكَمَرْكَأ

 . يهو « شحج تنب بنيز هتمع ةئبا ةثراح نب ديز جوزو « هالوم ديز نْب ةماسأ سيق

 0 9 ةيشرقاأ
 )١( ةيآ تارجحلا ١١ .

 ىنعمو ( ١١4 /1 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا « ينمرتلا الإ ةعامجلا هاور ثيدحلا (0)

 ىنعمب ربخ وهو : ظفاحلا لاق رقفلا نع ةيانك يهو « بارتلاب كادي تقصل يأ « كادي تبرت »
 ىنعملا نأ يبرعلا نبا حو « ةدمعلا بحاص مزج اذهو « هتقيقح هب داري ال نكل « ءاعدلا
 طرش هيف : ليقو . رقتفا اذإ : برتو « ىنغتسا اذإ برتأ فورعملا نأب درو « تنغتسا



 نفل

 نم مهنمو « « كنيمي تبرت نيدلا تاذب كيلعف » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 كلذ نم جرخي ال هنأو « لاملا كلذكو نيدلا ىنعمب وه كلذ يف بسحلا نأ ىأر

 لوقي نم لكو « ةءافكلا نم سيل نّْسُحلا نوك وهو . عامجإلا هجرخأ ام الإ

 نوكيف اذه ىلعو « ةءافكلا نم اهنم ةحصلا لمحي بويعلا نم حاكنلا درب

 لاملاف اهيلع ةقفنلا ىلع رداق ريغ أريقف ناك اذإ ينعأ ء ركبلا هتنبا بألا حاكنإ

 ةفينح وبأ كلذ ري لو « ةءافكلا نم هدنع

 رييختل ةتباثلا ةنسلا نوكل ةءافكلا نم اهنأ بهذملا فلتخي مف ةيرحلا امأو

 نم سيل هنأ نايري ىعفاشلاو ًاكلام نإف لثملا رهم امأو . تقتع اذإ ةَمألا
 نأ ءركبلا ينعأ : لكلا قادص نم لقأب هتنبا حكني نأ بألل نأو « ةءافكلا

 رهم : ةفينح وبأ لاقو « لاقم ءايلوألل نكي مل هب تيضر اذإ ةديشرلا ْبّيَنلا
 نأ هل له مهفالتخالف بألا يف امأ مهفالتخا ببسو . "ةءافكلا نم لثلا

 . تباخ : تبرت : ليقو . يبرعلا نبا هحجرو « لعفت م نإ كل عقو يأ :رَدَقُم -
 وهف « اهلجأل ةأرملا حاكن يف بغرت يتلا يه عبرألا لاصخلا هذه نأ ثيدحلا ىنعم : يبطرقلا لاق
 نم لك دصقل حاكنلا ةحابإ هرهاظ لب « هب رمألا عقو .هنأ ال ٠ كلذ نم دوجولا يف امع ربخ
 اهيف رصحنت يأ : ةءافكلا اهنم ذخؤي عبرألا هذه نأ ثيدحلا اذه نم نظي الو : لاق كلذ

 لين ) رظنا ٠ ؟ يه ام ةءافكلا يف اوفلتخا اوناك نإو ٠ تماع ايف دحأ هب لقي م كلذ نإبف
 . ( 3٠١ /ث راطوألا

 رمألا عققو هنأ ال  دوجولا يف امع ربخ يه , لاصخلا هذه نإ : لاق نم لوق هراتخن يذلاو
 الإ رقي الو « فرتعي ال عرشلا نكلو مرايتخاو ٠ سانلا فرع يف كلذ نأ يأ: كلذب
 . نيدلا عم ىرخألا لاصخلا تعتتجا اذإ « عنام الو « نيدلا تاذ يهو « ةدحاوب
 نسحت مل اذإ ت :رقتفا : يأ ًاردقم ًاطرش هيف نأ ( تبرت ) هلوق يف لاق نم لوق راتخن كلذكو
 « برت ٠ نأل  حصي ال كالذف « تنغتس تنفتسا ىنعبب « تبرت ه نأ لوقلا امأ . ٠ نيدلا تاذ راتخا

 يأ نم« بيل + لاو برت نم هلا اسال أ« بر لمه ةيواعم مأ « سيق تن

 . ملعأ هللاو . برتُي

 . ليلق لبق ةلئسملا هذه يف مالكلا مدقت )١(
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 درت له مهفال تخالف بيثلا يف امأو ؟ ال مأ ًائيشركبلا هستنبا قادص نم عضي

 مهتافرصت رئاس يف عفترت ؟ ةديشر تناك اذإ قادصلا رادقم يف ةيالولا اهنع

 يف اهنع عفترت ال تناك ذإ قادصلا رادقم نع ةيالولا عفترت سيل مأ ةيلاملا
 نمي قلخأ لوقلا اذه ناك دقو ؟ هبابسأ نم قادصلاو « حاكنلا يف فرصتلا

 ماكحأب ةلعتيو . سكعلاب رمألا أ نكلو « اهطرتشي من نمم ةيالولا طرتشي

 مأ هسفن نم هتيلو حكنُي نأ يلولل زوجي له يهو « ةروهشم ةلاسم ةيالولا

 هنأ ينعأ ء دهاشلاو ماحلا ىلع اسايق يعفاشلا كلذ عنف ؟ كلذ زوجي ال

 يف ةجح هل ملعأ الو "كلام كلذ زاجأو « هسفنل دهشي الو هسفنل محي ال

 قفا « يلو ريغب ةماس مأ جورت مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » نم يور ام الإ كلذ

 لعجف ةيفص قتعأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ تبن امو  ريغص ناك اهنبا نأل

 ىلع اهنأ ِهَتِلَم ينلا ةحكنأ يف يعفاشلا دنع لصألاو . ٠ اهقتع اهقادص

 ؟ هسفنب دقعلا يفرط ىلوتي لهف « اهجوزتي نأ دارأو « ةأرمال ًايلو جوزتملا ناك اذإ )١(

 يبأو ٠ يروشلاو كلامو « ةعيبرو « نيريس نباو ٠ نسحلا لوق وهو ٠ كلذ زاجأ نم مهنم
 لاق : لاق يراخبلا ىور امل . دمحأ نع ةياور يهو ءرذنملا نباو ءروث يبأو « قحسإو « ةفينح
 : لاق « معن : تلاق ؟ يلِإ كرمأ نيلعجتأ ٠ : طراف ةنبا كح مأل فوع نب نمحرلا دبع
 . امهالوتي نأ زاجف « لوبقلاو باجيإلا كلمي هنألو « كتجوزت
 ءدقعلا يفرط ىلوتي نأ زوجي الو « مالا الإ اهجوزي ال : ىلوملاو معلا نبا يف يعفاشلا لاقو

 ىلوتي الف « نذإلاب هكلم دقع اذهو هتلزنمب هليكو نأل ء هجوزي نم لكوي نأ الو « عيبلاك
 . هدوجو عم مهل ةيالو ال هنأل « ءايلوألا نم هنم دعبأ وه نم هجوزي نأ زوجي الو « هيفرط
 / ينغلا لون( ١/ حتفلا ) رظنا . دوادو ء رفز يعفاشلا قفاوو ء دمحأ نع ةياور يهو

000 

 . ثيدحلا جيرخت مدقت (؟)

 لَم ينلا نأ ٠ هظفلو دواد ابأو « يذمرتلا الإ ةعامجلا هاور . لَم هنم اهجاوزو « ةيفص قتع ثيدح (؟)

 لعجو « اهجوزتو . اهقتعأ « اهسفن : لاق ؟ اهقدصأ ام : تباث هل لاقف اهجوزتو « ةيفص قتعأ
 . دمجأ هاور « اهقادص اهقتع لعجو « ةيفص قتعا » ظفل يفو . ينطقرادلا هاور « اهقادص اهقتع
 /1 راطوألا لين ) رظنا هنع . هللا يضر سنأ نع هححصو يذمرتلاو « دواد وبأو « يئاسنلاو
36 ) . 



 لكك

 « عني ىنعملا اذه يف هتيصوصخ ةرثكل مومعلا ىلع ليلدلا لدي ىتح صوصخلا

 . مظعألا مامإلا يف هلوق ددرت نكلو ْ

 يق كد . بأ « دأب فس وبأو « يروثلا راصمألا ءاهقف نمو « يرهزلاو « سواطو

 نأ ىلع هتمأ قتعأ اذإ : اولاقف حلاص نب نسحلاو « يعفاشلاو « يعازوألاو « ةرتغلا نع رحبلا
 . رهملاو « قتعلاو دقعلا حص « اهقادص اهقتع لعجي
 الإ رحبلا يف لوقلا ذه كاحي لو « اهم تملا نوكي نأ حصي ال هنأ ىلإ ءالؤه ادع نم بهذو
 « لثملا رهم قحتست اهنأ دمجو « ةفينخ يبأ نع رخآ عضوم يف يكحو « ةمربش نباو ٠ كلام نع

 . ( 176 /2 راطوألا لين ) رظنا . رهملاب الإ اهوطو حابي الف « ةرح تراص اهنأل



 نضظذي

 حاكنلا طرش نم ةداهشلا نأ ىلع كلامو يعفاشلاو ةفينح وبأ قفتاو

 دنع هب رمؤي ةحص طرش وأ لوخدلا دنع هب رمؤي مام طرش يه له اوفلتخاو

 ٠ نيدهاش دهشأ اذإ اوفلتخاو . رسلا حاكن زوجي ال هنأ ىلع اوقفتاو ء 9 دقعلا

 ء خسفيو رس وه : كلام لاقف ؟ رسب سيل وأ رس وه له ناقكلاب اّضْوَو
 يف ةداهشلا له مهفالتخا ببسو . "رسب سيل : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو

 نف ؟ راكنإلا وأ فالتخالا ةعيرذ دس اهنم دوصقللا امنإ مأ يعرش كح كلذ

 )١( بيسملا نب ديعسو سابع نبا لوق وهو ءرمع نع كلذ يور « نيدهاشب الإ دقعني ال حاكنلا «

 يعخنلاو « نسحلاو « ديز نب رباجو ٠ باحصأو « يعفاشلاو « يعازوألاو « يروثلاو ةداتقو
 نب نسحلاو « رمع نبأ هلعفو « دوهش ريغ نم حصي هنأ ةياور هنعو . دمحأ نع ةياورو « يأرلا

 نمحرلا دبعو « سيردإ نب هللا دبع لاق هبو ءرمع نبا انبا ةزمحو ملاسو ءريبزلا نباو « يلع

 كلامو « يرهزلا لوق وهو « رذنملا نباو ء روث وبأو يربنعلاو « نوراه نب ديزيو « يدهم نبا

 دق :ربلا دبع نبا لاقو . ربخ حاكنلا يف نيدهاشلا يف تبثي ال : رذنملا نبا لاق « هونلعأ اذإ

 يبأو ء سابع نبا ثيدح نم « نيلدع نيدهاشو « يلوب الإ حاكن ال » هتيم يبنلا نع يور

 ينغملا ) رظنا . هركذأ مف . ًافعض كلذ هلقت يف نأ الإ رمع نباو « ةريره ١/4051 ( لين ) و

 راطوألا ١/  ) 164لجر ةداهشب دقعني الو ٠ يعاندألو « يمختل لوق وهو « نيتأرماو «
 دجأو يعفاشلاو .

 دنع دقعنيو . يبعشلا نع ىوريو « يأرلا باحصأ لوق وهو ءزئاج كلذ نأ دمحأ نع ىوريو

 دقعني ال : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو « نيدبع ةداهشب دمحأ

 دمحأ هيلع صن هدحو جوزلا وأ « نيماسم ناجوزلا ناك ءاوس « نيماسم ةداهشب الإ دقعني الو

 نييمذ ةداهشب حص « ةيمذ ةأرملا تناك اذإ : ةفينح وبأ لاقو « يعفاشلا :لوق وهو .

 بهذم وهو « دقعني ال : اههادحإ دمحأ نع ناتياور اهتداهشب حاكنلا داقعنا يفف « ناقسافلا امأف .

 رظناو . ( اهدعب امو 401/8 ينغملا ) رظنا . ةفينح يبأ لوق وهو « دقعني : ةيناثلاو « يعفاشلا

 ) راطوألا لين ١55/6 ( ملعأ هللاو . نيلدع ةداهش بوجوب لاق نم عم ىرت 5 قحلاو .

 ' رظناو . دواد ينعي نايلس يبأ لوق وهو « يعفاشلاو « ةفينح يأ بهذمل ( ؛4 1١/ ىلحما ) رظنا (0,

 . كلام بهذمل ( يواصلا ةيشاح عم 585 /؟ ريغصلا حرشلا )



 نشيل

 : لاق قثوت لاق نمو ٠ ةحصلا طورش نم طرش يه : لاق يعرش كح لاق

 الإ حاكن ال ٠» سابع نبا نع يور ام اذه يف لصألاو . ماتلا طورش نم

 سانلا نم ريثكو « ةباحصلا نم هل فلاخم الو ©« دشرم يلوو لدع يدهاشب

  ًاعوفرم يور دق ثيدحلا اذهو « فيعض وهو عاجإلا باب يف ًالخاد اذه ىأر

 حاكنلا دقعني ةفينح وبأو . ليهاجم هدنس يف نأ ركذو « ينطقرادلا هركذ

 ءطقق نالعإلا وه ةداهشلاب هدنع دوصقملا نأل . نُيّقساف ةداهشب هدنع

 كلذلو « لوبقلاو نالعإلا ينعأ : نيينعملا نضتت ةداهشلا نأ ىري ييناشلا

 يّمُو اذإ نالعإلا هدنع نضتت سيلف كلام امأو « ةلادعلا اهيف ط

 مسا هيلع قلطني ةداهشلا هيف عقت ام له .مهفالتخا ببسو ناقكلاب 5

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوق نالعإلا طارتشا يف لصألاو ؟ ال مأ رسلا

 رمع لاقو « 9 دواد وبأ هجرخ « فوفدلاب هيلع اوبرضاو حاكنلا اذه اونلعأ »
 : ةعامجو روث وبأ لاقو . © تمجرل هيف تمدقت ولو ءرسلا حاكن اذه : هيف

 )١( دنسلا ةهج نم هيلع مالكلاو ثيدحلا جيرخت مدقت .

 هححصو ماجلاو , دمحأ ىور امنإو فلؤملا هركذ اك « دواد يبأ يف هدجأ مل » .. حاكنلا اذه اونلعأ (؟)
 يعبات رماعو « حاكنلا اونلعأ : لاق ِهّقَِي هللا لوسر :نأ هيبأ نع ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نع
 اونلعأ » ةشئاع نع يذمرتلا جرخأ كلذكو . ةئ ةئامو نيرشعو عبرأ ةنس تام « هريغو « هابأ عمس
 هلاق اك فيعض وهو « نويم نب ىسيع هتاور يفو ٠ فدلا يأ « لابرغلاب هيلع اوبرضاو « حاكنلا
 . ثيدحلا ركنم وهو « سايإ نب دلاخ هدانسإ يفو « يقهيبلاو « ةجام نا هجرخأو « يذمرتلا
 . دجأ هلاق

 ىف هولمجاو , حاكتلا اذه اوئعأ ه بيرغ نسح : لاو , ةشئاع نع اضيأ يذميتلا جرخأر
 ّبضَخ دقو « ةأرما ءدحأ بظخ اذإف « ةاشب مدحأ ُملوُيْلَو . فوفدلاب هيلع اوبرضاو « دجاسملا
 . « اهرغي الو « اهماعيلف داوسلاب

 اهضعب دضعي اهنأ الإ « لاقم اهنم لك يف ناك نإو « ةعساو هيف ثيداحألاو : يناعنصلا لاق
 . ( 126 /؟ مالسلا لبس ) رظنا . ًاضعب

 . ( 15+ ١/ رابخألا ىقتنم ) رظنا . أطوملا يف كلام هاور (؟)



 زؤاكؤ ١

 . ©)حاكنلا نلعأ مث ةداهش ريغب جوزت هنأ هنع يور « ىلع نب نسحلا

 )١( هطرتشي مل نمو « دوهشلا طرتشا نمل مالكلا مدقت .



 لنفي

 ثلاثلا لصفلا

 *« قادصلا يف

 عضوملا. هناكرأو همكح يف : لوألا : عضاوم ةتس يف قادصلا يف رظنلاو

 عضوملا . هريطشت يف : ثلاثلا عضوملا . ةجوزلل هعيمج ررقت يف : يناغلا

 .اهككحو ةدسافلا ةقدصألا : سماخلا عضوملا ٠ هكحو ضيوفتلا : عبارلا

 . قادصلا يف نيجوزلا فالتخا يف : سداسلا عضوملا

 . هكح يف : ىلوألا : لئاسم عبرأ هيف عضوملا اذهو : لوألا عضوملا

 . هليجأت يف : ةعبارلا . هفصوو هسنج يف : ةثلاثلا . هرْدَق يف : ةيناغلا

 هنأو ةحصلا طورش نم طرش هنأ ىلع اوقفتا مهنإف هكح امأ : ىلوألا ةلأسملا

 "4 ةّلخن نهتاقّدَص ءاسنلا اوتآو >: ىلاعت هلوقل هكرت ىلع ؤطاوتلازوجبي ال

 . " « َنَروُجَأ نشوتآو نهِلْفَأ نأإي َنهوُحِكناف » : ىلاعت هلوقو
 اني د

 اوفلتخاو ّدح رثكأل سيل هنأ ىلع اوقفتا مهنإف هردق امأو : ةيناثلا ةلأسملا

 ؛ ةقّدَّصلاو « قادٌصلا « ءامسأ ةعست قادصللو « عامجإلاو « ةنسلاو « باتكلا قادصلا يف لصألا +

 « قدصلا نم ذوخأم وهو . ءابحلاو ءرقعلاو « قئالقلاو « رْجألاو « ةّضيرَفلاو « ةلحنلاو رْولاو

 . ةجوزلا يف جوزلا ةبغر قدصب هراعشإل ش

 )١١( ةيآ ءاسنلا 6 .

 . 36 ةيآ ءاسنلا (0)

 نوكي ال دقعلا نأ ينعي هنأل رظن هيف ةحصلا طورش نم طرش هنأ ىلع اوقفتا : فلؤملا لوق

 : هصوصخب بهاذملا يف ءاج ام كيلإو « ًاحيحص سيل اذهو « ءاماعلا قافتاب هنودب ًاحيحص

 لد دقو . ملعلا لهأ ةماع لوق يف قادص ةيمست نم حصي حاكنلا نأ : هتلجو : ةمادق نبا لاق

 ْنْهَل اوُضِرْفَت وأ َنْهوُسَسَت ملام َءاسْنلا متفّلَط نإ كيلع حانج الو :١ ىلاعت هلوق اذه ىلع

 : نيمسق انه ةقلطملا لاح هللا مسق امل : يبطرقلا لاق ( 717 /1 ينغملا ) . ةرقبلا 7 4 ةّيضيرق



 نفل

 : نيعباتلا نم ةنيدملا ءاهقفو روث وبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلا لاقف « هلقأ يف

 نوكي نأ زاج ءيشل ةهقو أن ل نوكي نأ زاج ام لكو « دح هلقأل سيل

 كلام بهذم امههدحأ : نابهذم كلذ يف روهشملاف « اوفلتخا ءالؤهو « هلقأ

 عبر هلقأ : لاقف كلام امأف « هباحصأو ةفينح يبأ بهذم يناثلاو . هباحصأو

 مهاردلا يواسي ام.وأ ء ةضف نم ًاليك مارد ةثالث وأ ١" بهذلا نم رانيد

 ءامهدحأ يواسي ام وأ ليقو « روهشملا يف طقف ليكلا مهارد ىنعأ « ةثالثلا

 دقع حاكن لكوهو زئاج ضيوفتلا حاكن نأ ىلع لد « امل مسي مل ةقلطمو « رهملا اهل ىمسم ةقلطم

 قحتلا ء ضرف نإف « قادصلا كلذ دعب ضرفيو « هيف فالخ الو , قادصلا ركذ ريغ نم

 يبرعلا نبا ىكحو . ًاعامجإ قادص بجي مل « قالطلا ناكو ء ال ضرفي مل نإو ءزاجو ء دقعلاب

 ىلع ربْجَأ ال ضرُق نكي ملو « اهب لخدي ملو « اهقلط اذإ هنأ نايلس يبأ نب دامح نع يودهملا نع
 يف رهم ريغب كتجوز : لاق ولو : ماي نبأ لقو ( 147 يطرق ٠) اهلثم قادص فصن

 . (777/6) ينغللا . أضي بأ حص ( رخؤملا ) يناثلا يف الو « لاحلا

 نأل عيبلا يف نفلاو عيبملا فالخب حاكنلا يف ًانكر رهملا سيل : باحصألا لاق : يوونلا لاقو

 حاكنلا ءالخإ زوجيف « نكرلا اهف ٠ نيجوزلاب متاق وهو هعباوتو « عاتقسالا هنم مظعألا دوصقملا

 ٠ . ( 589 /ا/ ةضورلا ) . هتيمست بحتسملا نكل رهملا ةيمست نع

 حاكنلا زوجي ال ىتح حاكنلا زاوج طرش رهملا نإ : يدنقرمسلا نيدلا ءالع لاقف « فانجحألا امأ

 نإف ةأرملا تزاجأو « امل رهم ال نأ طرش وأ « رهم ريغب ةأرما جوزتت نم نإ ىتح ءرهملا نودب
 « جوزت نم : مزح نبا لاقو ( ءاهقفلا ةفحت ) . انباحصأ دنع لثملا رهم بجيو « دقعني حاكنلا
 - امل ىهت ابي امل يضقيو « تهرك مأ « تبحأ اهب لوخدلا هلف « مسي ملوأ « ًاقادص يبسف
 )00 847/1١( ىلحملا ) . اه لوخدلا نم كلذ لجأ نم عنمي الو

 ربجأ ء هل هتبهو نإف « لاحلا اهرهم اهيطعي ىتح اهيلع لخدي ال هنأ كلام نع مزح نبا لقنو

 اهرهم ناك نإ : ةفينح يبأ نع لقتو ( 48 ٠١/ ىلحا ) . دبالو « رخآ اثيش ال ضرفي نأ ىلع
 قادصلا ناك نانف « لحي مل مأ « لجألا لح ء تهرك مأ « تبحأ ء اهب لخدي نأ هلف « ًالجؤم

 قتح هنم اهسفن عنمت نأ اهلف « اهب لخد ولف « اهيلإ هيدؤي ىتح اهب لخدي نأ هلزجي م « دقت
 نأ ىلع اوعمجي مل منأ حضتي ء ءاماعلا لاوقأ نم انركذ ام ( 44/1١ يلحملا ) . اهقادص عيمج اهيفوي

 . ملعأ هللاو . ةنودب حاكنلا متي ال هنأ ثيحب ٠ ةحصلا طورش نم طرش قادصلا

 )١( هانتيثأ ام باوصلاو ( بهذملا نم ) « ةيمالشإلا بتكلا راد » ةخسن يف .



 2 ؤ1الالا#

 نوعبرأ ليقو . مهارد ةسمخ ليقو « هلقأ مهارد ةرشع : ةفينح وبأ لاقو

 نوكي نأ نيب هددرت : امهدحأ : ناببس ريدقتلا يف مهفالتخا ببسو ”اهرد

 يف لاحلاك ريثكلاب وأ ناك ليلقلاب ضارتلا هيف ربتعي ضاوعألا نم ًاضّوع

 كلمي هنأ ةهج نم هنأ كلذو « ًانّقؤِم نوكيف ةدابع نوكي نأ نيبو « تاعويبلا

 ىلع يضارتلا زوجي ال هنأ ةهج نمو « ضّوعلا هبشي ماودلا ىلع اهعفانم ةأرملا ىلع هب
 ىضتقملاف « سايقلا اذه ةضراعم : يناثلا ببسلاو . ةدابعلا هبشي هطاقسإ

 يضتقي يذلا سايقلا امأ . ديدحتلا يضتقي ال يذلا رثألا موهفمل ديدحتلا

 يضتقي يذلا رثألا امأو . ةتقؤم تادابعلاو ةدابع هنإ انلق اك وهف ديدحتلا

 « هتحص ىلع قفتملا يدعاسلا دعس نب لهس ثيدحف ديدحتلا مدع هموهفم

 تبهو دق ينإ .. هللا لوسراي : تلاقف ةأرما هتءاج عقلي هللا لوسر نأ » هيفو

 جوز .. هللا لوسراي : لاقف لجر ماقف ًاليوط ًامايق تماقف . كل يسفن

 اهقدَت ءيش نم كعم له : هِي هللا لوسر لاقف « ةجاح اهب كل نكي مل نإ

 هايإ اهتيطعأ نإ : ويم هللا لوسر لاقف . يرازإ الإ يدنع ام : لاقف ؟ هايإ

 ةالصلا هيلع لاقف « ًائيش دجأ ال : لاقف « ًائيش سلاف كل رازإ ال تسلج

 لاقف .ًائيش دجي ملف سقلاف « ديدح نم ًاتاخ ولو سلا » : مالسلاو

 نباو ءرانيد نب ورمعو « ءاطعو « نسحلا : هرثكأ الو « هلقأ ال ءردقم ريغ قادصلا نإ لاق نمم )١(

 دمحأو « دوادو . روث وبأو ٠ قحسإو « يعفاشلاو ثيللاو ٠ يعازوألاو ٠ يروثلاو « ىليل يبأ
 مث « لقألا ردقم وه : ةفينح يبأو , كلامو ٠ ةمربش نباو:« يعخنلاو « ريبج نب ديعس نعو
 ةسخخ : همربش نبا لاقو « قراسلا دي هب عطقي ام هلقأ : ةفينح وبأو : كلام لاقف « اوفلتخا

 ديعس نعو بهذلا نم لطر : هنعو « نورشع : هنعو « ًاهرد نوعبرأ : يعخنلا نعو « مارد

 . ًاهرد نوسخ : ريبج نبأ

 هنألو « مارد ةرثع نم لقأ رهم ال ٠ : لاق هنأ لي ينلا نع يور اهب ةفينح وبأ جتحاو

 . قراسلا دي هب عطقي يذلاك ًارّدقم ناكف ٠ وضع هب حابتسي

 دجأالا لاق ؟ اهقدصت ءيش نم كدنع له : : هجوز يذلل لَم ينلا لوق روهمجللو

 حرشلا ) رظناو ( 180/1 ينغملا ) رظنا . هيلع قفتم « ديدح نم ًاتاخ ولو « سلا »: لاق

 . مارد ةثالث وأ «رانيد عبر : هلقأ وهو « فلؤملا هركذ اهف كلام بهذمل ( 58/5 ريغصلا



 نفق

  اذكو اذك ةروس « معن : لاق ؟ نآرقلا نم ءيش كعم له : ِهَِلَي هللا لوسر

 00 نآرقلا نم َكَمَم امب اَهَكَتْحَكْنَأ دق : هتيم هللا لوسر لاقف  اهاّممروسل

 ىلع ليلد « ديدح نم ًاقاخ ولو سلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف : اولاق
 تقو نع نايبلا ريخأت زوجي ال ذإ هنّيبل ردق هل ناك ول هنأل هلقأل َرْدَق ال هنأ
 نولئاقلا هدّمعا يذلا سايقلا نأ عم ىرت اك ْنّيَب لالدتسالا اذهو « ةجاحلا

 نأ : اههادحإ : نيتمدقم ىلع ىنبنا هنأ كلذو « هتامدقم لست سيل ديدحتلاب

 « مصخلل عازن اهيلك يفو « ةتقؤم ةدابعلا نأ : ةيناشلاو . ةدابع قادصلا
 بجاولا لب « ةتقؤم تسيل ام تادابعلا نم عرشلا يف (' ىفلي دق هنأ كلذو

 تادابعلا هبش هيف سيل هنإف اضيأو . مسالا هيلع قلطني ام لقأ وه اهيف
 نأ لاتحال رثألا موهفم ىلع سايقلا اذمل نوحجرملا راص امنإو "" ًاصلاخ
 نم كعم امب اهكتحكتأ دق » هيف هلوقل لجرلا كلذب اًضاخ رثألا كلذ نوكي
 لاق هنأ هتاياور ضعب يف ءاج دق ناك ْنإو « لوصألل فالخ اذهو « نآرقلا
 , ةراجإب احاكن ءاجف ء اهماعف ماقف , نآرقلا نم هعم هنأ ركذ ال ءاهمّلعف قه

 هب ًاهبش برقأ ائيش اودجي مل قادصلا ْرِدَق هيلع نوسيقي ًالصأ اوسقلا امل نكل
 كلذ يف هولمعتسا يذلا سايقلا نأ كلذو . اههنيب ام دُعُب ىلع عطقلا باصن نم

 , عطقلا هلصأ ًاردقم نوكي نأ بجوف « لامب حابتسم وضع : اولاق مهأ وه
 , مسالا كارتشاب ةلوقم يه اههيف ةحابتسالا لبق نم وه سايقلا اذه فْعضو

 ةبوقعلا ةهج ىلع ةحابتسا عطقلا نإف اضيأو ٠ ءطولا ريغ عطقلا نأ كلذو
 سايق هنأش نمو « ةدوملاو ةذللا ةهج ىلع ةحابتسا اذهو « هقلخ صقنو ىذألاو

 لاق ( ١ / راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . دعس نب لهس نع هيلع قفتم ثيدحلا )١(
 . ( حتفلا ) ( ةأرملا ) يأ اهمسا ىلع فقأ مل : ظفاحلا

 بتكلا راد » ةخسن يفو فاقلاب ( ىقلي ) « ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا هو « ركفلا راد » ةخسن يف (؟)

 . ( دجوي ) يأ « ءافلاب ( ىفلي ) باوصلاو . نيغلاب ( يغلي ) « ةيمالسإلا
 . ( ًاصلاخ ) باوصلاو ( ًاصاخ ) « ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا هو «ركفلا راد ٠» ةخسن يف (1)
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 ظفللاب ال ادحاو ًائيش لصألاو عرفلا هباشت هب يذلا نوكي نأ هفعض ىلع هبشلا

 هلك اذهو « هبشلا ةهج نم لصألل دجو افإ كحلا نوكي نأو « ىنعملاب لب

 سايقلا اذه اولمعتسي م نكل « نيققحملا دنع دودرم سايقلا نم عونلا اذهو

 يف هولمعتسا افإو ٠ فعضلا ةياغ يف وه ذإ ثيدحلا موهفمل لباقملا ديدحتلا تابثإ يف

 وهف ثيدحلا موهفم ةضراعم يف هولمعتسا يذلا سايقلا امأو . ديدحتلا ردق نييعت

 ىلع تجوزت ةأرما نأ » يذمرتلا هجرخ ام ديدحتلا مدعل دهشيو . اذه نم ىوقأ

 ؟ نيلعنب كلامو كسفن نم تيضرأ : ِهّنِيَي هللا لوسر امل لاقف « نيلعن

 قفتا املو . حيحص نسح ثيدح لاقو 00 اهحاكن زوجف »2 معن : تلاقف

 بسحب كلذ يف اوفلتخا ةقرسلا باصن ىلع هسايق ىلع ديدحتلاب نولئاقلا

 « مهارد ةثالث وأ رانيد عبر وه : كلام لاقف « ةقرسلا باصن يف مهفالتخا

 باصتلا هنأل « مهارد ةرشعوه : ةفينحوبأ لاقو « هدنع ةقرسلا يف باصنلا هنأل

 هدنع باصتنلا هنأل « مارد ةسخ وه : ةمربش نبا لاقو « هدنع ةقرسلا يف

 ثيدحب ردقلا اذهب اددحم قادصلا نوكل ةيفنحلا تجتحا دقو ةقرسلا يف اضيأ

 نم لقأب رهم ال » لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نع رباج نع .هنووري

 بجي ناك هنأل فالخلا عضومل اًعفار ناكل اًنباث ناك ولو . "« مهارد ةرشع

 رماع نع هححصو يذمرتلاو « ةجام نباو « دمحأ هاور « نيلعن ىلع تجوزت ةأرما نأ » ثيدح )0(

 . ( 18١7/1 راطوألا لين ) رظنا . فلوخ هنإ : ظفاحلا نع ًالقن يناكوشلا لاق . ةعيبر نبا

 فيعض ثيدحلاو «رباج ثيدح نم ينطقرادلا هجرخأ « مارد ةرشع نم لقأب رهم ال » ثيدح (؟)
 دقو « نافيعض امههو « ةأطرأ نب جاجحو « ديبع نب رشبم هدانسإ يف نأل , فلؤملا ركذ اك

 ركنم : يراخبلا لاقو « هريغو « ينطقرادلا لاق 5 كورتم رشبمو « سيلدتلاب جاجح رهتشا

 : قرط نم يقهيبلا ثيدحلا ىور دقو . بذك ثيداحأ ةيقب هنع يور : دمحأ لاقو « ثيدحلا

 نب دواد : امهدخأ : نينثا ىلع قلطي مسالا اذهو « يدوألا دواد هدانسإ يفو « يلع نع اهنم

 ةياورلا تفلتخاو« دحأ ُهَقّبَو دقو « هللا دبع نب دواد : يناثلاو ٠ فالخ الب فيعض وهو « ديز



 انفك

 نكلو « صوصخلا ىلع دعس نب لهس ثيدح لمحي نأ ثيدحلا اذه عضومل

 ديبع نب رشبم لاق « هيوري هنإف ثيدحلا لهأ دنع فيعض اذه رباج ثيدح

 « نافيعض جاجحلاو رشبمو « رباج نع ءاطع نع ةاطرأ نب جاجحلا نع

 ضراعم ثيدحلا اذه نإ لاقي نأ نكي ال كلذلو ٠ ارباج قلي م اضيأ ءاطعو
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 . ًاضّوع نوكي نأو كّلَمَتُي نأ زاج ام لكف هسنج امأ : ةغلاغلا ةلأسملا

 هِتَمُأ قتع لمج يفو « ةراجإلاب حاكنلا يف : نيناكم يف كلذ نم اوفلتخاو
 « ةزاجإلاب لوق : لاوقأ ةثالث هيف بهذملا يفف ةراجإلا ىلع حاكنلا امأ . اهقادص

 ىأر كلذلو « ةهاركلا كلام ©) نع روهشملاو : ةهاركلاب لوقو « عنملاب لوقو .

 لوق وهو « نوئحسو غبصأ هباحصأ نم هزاجأو « لوخدلا لبق هخسف

 ةفينح ابأ نإف دبعلا يف الإ ةفينح وبأو مساقلا نبا هعنمو ٠ يعفاشلا
 . (9 هزاجأ

 -  ةرب فيعض ثيدح وه : هجارخإ دعب يقهيبلا لاق «رباج نع اهنمو « نيعم نب ىحي نع هيف «
 ةجح اهب موقت ال ةفيعض قرط هذهف « يطساولا دلاخ وبأ اهيف قيرط نم يلع نع ًاضيأ يورو ٠

 ءرابتعالا دح ىلإ كلذب غلبت ال يهف : ًاضعب اهضعب يوقي اهنأ ضرف ىلعو : يناكوشلا لاق

 متاحا ثيدنح لثم ةباحصلا نم ةعامج نع امهريغو « نيحيحصلا يف ام اهضراع دقو ء ايس ال «

 ثيداحألا رئاسو بهذلا ةاون ثيدحو .

 ء ةعيبرو « بيسملا.نباو « يرصبلا نسحلاو « سابع نباو ء رع نع ًاضيأ رحبلا يف ىحو

 قحسإو « دمحأو « يروثلاو : يعازوألاو ٠ اذهو . ةرجأ وأ ء نمت حصي ام هلقأ نأ يعفاشلاو

 لاقو « نوعبرأ : يعخنلا لانقو « ًامهرد نوسمخ : هلقأ : ريبج نب ديعس لاقو . حجار بهذم

 ىلع ليلد ةعبرألا لاوقألا هذه ىلع سيلو «رانيد عبر : كلام لاقو « مهارد ةسمخخ : ةمربش نبا

 راطوألا لين) . يناكوشلا مالك ىهتنا . هنود ال « اهدحأ وه لقألا نأ 181/1 ( ٠

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( كلام ىلع ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف ()

 « لاحلاو « نيدلاو « نيعلا نم ةراجإلا يف ةرجأ وأ « عيبلا يف ًانث زاج ام لكو : ةمادق نبأ لاق ()

 دقو « ًاقادص نوكي نأ زاج « اهريغو « دبعلاو «رحلا عفانمو « ريثكلاو « ليلقلاو « لجؤملاو



 ك١

 لدي ىتح انل مزال انلبق نم عرش له : اههدحأ : ناببس مهفالتخا ببسو
 هلوقل هزاجأ مزال وه : لاق نف ؟ سكعلاب رمألا مأ هعافترا ىلع ليلدلا
 يناق ينرجأت نأ ىلع نْيِتاه يتنبا ىدخإ َكَحِكْنَأ نأ َديِرَأ ينإ > : ىلاعت
 . ةزاجإلاب حاكنلا زوجي ال : لاق مزالب سيل لاق نمو « ةيآلا "74 ججح
 نأ كلذو ؟ ةراجإلا ىلع كلذ يف حاكنلا ساقي نأ زوجي له : يناثلا ببسلاو
 نباو مصألا اهيف فلاخ كلذلو « لوهجلا ررغلا عويب نم ةانثتسم يه ةراجإلا

 ةفورعم نيع ىف ةتباث ةفورعم نيع ىلع وه امنإ لماعتلا لصأ نأ كلذو « ةّيَلُع
 ةتباث ريغ لاعفأو تاكرح اهتلباقم يف ةتباث نيع يه ةراجإلاو « ةتباث
 .رجأتسلا ىلع ةرجألا بجت ىتم ءاهقفلا فلتخا كلذلو . اهسفنب ةردقم الو

 : ليق . قئالعلا اودأو ىمايألا اوحكنأ » وت هللا لوسر لاق : لاق هدانسإب ينطقرادلا فور -
 هاورو « كارأ نم ًابيضق ولو « نولهألا هيلع ىضارت ام : لاق ؟ هللا لوسراي قئالعلا امو
 . ينازوجلا
 تسيل اهنأل , ًاقادص نوكت ال رح لا مفانم : ةفينح وبأ لاقو « يمفاشلاو « كلام لاق اذبو
 ديرأ ينإ > : ىلامت هلوق روهملا ةجحو 4 مكلاومأب اوفَتْبَت ؟ق نأ > : ىلاعت هللا لاق امنإو الام
 رظناو ( 187 /1 ينغملا ) رظنا . « جججح يناث ينّرجأت نأ ىلع نيتاه يتنبا ىدحإ كمحكنأ نأ
 . ةراجإلا كلام ةهاركل ( 28: ١/ يفاكلا )

 ىنكس وأ ءرح ةمدخ وأ « دبع ةراجإ ىلع حاكنلا نوكي نأ كلام هركيو :ربلا دبع نبا لاق
 . اهلك تاراجإلا نم ءيش وأ « هلمعي لمع وأ ءراد
 : نم ءيش الو « همأ نطب يف نينج ىلع الو « دراش ريعب ىلع وأ ' قبآ دبع ىلع حاكنلا زوجي الو
 وأ« اهتيقنت ىلع اهحالص دبي مل يتلا ةرثلا لثم هيلع دقعلا عويبلا يف زوجي ال ام لكو «ررغلا
 ش . عطقلل ًاليصحت نوكي نأ الإ « ءاملا نع ىنغتسيو « دصحتسي مل عرز
 عفانم ىلع جوزت اذإو : يدنقرمسلا لاق ةفينح يبأ بهذمل ( ٠١5 /7 ءاهقفلا ةفحت ) رظناو
 ءرحلا عفانم ىلع جوزت اذإو  مّوقتم لام اهنأل ء زاج : راقعلاو « ناويحلاو «رودلاك نايعألا
 نأل ةنس اهنغ وأ , اهلبإ ىعري وأ « ةنس اهمدخي نأ ىلع لجر نم اهسفن تجوز نأب : زوجي ال
 . زوجي هنأ دمج نعو « لاب تسيل رحلا عفانم

 )١( صصقلا :7" .



 كنفذي

 . () دمجأو دواد ادع ام راصمألا ءاهقف هعنم هنإف اقادض قتعلا نوك امأو

 نم تبث ام ىنعأ . لوصألل كلذ يف دراولا رثألا ةضراعم مهفالتخا ببسو
 نأ لاتحا عم () « اهقادص اهقتع لعجو ةيفص قتعأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ »

 . ٍبابلا اذه يف هصاصتخا ةرثكل مالسلاو ةالصلا هيلع هب ًاصاخ اذه نوكي

 ةحابتسا نضتت ال ةلازإلاو ,« كلم ةلازإ قتعلا نأ لوصألل هتقرافم هجوو

 ؟ حاكنلا اهمزلي فيكف « اهسفن تكلم تقتعأ اذإ اهنأل رخآ هجوب ءيشلا

 . اهنأ ىأر هنأل « اهتيق هل تمرغ هجاوز تهرك ْنِإ اهنإ : يعفاشلا لاق كلذلو
 )هلك اذهو ءاه عاتتتسالا طرشب اهفلتأ انإ ناك ذإ اهتيق هيلع تفلتأ دق

 هيلع هنّيبل هريغل زئاج ريغ ناك ولو « مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف هب ضراعُي ال
 ىلع ليلدلا ماق ام الإ ءانل ةمزال هلاعفأ نأ لصألاو مالسلاو ةالصلا

 ضَوَعلا ىلع حاكنلا داقعنا ىلع اوقفتا مهنإف قادصلا ةفّض امأو . هتيصوصخ

 ضوعلا يف اوفلتخاو ,'فصولاب هردقو هسنج طبضنملا ينعأ ء فوصوملا نيعملا

 نم « مداخ وأ دبع ىلع اهكتحكنأ لوقي نأ لثم « نيعم الو فوصوم ريغلا
 لاقو ءزوجي ةفينح وبأو كلام لاقف « هتيق طبضي افصو كلذ فصي نأ ريغ
 اهل ناك كلام دنع فصولا اذه ىلع حاكنلا عقو اذإو ءزوجي ال : يمفاشلا

 « سواطو « يعخنلا مي ممارنإو « بيسلا نب دسيعس : ارهم قشعلا نوكي ن دأزاوجب لاق نم ()

 نع رحبلا يف هاكحو . قحسإو , دمحأو فسوي وبأو . يروثلا راصمألا ءاهقف نمو « يرهزلاو
 لين ) رظنا . هوعنم ءالؤه ادع نمو . حلاص نب نسحلاو « يعفاشلاو ٠ يعازوألاو « ةرتعلا

 ١١/ ىلحملا ) رظنا . ةيرهاظلا كلذك هزاجأ نممو . ةلئسملا هذه تمدقت دقو ( ١176 /5 راطوألا

.)٠0٠ 

 )١( ينطقرادلا هاورو يذمرتلا هححصو « 8 هاورو « ةعاملا هاور دقو . ثيدحلا جيرخت مدقت .

 (رابخألا ىقتنم ) رظنا .
 . هانتبثأ ام باوصلاو ( اهلك اذهو ) « ةيمالسإلا بتكلا راد ٠» ةخسن يف ()
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 له مهفالتخا ببسو . 9 ةيقلا ىلع ربجي : ةفينح وبأ .لاقو . ىّمم امم طسولا
 كلذ غلبي سيل وأ ٠ حاشتلا يف دصقلا نم عيبلا ىرجم كلذ يف حاكنلا يزجي

 ىرجي حاشتلا .يف يرجي لاق نف ؟ ةمراكملا كلذ رثكأ هنم دصقلا لب غلبللا

 « حاكنلا زوجي ال كلذك فوصوم ريغ ءيش ىلع عيبلا زوجي ال 5 : لاق عيبلا

 امأو . زوجي : لاق ةمراكملا وه امنإ هنم دوصقللا ذإ هارجم يرجي سيل لاق نمو

 اذإ هنم ًائيش مدقي نأ اوبحتساو هوزاجأ موقو « ًالصأ هوزيجي م موق نإف ليجأتلا

 الإ هزجي مل نم مهنم ليجأتلا اوزاجأ نيذلاو ٠ كلام بهذم وهو لوخدلا دارأ

 وأ تومل هزاجأ نم مهنمو « كلام بهذم وهو « دعبلا اذه رّدقو دودحم نمزل

 . 29 يعازوألا بهذم وهو « قارف

 يبأ رايتخا وهو « عيبلا هلثمب حصي « ًامولعم الإ قادصلا حصي الف . دمحأ لاق يعفاشلا لوقبو )١(
 « لثملا رهم ىلع هتلاهج دزت مام ًالوهج حصي : ةلباننحلا نم يضاقلا لاقو . ةلبانحلا نم ركب .

 . يوونلل ( 515 /7 ةضورلا ) رظناو ( ١ /1 ينغملا ) رظنا . ةفينح يبأ لوق وهو

 . نكمي ال وأ ء هطبض نكمي ءيشب قلعتت لئاسم كلاسملا برقأل هحرش يف ريدردلا ركذ دقو

 ةيقنتلا ىلع اهحالص ودبي مل ةرثو « نينجو نالف دبعك ررغ هيف امب قادصلا زوجي الف : لاقف

 لوهجم الو هيب حصي ال ناك نإو : رفتغيف « تقولا اذه نم اهذنخأ ىلع امأو « بيطلل

 دبع ىلع وأ ٠ لجألا نيبي ملو هنيب وأ « اهردق نيبي لو «ريناند وأ « فصوي مل بوث وأ « ءيشك
 امل رايتخالا لعج اذإ امأ « ىلعألا وأ « ىندألا هرايتخا لاتحال « يه ال ء وه هراتخي هديبع نم

 . ( ١/ 87٠ ريغصلا حرشلا ) رظنا . زاج هديبع نم

 اهنأل ء ةلاهج اهيف اهلك هذهف ءراد وأ ٠ ناويح وأ « بوث ىلع اهجوزت ول ةفينح يبأ دنعو
 . غلب ام غلاب  لثملا رهم امل بجيف « لاحماو ٠ نادلبلا فالتخاي فلتخت

 ةمولعملا عاونألا نم كلذ وحنو ءرقب وأ « لمج وأ « سرف وأ « ةمأ وأ « دبع ىلع اهجوزت وأ

 طسولا اهاطعأ ءاش نإ ءرايخلاب جوزلا نإف « ردقلاو فصولا ةفلتخم اهنكل « عونلاو ؛ سنجلا .
 . ( ٠١0 /؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . لوبقلا ىلع ةأرملا ربجتو « ةيقلا اهاطعأ ءاش نإو كلذ نم

 يف ضوع هنأل ء دمحأ دنع ًالجؤم هضعبو « ًالجعم هضعبو « ًالجؤمو « ًالجعم قادصلا زوجي )١(
 تقو ىلإ ًالجؤم هطرش نإو « لولحلا ىضتقا هركذ قلطأ نإ مث « نقلك كلذ زاجف « ةضراعم
 ..لوق اذهو . ةقرفلا هلحمو ء حيحص رهللاف « ًالجأ ركذي مو « هلّجَأ نإو , هلجأ ىلإ وهف

 : ديبع وبأو « يروثلاو « ةفينح وبأو ناهلس يبأ نب دامحو « نسحلا.لاقو . يبعشلاو : يعخنلا



 ليفححلا

 نف ؟ ههبشي ال وأ ليجأتلا يف عيبلا حاكنلا هبشي له مهفالتخا ببسو

 « كلذ زاجأ ههبشي ال لاق نمو « قارف وأ تومل ليجأتلا زجي مل ههبشي لاق
 . ةدابع هنوكلف ليجأتلا عنم نمو

 انفي ذيل ان

 هلك بجي قادصلا ن أ ىلع. ءاماعلا قفتاو . ررقتلا يفر ظنلا يف : يناثلا عضوملا

 مُتْدَرَأ نإو » : ىلاعت هلوقلف لوخدلاب هلك هبوجو امأو . توملا وأ لوخدلاب
 ١" 4 اعيش هنم اودُحأت الف ًاراطْنِق َنهادحإ ُْتْيتآو جْوَز ناكَم جور َلادبتتنما
 عامجإلا داقعنا الإ اعومسم اليلد هيف نآلا ملعأ الف توملاب هبوجو 0 ةيآلا

 كلذ سيل مأ سيسملا لوخدلا عم هبوجو طرش نم له اوفلتخاو . كلذ ىلع

 ؟ روتسلا ءاخرإب نونعي يذلا وهو « ةولخلاو لوخدلاب بجي لب . هطرش نم

 نكي ملام رهملا فصن الإ روتسلا ءاخرإب بجي ال : دوادو يعفاشلاو كلام لاقف

 وأ ًامرْحُم نوكي نأ الإ اهسفن ةولخلاب رهملا بجي : ةفينح وبأ لاقو ٠ سيسملا
 بجي : ليل يبأ نبا لاقو « ًاضئاح ةأرملا تناك وأ ناضمر يف ًاًئاص وأ ًاضيرَم

 كلذ يف مهفالتخا ببسو . " ائيش كلذ يف طرتشي لو لوخدلاب هلك رهملا

 وأ « قلطي ىتح لحي ال : ةداتقو « ةيواعم نب سايإ لاقو « ًالاح نوكيو « لجألا لطبي -

 دعب ةنس ىلإ لحي : يربنعلاو « يعازوألاو « لوحكم نعو . هيلع جوزتي وأ اهرصم نم جرخي
 . ( 355 ١/ ينغملا ) رظنا . لثملا رهم اهلو « دساف رهملا نأ باطخلا وبأ راتخاو : اهب لوخدلا

 , «ًالاح نوكي نأ حص ًانيد ناك اذإف « ًانْيَعو « انُيَد قادصلا نوكي نأ حصي يعفاشلا دنعو

 .( 1 ل عومجما ) رظنا . الاخ ناك « قلطأ نإف ٠ ًالجؤمو

 . ؟ ةيآ ءاسنلا ()

 م نإو ةدعلا اهيلع تبجوو « هيلع اهرهم رقتسا « حيحصلا دقعلا دعب اهب الخ اذإ دمحأ بهذم (؟)

 « ةورعو « نيسحلا نب يلع لاق هبو ءرمع نباو ديزو « نيدشارلا ءافلخلا نع كلذ يور « أطي

 لاقو . يعفاشلا يلوق ميددق لوق وهو « ةفينح وبأو « قحسإو « يعازوألاو يرهزلاو ٠ ءاطعو

 يكحو « ءطولاب الإ رقتسي ال ديدجلا يف يعفاشلاو , نيريس نباو « سواطو ٠ يبعشلاو « حي

 عومجملا )و ( 775/1 ينغملا )رظنا . دمحأ نع كلذوحنت يورو « سابع نيأو « دوعسم نبا نع كلذ
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 ىلاعتو كرابت صن هنأ كلذو « باتكلا رهاظل كلذ يف ةباحصلا كح ةضراعم

 هلوق يف ءيش اهقادص نم ذخؤي نأ زوجي سيل هنأ ةحوكنملا اب لوخدملا يف
 ضْمَب ىلإ مُكْضْعَب ىضْفَأ دقو هنوُدُّحَأَت فْيكَو > : ىلاعت 4" ٠ يف صنو

 نوفل نإو )  لامت لاقف , قادصلا فمن ا نأ سيسلا لي نامل

 ذهو 4 مّتَرف ام افلميق ةّضيرق نه مَعَْرف ذقو نقوتست نأ لبق نم
 و ا ل نيتلاحلا نيتاه نم ةدحاو لك كح يف ىرت ؟ صن
 الإ بجي ال قادصلا نأ ًارهاظ ًاباجيإ اذه بجوف ؛ اههنيب طسو الو سيسلا

 ىلع لمحي نأ لّمقحي دقو « عاملا هنأ هرمأ نم رهاظلا انهه سيسملاو « سيسلاب
 لاق كلذلو « ةباحصلا تلوأت يذلا وه اذه لعلو « سملا وهو ةغللا يف هلصأ
 لوطل قالطلا عقو اذإ هيلع قادضلا امل بجو دق هنإ : لجؤملا نينعلا يف كلام
 ماكحألا امأو .. قادصلا باجيإ يف ًاريثأت عامجلا نود هل لعجف « اهعم هماقم
 بجو دقف ًأرتس ىخرأ وأ باب قلغأ نم نأ وهف ةباحصلا نع كلذ يف ةدراولا
 . اوكح ايف كلذ يف مهيلع فلتخُي ل « قادصلا هيلع

 نيلئاقلا ينعأ سيسملا يف افلتخا اذإ وهو ٠ عرف يف بابلا اذه نم اوفلتخاو

 هذه نم ًاملاس وأ « ضئاح وأ « نائاص وأ « نامرح امهو « اهب الخ ءاوس دمحأ دنعو ( 8 7317١9
 . ءايشألا
 عنمي يذلا ضرملاك : يسحلابف يعرش وأ « ي يسح عنام مث نوكي ال نأ ط ةشيف « ةفين ةفينح يبأ دنعامأ
 « ةولخلا ةحص عنمي الف « بجلا امأو « ءاقتر ةأرلا وكر اهم رادلا يف ثلاث ١ دوجوو « ءاطولا
 وص ًائاص امهدحأ ناك وأ ءاسفن وأ « ًاضئاح ةأرملا نوكت نأك يعرشلاو « عامجإلاب ةنعلا كلذكو
 / ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ناتياور ناضمر ريغ يفو ٠ ًالفن وأ « ةضيرف جحب ًامرحم وأ « ناضمر
 2( 8و

 نم اهب الخ نإو « اهلوق لوقلاف سيسملا يف افلتخاو « اهب ىنب نإف « ةولخلاب ةربع ال كلام دنعو
 . ( ؟97؟ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . اهوق ًاضيأ لوقلاف « ءانب ريغ

 )١( ةيآ ءاسنلا 5١ .

 . 107 ةيآ ةرقبلا "م
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 روهشملاف «وه ركنيو سيسملا يه ىعّدَت نأ لثم كلذو « سيسملا طارتشاب

 ناك نإو « تقدص ءانب لوخد ناك نإ : ليقو ء املوق لوقلا نأ كلام نع

 لصحتيف « ءاسنلا اهيلإ رظن أركب تناك نإ ليقو « قدصت م ةرايز لوخد
 , هلوق لوقلا : رهاظلا لهأو يعفاشلا لاقو . لاوقأ ةثالث بهذلا يف اهيف

 هيلع ىعدملا ىلع نييلا بوجو يف ربتعي سيل كلامو « هيلع ىَعَدُم هنأل كلذو

 , رثكألا يف ةهبش ىوقأ وه ام ةهج نم لب « هيلع ىعدم وه ام ةهج نم
 . " ةهبش ىوقأ ناك ذإ يعدملا لوق ةريثك عضاوم يف لوقلا لعجي كلذلو
 ريغ وأ للعم : هيلع ىعدملا ىلع نييلا باجيإ له : ىلإ عجري فالخلا اذهو
 . هناكم يف اذه قأيسو « يعدملا ىلع ةنيبلا بوجو يف لوقلا كلذكو ؟ للعم

 ان ان زل

 دقو لوخدلا لبق قّلط اذإ هنأ المج ًاقافتا اوقفتاو ريطشتلا يف : ثلاثلا عضوملا
 < ْمُتْطَرَق ام ُفْصِنَق ١ : ىلاعت هلوقل قادصلا فصنب اهيلع عجري هنأ ًاقادص ضرف

 )١( سيسملا يف افلتخاو « اه ىنب نإف « كلام لوق مدقت ٠ ءانب ريغ نم انه الخ نإو اهلوق لوقلاف «
 587ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . ًاضيأ اهوق لوقلاف ( .

 عومجملا ) رظنا . ةباصإلاو ةولخلا مدع لصألا نأل « هنيمي عم هلوق لوقلا : يعفاشلا دنعو ٠١/

 ( كلذ مدقت دقو « قادصلا بجوت ةولخلا اهدنعف « دمحأو « ةفينح وبأ امأ .

 نأ كش ال ؟ ةولخ كلذ ربتعي لهف « ثلاث نود ةرايسلا نيجوزلا بوكر ةرصاعملا لئاسملا نمو

 ىري نم بهذم ىلعف : ًامامت تيبلاك « ءاش اذإ ء هتجوز نم لاني نأ جوزلل نكمي ةولخ ةرايسلا
 ملعأ هللاو . قادصلا ال تبث « دقعلا دعب ةرايسلا هعم تبكر اذإف قادصلا بجوت ةولخلا نأ .

 نأ ةيمالسإلا نادلبلا نم ريثك يف عقاو وه امبو « نامزلا اذه يف هنم ريذحتلا بجي ءيش كانهو

 هتبيطخ عم جرخي بطاخلا ٠ هيلع نوقلطي ام وهو : قاوسألاو عراوشلا ىلإو « تاهزنتملا ىلإ
 هزيجي الو « عرشلا هرقي ال امم كلذ نإف « ضعبلا مهضعب ىلع فرعتلاو « ةساردلا لجأ نم «

 هتبيطخ نم بطاخلا ذخأي دقف .« تايتفلا نم ريثك تالفنالا اذمل ةجيتن ةيحض بهذ دقو

 نم ميركلا انلوسر رذح دقو « سومامو « عقاو ءيش اذهو . اهقرافي كلذ دعب مث ء ديري ام

 نأ رويغ ملسم لك ىلع بجيف « اههثلاث ناطيشلا ناكو الإ ةأرماب لجر عّتجا ام » هلوقب كلذ
 نيحلاصلا ىلوتي هللاو . دقعلا دعب الإ اهبيطخ عم جورخلا هتبيرق وأ « هتخأ وأ  هتنبا عنم .
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 هبجوم يفو « ةحكنألا نم هلحم يف : ةثالث لوصأ يف ريطشتلا يف رظنلاو ةيآلا

 نم هل ضرعي ام كح يفو « لوخدلا لبق عقاولا ينعأ : قالطلا عاونأ نم

 « حيحصلا حاكنلا وهف كلام .دنع حاكنلا نم هلحم امأ .قالطلا لبق تاريغتلا
 امأو « حيحصلا حاكنلا يف لوخدلا لبق يذلا قالطلا عقي نوكي نأ ينعأ

 كلذ يفف خسفلا لبق قلطو ًاخسف هيف ةقرفلا نكت مل نِإف « دسافلا حاكنلا

 جوزلا نم رايتخاب نوكي يذلا قالطلا وهف ريطشتلا بجوم امأو . نالوق
 دجوي بيعب اهمايق لبق نم نوكي يذلا قالطلا لثم اهنم رايتخاب ال

 وأ قادصلاب هيلع اهمايق هببس نوكي يذلا يف بابلا اذه نم اوفلتخاو . " هيف
 . تسيل يتلا خوسفلا امأو « بيعلاب مايقلا نيبو هنيب قرف الو « هرسع عم ةقفنلا

 خسف نإف « هنم ًارايتخا ءانبلا لبق اهقلط نإ قادصلا فصن امل بجي امنإ : يزج نبا لاق )١(

 يه هتدر اذإ بجي له : فلتخاو . ءيش اهل بجي مل « ةجوزلا يف بيعب جوزلا هدر وأ ء حاكنلا

 . كلام بهذمل ( 58ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ؟ هيف بيعب

 وأ « هتعضرأ وأ « تدترا وأ تماسأ نأب اهتهج نم ببسب ةقرفلا تناك نإ : يعفاشلا دنعو

 ءرهملا عيمج طقس « حاكنلا خسفف « ًابيعرخآلاب امهدحأ دجو وأ « ةريغص هل ةجوز تعضرأ

 « هضبقت م تناك نإ ىمسملا فصن هنع طقس « اهقلط نأب جوزلا ةهج نم ببسب ناك نإو

 ٠١/ عومجملا ) رظنا . ناهجو هيفف امهنم ةدرب ناك نإو « جوزلا ةهج هيف بلغملا نأل « قالطلا
 ش .(7

 وأ « اهتدر وأ اهمالسإ لثم : ةأرملا لبق نم لوخدلا لبق ةقرفلا تناك اذإ ء دمحأ دنع امأ

 وأ « هراسعإل تخسف وأ « ةريغص يهو « اهعاضترا وأ « هعاضراي حاكنلا حسفني نم اهعاضرإ

 . ةعتم اهل بجي الو « اهرهم هب طقسي هنإف « اهبيعب هخسف وأ « دبع تحت اهقتعل وأ « هبيع

 « عاضرلاك ينجأ نم تءاج وأ « هتدرو « همالسإ ؛ هعلخو « هقالطك جوزلا ببسب ناك نإو

 مث ءامل ىمس نم ريغل ةعتملا وأ ء هفصن بجوو ءرهملا فصن طقس « جاكنلا هب خسفني ءطو وأ

 رهملا رقتسا « ةأرملا تلتق نإو « يبنجأ لبق نم خسفلا ءامج اذإ « حاكنلا خسف نم ىلع جوزلا عجري

 /1 ينغملا ) رظنا . رهملا اه طقسي الف « حاكنلا ءاهتناو ٠ توللاب تلصح ةقرفلا نأل , هعيمج

 .(6؟

 . ( 771١ ىلحلا ) رظنا . لخدي مل وأ اهب لخد « اهلثم رهم اهلف « ًاقدص مسي مل نإف



 اع

 وا دقعلا لبق نم خسفلا اهيف ناك اذإ ريطشتلا بجوت تسيل اهنأ فالخ الف ًاقالط

 اهلل سيلو « ةحصلا تابجوم مدع لبق نم ةلملابو « قادصلا لبق نم

 ةَدّرلا لثم حيحصلا دقعلا ىلع ةئراطلا خوسفلا امأو . ًالصأ رايتخا كلذ يف

 يذلاو . ريطشتلا بجوأ ةدرلا لثمرايتخا هيف اههدحأل نكي مل نإف « عاضرلاو
 هيف نوكي نأ بجاوف ءانبلا لبق قالط لك نأ رهاظلا لهأ بهذم هيضتقي

 ًاقالط نكي ملو ًاخسف ناك ام نأو « هببس وأ اهببس نم ناكأ ءاوس فيصنتلا
 تسيل مأ ىنعملا ةلوقعم ةنسلا هذه له فالخلا ببسو « هيف فيصنت الف

 : ٌٍضِوَع قادصلا فصن امل بجو اإ هنأو ىنعملا ةلوقعم اهنإ لاق نف . ةلوقعمب
 اماف يرتشملا يف لاحلاك نقلا ذخأو اهتعلس در ىلع ربجلا ناكملامل ناك ام ٠

 اذإ : لاق قحلا كلذ نم ًاضّوع اذه اهل .لعج عيبلا ىنعملا اذه يف حاكنلا قراف

 ىلع هربج نم اهل ناك ام تطقسأ اهنأل ءيش اهل نكي مل اهببس نم قالطلا ناك

 ظفللا رهاظ عبتاو ةلوقعم ريغ ةنس اهنإ لاق نمو « ةعلسلا ضبقو نلا عفد

 محامأف .اهببس وأ هيبس نم ناك قالط لك يف ريطشتلا مزلي : لاق
 نم نوكي نأ ولخي ال كلذ نإف قالطلا لبق تاريغتلا نم قادصلل ضرعي ام

 نأ امإ : هجوأ ةعبرأ نم ولخي الف هللا لبق نم ناك اف « هللا نم وأ اهلَق
 نأ امإو « ةدايز نوكي نأ اّمإو « ًاصقن نوكي نأ امإو « لكلل ًافلت نوكي

 هيف اهفرصت نوكي نأ ولخي الف اهلبق نم ناك امو . ًاعم ًاصقتو ةدايز نوكي
 ةصاخلا اهعفانم يف هيف اهفرصت نوكي وأ « ةبهلاو قتعلاو عيبلا لثم تيوفتب

 يفو ةدايزلا يفو فلتلا يف اهنأ كلام دنعف « اهجوز ىلإ هب زهجتت ايف وأ اهب
 اهيلع فلتلاو ناصقنلا يف عجري هنأ يعفاشلا دنعو « ناكيرش ناصقتلا

 ةأرملا كلمت له مهفالتخا ببسو . () ةدايزلا فصنب عجري الو فصنلاب

 يف فلت دق ناك نإ : يعفاشلا دنعو . فلؤملا هركذ امل ( ه5 ١/ كلام بهذمل يفاكلا ) رظنا * )١(

 ١فصنب اهيلع عجر « هلل لثم ال ناك نإو . هلثم فصنب اهيلع عجر « لثم هل ناك نإف « اهدي

 ' نم تناك ام لقأ هتيق فصنب عجر هضبق نيح ىلإ دقعلا نيح نم هتيق تفلتخا نإف « هتيق

 امإ : لاوحأ ةعبرأ نم ولخي الف « اهدي يف ًايقاب قادصلا ناك نإو ء ضبقلا نيح ىلإ دقعلا نيح



 ايي يايات خذذذ1ذ111111111111431413111111137577700ي0ي0 و و وو

 تناك نأب : هوجولا عيمج نم ًاصقان ناك نإو هفصنب عجري هنإف « هلاح ىلع ايقاب نوكي نأ . -
 فصنب عجري نأ نيب رايخلاب جوزلاف « كلذ هبشأ ام وأ « تضرم وأ تلزهف « ةنيم ةيراج |

 نيح نم تناك ام لقأ هتيق فصنب اهيلع عجري نأ نيبو « كلذ ريغ ءيش الو « ًاصقان قادصلا

 . ضبقلا نيح ىلإ دقعلا

 ريغ وأ « ةزيتم نوكت نأ امإ : ةدايزلا ولخت الف « هوجولا عيمج نم ًادئاز قادصلا ناك نإو

 ةرجش وأ « اهقلط مث « تدلوو تلمحف « ًالئاح ةههب اهقدصأ نأب ةزيقتم تناك نإف « ةزينتم
 . ءافلا نود قادصلا فصنب اهيلع عجر « اهقلط مث « ترفأف « اهيلع ةرث ال

 ملست ةجوزلا تراتخا نإبف . ةعنصلاو « نآرقلا ملعتو « نّمّسلاك ةزيمتم ريغ ةدايزلا تناك نإو
 مل « هفصن ميلست رتخي مل نإو « اهيلإ عفد ام لكأ عجري هنأل « هذخأ ىلع جوزلا ربجأ « هفصن

 . ةفينج وبأ لاق هبو « هيلع ربجي
 باحصأ رثكأ لاقو ةلصتملا هتدايز عم هفصن ملست ىلع ةجوزلا ربجت : نسحلا نب دم لاقو

 ًفْصِنَق ١ : ىلاعت هلوقل . ةلصتملا ةدايزلا عم قادصلا فضن ىلإ جوزلا عجري ال : يعفاشلا

 « ةعنص ملعتف ًادبع ناك نأب : هجو نم ًاصقان « هجو نم ًادئاز قادصلا ناك نإو 4 ْمُتْسَرَفاَم

 . زاج « هفصن جوزلا ذخأي نأ اقفتا نإف « ضرمو
 امل ناك ةرشلاو « نبللاو دلولاك ةزيتتم ةدايزلا تناك نإف « ترظن ًادئاز قادصلا ناك نإو

 فصن جوزلل : لاق ةفينح ابأ نأ يدوعسملا ىكحو . ةدايزلا عيمجو , قادصلا لصأ فصن

 . ( 30397 ١٠١/ عومجمنلا ) رظنا . هدي يف ةثداحلا ةلصفنملا ةدايزلا

 ًاكح جوزلا كلم يف لخدي قادصلا فصن نأ بهذملا سايقو : دمحأ بهذمل ةمادق نبا لاقو

 «رفز لوق وهو « اهنيب نوكي ءانلا نم ثدحي اهف « هتدارإو « هرايتخا ىلإ رقتفي ال « ثاريملاك
 ةفينح يبأ لوق وهو « عيفشلاك راتخي ىتح هكلم يف لخدي ال هنأ : رخآ الاتحا يضاقلا ركذو

 .  ٠ نيهجولاك نالوق يعفاشللو

 «ربكي دبعك ةزيقم ريغ ةدايزلا نوكت نأ نم لخي م ء دقعلا دعب داز اذإ قادصلا نإ : لاق مث
 تذخأ « ةزيقتم تناك نإف « ةرقلاو ء بسكلاو دلولاك ةزيتتم وأ « نمسي وأ.« ةعنص معتي وأ

 هيلإ تعفد تءاش نإ : اهيلإ ةريخلاف « ةزينتم ريغ تناك نإو « لصألا فصن عجرو : ةدايزلا

 /17 ينغملا ) رظنا . هلوبق همزليف « ًادئاز ًافصن هيلإ تعفد تءاش نإو « دقعلا موي هتيق فصن

 ١ . اهدعب امو (ا9

 , كنا ليزي ام: اهدحأ: ماسقأ ةثالث نم لخي مل هنإف  دوقعلا نم دقعب قادصلا يف تفرصت اذإ و

 1 . ةيقلا فصن هلو « عوجرلا عنمي اذهف قتعلاو « ةبهلاو عيبلاك ةبقرلا نع

 قح لطبي ال اذهف ةبراضملاو « ةكرشلاو « ةيصولاك كلملا لقني ال « مزال ريغ فرصت : يناثلاو .
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 هكلمت ال اهنإ لاق نف ؟ هكلم ال وأ ًارقتسم اكلم توملا وأ لوخدلا لبق قادصلا
 لاق نمو « اهعفانم يف هلخدتف دعتت ملام ناكيرش هيف امه : لاق ارقتسم اكلم

 رارقتسا دعبو قالطلا دنع اهيلع نيعت بجاو قح ريطشتلاو ًارقتسم اكلم هكلق

 هتفرص اذإ اهنأ اوفلتخي مو اهدنع بهذ ام عيمجب اهيلع عوجرلا بجوأ كمل
 . فصنلل ةئماض اهعفانم .يف

 عجري له ةداعلا هب ترج امم زاهجلل اهحلصي ام هب ترتشا اذإ اوفلتخاو
 : كلام لاقف ؟ نثلا وه يذلا قادصلا فصنب مأ هترتشا ام فصنب اهيلع

 اهيلع عجري : يعفاشلاو ةيفنح وبأ لاقو « هترتشا ام فصنب اهيلع عجري
 روهشم عرف يف بابلا اذه نم اوفلتخاو . 7 قادصلا وه يذلا نملا فصنب
 ؟ ركبلا هتنبا يف قادصلا فصن نع وفعي نأ بألل له وهو عامسلاب قلعتم
 لاقو ء هل كلذ : كلام لاقف ؟ هتمأ يف ديسللو , لوخدلا لبق تَقّلُْط اذإ ينعأ
 . "هل كلذ سيل : يمفاشلاو ةفينح وبأ

 . همدعك فرصتلا اذه دوجو نوكيو « هفصن يف عوجرلا 3

 نأ نيب ريختيف « صقن اذهف جيوزتلاو ٠ ةراجإلاك كلللا ةلازإل داري ال مزال فرصت : ثلاشلا
 . ( قباسلا ردصللا ) رظنا . هتيق فصن يف عوجرلا نيبو « هفصن يف عجري

/١ 
 يفاكلا ) رظنا . هترتشا ام فصنب اهيلع عجري كلام دنعف « اهزاهج هب حلصت ام ترتشا اذإ

)١( 

 7 ( ؛07 /؟ ريغصلا جرشلا ) رظناو . كلام بهذمل ( .

 عقو اذإ « اركب تناك نإ قادصلا نم ءيش نع وفعي نأ بألا ريغ دحأل زوجي ال كلام دنع (1)
 . ( 606 ١/ يفاكلا ) رظنا . ثيللا لوق وهو « لوخدلا لبق قالطلا
 نسحلاو سابع نبا لاق هبو « فصنلا نع وفعي نأ ةأرملا يلول نأ : مدقلا يف يعفاشلا دنعو
 . دمحأو « كلامو ةعيبرو « سواطو « يرهزلاو ٠ يرصبلا
 نب ريبجو « بلاط يبأ نب يلع لاق هبو « فصنلا نع وفعي نأ يلولل سيل ديدجلا يف لاقو
 وبأو « يروشلاو . ةفوكلا لهأو « حيرشو « دهاجمو ريبج نب ديعسو ٠ بيسلا نباو « معطم
 رظناو ( ؟6٠/41 عومجملا ) رظنأو ( 0/7 يبطرقلا ) رظنا . يبعشلاو ٠ هباحصأو « ةفينح
 . ( لاوحألاو ناكملاو نامزلل ًارظن اهكرت وأ ىرخأ ىلع ةعاط ميدقت ) انباتك
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 وأ نوفُعَي نأ الإ > : ىلاعت هلوق يف يذلا لاتحالا وه مهفالتخا ببسو
 يف لاقت اهنإف «وفعي':» ةظفل يف كلذو 0 4 حاكنلا ٌةَدْقُع هديب يذلا ْاَوُفْعَي

 هديب يذلا ا: هلوق يفو « به. ىنعمب ةرمو طقسي ىنعمب ةرم برعلا مالك

 نف « جوزلا ىلع وأ يلولا ىلع له ريضلا اذه دوعي نم ىلع.« حاكنلا ةدقع
 «وفعي» لعج يلولا ىلع لاق نمو بهي ىنعمب «وفعي » لغج جوزلا ىلع لاق

 بجاولا قادصلا فصن نع وفعي نأ يلو لكل : اولاقف موق ذشو ء طقسي ىنعب

 نكل « ءاوسلا ىلع ةيآلا يف ناذللا نالاتحالا ناذه نوكي نأ هبشيو « ةأرمال

 زاوج نأل « ًادئاز ًاعرش يأ : ةيآلا يف ادئاز اكح بجوي مف جوزلا هلعج نم

 دقف هريغ امإو بألا امإ « يلولا هلعج نمو . عرشلا ةرورض نم مولعم كلذ
 يلولا يف رهظأ ةيآلا نأ هب نيبي ليلدب يتأي نأ هيلع بجي كلذلف « ًاعرش داز
 سيل ةروجحلاو ةريغصلا ةأرملا نأ ىلع روهملاو ء رسعي ءيش كلذو جوزلا يف اهنم
 بهجت نأ زوجي :.اولاقق موق ذشو « اهل بجاولا فصنلا اهقادص نم بهت نأ احلا

 )١( ةيآ ةرقبلا /ا7١ .

 ىورف <« حاكنلا ٌةَدْقُع ِهِدّيِب يذلا َوْفْعَي وأ >: ىلاعت هلوقب دارملا يف سانلا فلتخاو : يبطرقلا لاق

 لسرأف « اهب لوخدلا لبق اهقلطف ء رصن ينب نم ةأرما جوزت هنأ معطم نب ريبج.نع ينطقرادلا
 اَوُقْعَي وأ نوُفْمَي نأ آلإ > : ىلاعت هللا لاق ء اهنم وفعلاب قحأ انأ لاقو « ًالماك قادصلاب اهيلإ

 ينعي 4 حاكنلا ةدقع هديب يذلاوفعي وأ >لوأتو « اهنموفعلاب قحأ انأو < حاكُتلا ُةَدْقُع هديب يذلا

 هلوقك ءاهلا فذح « ماللا لخدأ اماف « هحاكن ةدقع يأ « هدعبو قالطلا لبق لاح لك يف هسفن

 > هاوأم يأ <« ىوأملا يه ةئجلا نإف ..

 نب ةبيتق ثيدح نم ًاعوفرم ينطقرادلا ىورو « هحاكن ةدقع يأ ( حاكنلا ةدقع ) كلذكو

 لَ هللا لوسر لاق : لاق , هدج نع هيبأ نع بيعش نب ؤرمع نع ةعيمل نبأ انثدح « ديعس.

 يلول سيل نأ ىلع ءاهقفلاو ةباحصلا نم انركذ نم بهذم وهو « جوزلا حاكنلا ةدقع يلو »

 لبق رهملا نم جوزلا أربأ ول : يلولا نأ ىلع عامجإلل , اهقادص نم ءيش نع وفعي نأ ةأرملا
 رهملاو « اهلام نم ائيش بهي نأ كلمي ال يلولا نأ ىلع اوعمجأو . هدعب كلذكف ءزجي مل « قالطلا

 كلذكقف « ةوخإلا ونبو « معلا ونب مهو « مثوفع زوجي ال نم ءايلوألا نم نأ ىلع اوعمجأو . امام

 1 1 .( 5١57/5 )رظنا . بآلا
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 يف بابلا اذه نم اوفلتخاو "74 َنوُفْعَي نأ الإ » : ىلاعت هلوق مومعل اريصم
 سيل : كلام لاقف « لوخدلا لبق تقلط مث اهجوزل اهقادص تبهو اذإ ةأرملا

 ببسو . "'قادصلا فصنب اهيلع عجري : يعفاشلا لاقو « ءيشب اهيلع عجري

 ةمذ يف وأ قادصلا نيع يف وه قالطلاب جوزلل بجاولا فصنلا له فالخلا

 قادصلا ضبق هنأل ءيشب اهيلع عجري ال : لاق قادصلا نيع يف لاق نف ؟ ةأرملا

 هل تبهو ول اك هل هتبهو ْنِإو عجري : لاق ةأرملا ةمذ يف وه لاق نمو « هلك

 . ضبق الو ضبقلا نيب ةلأسملا هذه يف ةفينح وبأ قرفو . الام نم كلذ ريغ

 هنأك ءيش هل سيلف تبهو ىتح ضبقت مل نإو فصنلا هلف تضبق نإ : لاقف
 . 9 ةمذلا يف راص تضبق اذإف « ضبقت ملام نيعلا يف قحلا نأ ىأر

 ان ايف ذبح

 وهو «زئاج ضيوفتلا حاكن نأ ىلع اوعمجأو ضيوفتلا يف : عبارلا عضوملا
 نونحس هاكحو « امل يلو ال يتلا ركبلا وفع زوجي : ؛اولاقف ء ءاهقفلا نم ةعامجو ٠ سابع نبا هلاق )١(
 امأو .زوجي ال قادصلا فصن اهعضو نأ مساقلا نبال ركذ نأ دعب مماقلا نبا ريغ نع ةنودملا يف
 اذكه . هيف فالخ الو , ًادحاو ًالوق اهقادص فصنل اهعضو زوجي الف « يصو وأ بأ رجح يف يتلا

 . ( 7١/1 ينغملا ) رظنا . هيفسلا كلذكو ( 5١1/6 ) رظنأ . يبطرقلا هركذ

 : يناثلاو . ءيشب اهيلع عجري ال : امهدحأ ٠ نالوق هيفف يعفاشلا دنع اهقادص هل تبهو اذإ (؟)

 . حصألا وهو « لثم هل نكي مل نإ هتيق فصن وأ . لثم هل ناك نإ هلثم فصنب اهيلع عجري

 . كلام بهذمل فالؤملا هركذ اماثم ( 051/١٠ يفاكلا) رظنأو ( 555/١6 عومجملا عم .بذهملا ) رظنا

 دمحأ نعف « اه لوخدلا لبق اهقلط مث « هل اهتبهوف ٠ ًانيع هتأرما قدصأ اذإ : ةمادق نبا لاقو

 يلوق دحأو ء ركب يبأ رايتخا وهو « اهتيق فصنب اهيلع عجري : امهادحإ : ناتياور هيف
 1 1 . يعفاشلا

 لوق وهو « يعفاشلا يلوق دحأو « ينزملاو ٠ كلام لوق وهو « اهيلع عجري ال : ةيناثلا ةياورلاو
 مل هبهت مل ولو « هيلإ داع قادصلا نأل « هل اهبهت مث « صقنت وأ « نيعلا ديزت نأ الإ ٠ ةفينح يبأ

 ينغملا ) رظنا . ةيهلاب هل لجعت قادصلا فصن نألو « ًاناض يضنقي ال ةبهلا دقعو « ءيثب عجري

 2 رك

 ..( 16878 /*؟ عئانصلا عئادب ) ةفينح يبأ بهذمل ليصفتلا اذهل رظنا (؟)
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 ْمَتَقْلَط نإ كيلع َحاَنُج ال » : ىلاعت هلوقل قادص نود حاكنلا دقعي نأ

 يف كلذ نم اوفلتخاو . "4< ةّضيرف ٌنهَل اوضرْفَت وأ ٌنْهوُسِتَت لام ًءاسّنلا
 .ردقلا يف افلتخاو قادصلا ضرف ةجوزلا تبلط اذإ : امهدحأ : نيعضوم

 . ؟ ال مأ قادص ال له ضرفي مو جوزلا تام اذإ : يناثلا عضوملا

 , ًارهم ال ضرفي نأ بلطت ةأرملا تماق اذإ يهو : ىلوألا ةلأسملا امأف

 نإف ءرايخ كلذ يف جوزلل سيلو « اهلثم رهم امل ضرفي : ةفئاط تلاقف
 : لاق نم مهنمو « قادصلا فصن امل : لاق نم ءالؤه نف « محلا دعب قلط

 يبأ لوق وهو « حاكنلا ةدقع يف نكي مل ضرفلا لصأ نأل « ءيش امل سيل

 نأ امإ : ثالث تارايخ نيب جوزلا : هباحصأو كلام لاقو « هباحصأو ةفينح

 قادص ضرفي نأ امإو « هب ةأرملا هبلطت ام ضرفي نأ امإو «٠ ضرفي الو قلطي

 ريغ نم لثملا رهم بجوي نم نيب ينعأ  مهفالتخا ببسو . ( اهمزليو لثلا

 موهفم يف مهفالتخا  بجوي ال نمو « ضرفلا اهبلط دعب قلط اذإ جوزلل رايخ

 اوضِرْفَت وأ َنُهوُسَسَت ل ام َءاَسّنلا ْمَتْفَّلَط نإ مُكْيَلَع حانُجال »> : ىلاعت هلوق

 )١( ةيآ ةرقبلا ةروس 7١١ .

 ؛ ةفينح يأ دنعف لوخدلا لبق هدمب ضرف اففإو «رهلا هيف مسي ملو « حاكن كانه ناك اذإ (؟)

 ضورفملا فصن بجي : ًالوأ لوقي ناكو « ريخألا فسوي يبأ لوق وهو « رهملا فصن طقسي « دمجو
 /؟ عئانصلا عئادب ) رظنا . يعفاشلاو « كلام لوق وهو ء دقعلا يف ًاضورفم رهملا ناك اذإ ا؟

 ولو : لاقف ًادحاو ًالوق ربلا دبع نبا ركذ دقو . كلام بهذمل ( 06 ١/ يفاكلا ) رظناو (

 فصن اهلف « لوخدلا لبق اهقلط مث . اهاضرب امل ضرف مث « ىمسم رهم ريغ ىلع اهجوزت
 الف « لوخدلا لبقو « ةيمستلا لبق اهقلط نإ دمحأ دنعو . ثالثلا تارايخلا ركذي مو . ضرف ام
 دقعلا يف ىمسملاك راص لوخدلا لبق اهقلط مث . ىمس نإو « ةعتللا الإ اه سيلو « رهملا فصتني
 . ( 716/1 ينغملا ) رظنا . ةعتملا بجت الو « قالطلاب فصتني هنأ يف

 رارقتسالا يف ىمسلاك كلذ راص هيلع ناقفتي ام وأ , لثلا رهم امل ضرف ىتم يعفاشلا دنعو
 رظنا . دقعلا يف ضورفملاك راصف ٠ ضورفم رهم هنأل قالطلاب فيصنتلاو « توملاو « لوخدلاب
 . ( 585/٠6 عومجملا عم بذهملا )



 ةييحأ

 ببس ناكأ ءاوس قادصلا طوقس يف مومعلا ىلع لوم اذه له 4« ةّضيرَق ّنُهَل
 « كلذ يف فالخلا هببس قالطلا نكي مل ؤأ قادصلا ضرف يف .مهفالتخا قالطلا

 مهفي ال وأ لاح لك يف رهملا طوقس كلذ نع حانجلا عفر نم مهفي لهف ًاضيأو
 : ىلاعت هلوقل لاح لك يف هطوقس رهظألا ناك نإو لاتحا هيف ؟ كلذ

 يف هماعأ فالخ الو 27 4 هّرَدَق ِرِتْفملا ىلعو هُرَدَق عسوملا ىلع َنٌهوُعْتَمَو )
 امل بجوأ نم ىلع بجي ناك دقو . 29 ءيش هيلع سيل هنأ ءادتبا قلط اذإ هنأ

 بجوأو ضيوفتلا ريغ حاكن يف لوخدلا لبق قلط اذإ قادصلا رطش عم ةعتملا

 « لثملا رهم رطش هيف ةعتملا عم ال بجوي نأ ضيوفتلا حاكن يف لثملا رهم اهل
 افإو « ضيوفتلا حاكن يف قادصلا طاقسإل اهموهفمب ضرعتت مل ةيآلا نأل
 رهم ضيوفتلا حاكن بجوي ناك نإاف ضرفلا لبق قالطلا ةحابإل تضرعت
 « ىمسملا يف رطشني 5 قالطلا عقو اذإ رطشني نأ بجاوف بلط اذإ لثملا

 . جوزلا رايخ عم لثملا رهم هيف مزلي سيل هنإ : كلام لاق اذهلو

 ان ذب زيت

 لبقو قادصلا ةيمست لبق جوزلا تام اذإ يهو : ةيناثلا ةلأسملا امأو

 ةعتملا اهو قادص امل سيل : اولاق يعازوألاو .هباحصأو ًاكلام نإف « اهب لوخدلا
 : دوادو دمحأ لاق هبو « ثاريملاو لثملا قادص اهل : ةفينح وبأ لاقو . ثاريملاو

 لوق لثم وه هباحصأ دنع روصنملا نأ الإ « ًاعيمج نالوقلا يعفاشلا نعو
 نع يور ام وهف رثألا امأ : رثألل سايقلا ةضراعم مهفالتخا ببسو . () كلام

 1 . 58١ ةيأ ةرقبلا )١(

 « ةعامجلا ةياور يف دمحأ هيلع صن . ةعتملا الإ ال سيلف  لوخدلا لبق عضبلا ةضوفملا تقلط اذإ (؟)

 , يرهزلاو « يبعشلاو ٠ ديز نب رباجو « ءاطعو ٠ نسحلاو ٠ سابع نباو « رم نبا لوق وهو
 رهم فصن امل نأ ةياور دمحأ نعو « ةفينح يبأو ٠ قحسإو ٠ يعفاشلاو ٠ يروثلاو « يمعخنلاو
 . ( 78/1 ينغملا ) رظنا . حيحص حاكن هنأل « اهلثم

 - رهم امل بجي : امهدحأ : نالوق يعفاشلا دنعف لوخدلا لبقو « ةيمستلا لبق جوزلا تام اذإ (؟)



 لنظم

 ًاباوص ناك نإف يبأرب اهيف لوقأ : لاقف ةلئسملا هذه نع لئس هنأ دوعسم نبا
 َسْكَو ال اهئاسن نم ةأرما قادص امل ىزأ : ينف ًاطخ ناك نإو هللا َنف

 : لاقف يعجشألا راسي نب لِقْعَم ماقف « ثاريملا اهو ةدعلا اهيلعو ّطّطَش الو
 وبأ هجرخ « قشاو تنب عورب يف يَ هللا لوسر ءاضقب اهيف تيضقل دهشأ

 نأ وهف اذهل ضراعملا سايقلا امأو . 2 هححصو يذمرتلاو يئاسنلاو دواد

 لاقو « عيبلا ىلع ًاسايق ضوعلا بجي مل ضوعملا ضبقي مل اماف « ضّوع قادصلا

 « دمحأو « هباحصأو « ةفينح وبأو « ىليل يبأ نباو « ةمربش نباو « دوعسم نبا لاق هبو« اهلثم -
 نع يور ام لوقلا ذه هجوو « دقعلاب اهلثم رهم اهل بجي : لوقي ةفينح ابأ نأ الإ « قحسإو
 . أرهم امل مسي ملو : ةأرمأ جوزت لجر نع لكس دوعسم نبا نأ » دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع

 نإو « هللا نف « تبصأ نإف « يبأرب اهيف لوقأ : هللا دبع لاقف « لوخدلا لبق اهنع تاف

 اهو ةدعلا اهيلعو « ثاريملا امل « نائيرب هلوسرو هللاو ٠ ناطيشلا نمو يسفن نف « تأطخأ

 تيضقل ٌدهشأ : لاقو يعجشألا نانس نب لقعم هيلإ ماقف « طَّطَش الو َسْكَو ال , اهلثم رهم
 ببس توملا نألو « كلذب هللا دبع حرفف « قشاو تنب عورب يف تلي هللا لوسر ىضق ام لثم
 . لوخدلاك ةضوفملا رهم هب رقتساف « ىمسلا هب رقتسي
 ديزو « سابع نباو ءرمع نباو « يلع لاق هبو ء رهم امل بجي ال هنأ : يعفاشلل يناثلا لوقلاو

 اهنألو « ماشلا لهأ نم يعازوألاو « كلامو « ةعيبرو « يرهزلاو « ةنيدملا لهأو « تباث نبا
 نبا ربخ امأف « قالطلاك رهم امل بجي ملف « سيسملاو ٠ ضرفلا لبق ةضوفلا ىلع تدرو ةقرُق
 نم لجر هيلإ ماق هنأ يورو « عجشأ نم سان هيلإ ماق هنأ يورو ,« برطضم وهف دوعسم

 هنأ يورو ءراسي نب لقعم هيلإ ماق هنأ يورو « نانس نب لقعم هيلإ ماق هنأ يورو « عجشأ

 'عومجملا ) رظنا ٠ عضبلا ةضوفم ال ءرهملا ةضوفم عورب نوكت نأ زوجيو « نانس وبأ هيلإ ماقأ
 .( 305 /اه

 نبا لاقو . يذمرتلاو يدهم نبا هححصو « ماحلاو « نابح نباو « ننسلا باحصأو « دمحأ هاور )١(
 نم هظفحأ ال : يعفاشلا لاقو « تايفالخلا يف يقهيبلاو « هدانسإ ةحصل هيف زمغم ال : مزح

 «٠ ثيدحلا باحصأ ضعب هححصو « هب تلقل عورب ثيدح تبث ول : لاقو هلثم تبثي هجو
 /؟ صيخلتلا ) رظنا . لودع مهلك ةباحصلا نأل ء رضي ال هيوار مسا يف فالتخالا نإ : اولاقو

11). 

 'دجأ دنس يف وهو ةفرعملا يف ةدنم نبا هركذ « ةرم نب لاله : قشاو تنب عورب جوز مساو

 . ( قباسلا ردصملا ) رظنا . كلذك



 نهفت

 لوق يف ةجح الف عورب ثيدح تبث نإ : ةلأسملا هذه يف يعفاشلا نع ينزملا

 : ملعأ هللاو باوصلا وه هلاق يذلاو . ةنسلا عم دحأ

 ا طا #

 ةفصل امإو هنيعل امإ دسفي قادصلاو ةدسافلا ةقدصألا يف : سماخلا عضوملا

 نأ زوجي الامو ريزنخلاو رخلا لثف هنيعل دسفي يذلاف ء« رذع وأ لهج نم هيف

 كلذ يفو « عويبلاب هيف لصألاف لهجلاو رذعلا لّبق نم دسفي يذلاو  كلقُي
 1 : ةروهشم لئاسم سمخ

 وأ اهحالص دبي مل ةرق وأ ًاريزنخ وأ ًارخ قادصلا ناك اذإ : ىلوألا ةلأسملا
 نعو . لثملا رهم هيف عقو اذإ حيحص دقعلا : ةفينح وبأ لاقف « ًادراش أريعب

 هدعبو لوخدلا لبق هخسفو دقعلا داسف : اههادحإ : ناتياور كلذ يف كلام

 ببسو .() لثملا قادص اهلو تبث لخد ْنِإ هنأ : ةيناثلاو . ديبع يبأ لوق وهو
 هككح لاق نف ؟ كلذك سيل مأ عيبلا كح كلذ يف حاكنلا كح له مهفالتخا

 ةماع لاق هبو « حيحص حاكنلاو « ةدساف ةيمستلاف ؛ ريزتخلاو « رمخلاك ًاقادص حاكنلا يف يمس اذإ )١(

 . دمحأ هيلع صنو « يأرلا باحصأو يعفاشلاو « يعازوألاو ٠ يروثلا مهنم : ءاهقفلا
 يف لاق دمحأ نأل : لاق زيزعلا دبع ركب وبأ هراتخاو « دساف حاكنلا نأ ديبع يأ نع يكحو

 . هيجعأف ؟ حاكنلا لابقتسا ىرت : تلقف « ههركف بيط ريغ لام ىلع جوزت اذإ يذورملا ةياور
 هدسفأ نم جتحاو ء خسف هلبق ناك نإو « حاكنلا تبث لوخدلا دعب ناك نإ هنأ كلام نع يكحو

 . راغشلا حاكن هبشأف « ًامرحم هيف قادصلا لعج حاكن هنأب

 « ًاحيحص نوكي نأ بجوف ًاحيحص ناك « ًاحيحص ًاضوع حاكنلا ناك ول هنأ هزاجأ نم جتحاو
 الف « ضوعلا ةلاهجب دسفي ال. دقع هنألو « ًالوهجب وأ ًابوصغم ناك ول !؟ « ادساف هضوع ناك نإو

 . علخلاك هميرحتب دسفي

 . ةفينح يبأو ءروث وبأو يعفاشلاو ٠ كلام مهنم : ملعلا لهأ رثكأ لوق يف لثملا رهم اهل بجيو
 ١/ يفاكلا ) رظناو ( 190 ١/ ينغملا ) رظنا . ًاعيمج موق يف لثملا رهم رقتسا ءاهب لخد نإف

 . ( 250/١ ريغصلا حرشلا )و . كلام بهذمل ( 08



 انهن

 نمو « نلا داسفب عيبلا دسفي 5 قادصلا داسفب حاكنلا دسفي : لاق عيبلا مح

 قادصلا ركذ نأ ليلدب قادصلا ةبحص حاكنلا دقع ةحص طرش نم سيل لاق

 قرفلاو . لثملا قادصب حّحّصيو حاكنلا يضمي : لاق دقعلا ةحص يف ًاطرش سيل

 نيب قرفي نأ كلام لوصأ هيضتقت يذلاو « فيعض همدعو لوخدلا نيب

 نآلا ركذأ تسلو « عيبلا ىلع ًاسايق هيف ةفصل مرحلا نيبو نيعلا مرحلا قادصلا

 . اصن هيف

 اني ذب ذيك

 ًادبع هيلإ عفدت نأ لثم عيب رهملاب نرتقا اذإ اوفلتخاو : ةيناشلا ةلأسملا
 « قادصلا نم نثلا ىمسي الو « دبعلا نم نعو قادصلا نع مرد فلأ عفديو

 يبأ لوق وهو ٠ بهشأ هزاجأو .روث وبأ لاق هبو « مساقلا نباو كلام هعنف
 ًادعاصف رانيد عبر عيبلا دعب يقابلا ناك نإ : لاقف هللا دبع قرفو . ةفينح
 «زئاج كلذ : لاق ةرف « ىعفاشلا لوق هيف فلتخاو ء«زاج هيف كشي ال رمأب

 هيبش كلذ يف حاكنلا له مهفالتخا ببسو . () لثملا رهم هيف : لاق ةرمو

 حاكنلا يف زوج نمو « هعنم عيبلاب كلذ يف ههبش نف ؟ هيبشب سيل مأ عيبلاب

 . زوجي لاق عيبلا يف زوجي ال ام لهجلا نم
#0 000* 

 « فلأب هذه يراد كتعبو يتنبا كتجوز : لاقف « عيبو « حاكن نيب عمج نإف : ينغملا يف ءاج )١(

 كنم تيرتشاو « يتنبا كتجوز : لاق نإو ءرادلا ةيقو « اهقادص ىلع فلألا طقسيو . حص

 رهمو « ديعلا ىلع فلألا طقسيو «.حص « حاكنلا تلبقو « هكتعب : لاقف . فلأب اذه كدبع

 1 . دحأ بهذم اذه . لثملا

 ١/ ينغما ) رظنا . ةلاهجلا ىلإ هئاضفإل رهملاو « عيبلا حصي ال : هيلوق دحأ يف يعفاشلا لاقو

 ا ْ .( الك

 « ءانبلا لبق خسفي دساف حاكنلا نأ ةلئسملا هذه يف روهشملا : كلام بهذمل يواصلا لاقو

 هلك اذهو .. هريغو عيبلا نم هعم ام تبث لوخدلاب حاكنلا تبث اذإف « لثملا رهمب هدعب تبثيو

 ىلع يواصلا ةيشاح ) رظنا . هوحنو عيبلا عم هعاتجا زوجيف ضيوفتلا امأو « ةيمستلا حاكن يف
 . ةلاَعَجلاو « ةاقاسملاو « فرصلاو ء ةكرشلاو « ضارقلا هلثمو ( ؛56 /؟ ريغصلا حرشلا



 لنفي

 اهقادص يف هيلع طرتشاو ةأرما حكن نيف ءاماعلا فلتخاو : ةغلاثلا ةلأسملا

 : هباحصأو ةفينح وبأ لاقف : لاوقأ ةثالث ىلع بألا هب يباحي ( ًءابح
 « لثملا قادص الو دساف رهملا : يعفاشلا لاقو « حيحص قادصلاو مزال طرشلا

 حاكنلا دعب ناك نإو « هتنبال وهف حاكنلا دنع طرشلا ناك اذإ : كلام لاقو

 ههبش نف « عيبلاب كلذ يف حاكنلا هيبشت مهفالتخا ببسو . "هل وهف

 زوجي ال ؟ حاكنلا زوجي ال : لاق ءابح هسفنل طرتشيو ةعلسلا عيبي ليكولاب
 قيرفت امأو . زوجي : لاق عيبلل ًافلاخم كلذ يف حاكنلا لعج نمو « عيبلا

 هطرتشا يذلا كلذ نوكي نأ حاكنلا دقع يف طرشلا ناك اذإ همهتا هنألف كلام
 قافتالاو حاكنلا داقعنا دعب ناك اذإ همهتي ملو « اهلثم قادص نم ًاناصقن هسفنل

 . ديبع يبأو يروثلاو زيزعلا دبع نب رمع لوقوه كلام ")9 لوقو . قادصلا ىلع

 . ءاطعلا : هانعمو . ءابلاب ( ءابح ) باوصلاو . ءايلاب ( ءايح ) «ركفلا راد » ةخسن يف (1)

 قحسإ لاق هبو ء دجأ بهذم وهو « هسفنل هتنبا قادص نم ًائيش طرتشي نأ ةأرملا يبأل زوجي )0
. 

 ٠ جحلا يف اهلعجف « فالآ ةرشع هسفنل طرتشا هتنبا جوز امل هنأ قورسم نع يور دقو

 . كتأرما زهج « جوزلل لاق مث « نيكاسللاو
 . نيسحلا نب يلع نع كلذ وحن يورو

 كلذ نوكي ديبع وبأو يروثلاو ءزيزعلا دبع نب رمعو , ةمركعو ٠ سواطو « ءاطع لاقو
 نم صقت هنأل « ةيمستلا دسفتو , لثملا رهم اهلف كلذ لعف اذإ : يعفاشلا لاقو « ةأرمال

 ىقبيف « اهعضب ضوع هنأل « ةجوزلل الإ بجي ال رهملا نأل . دسافلا طرشلا اذه لجأل « اهقادص

 . دسفيف « لوهجم كلذو ٠ طرشلا لجأل هنم صقت ام رهملا ىلإ ضن نأ جاتحن اننأل « ًالوهجم

 ينامث ينَرْجَأَق نأ ىلع نيتاه يتنبا ىدحإ َكَحِكْنَأ نآْديِرَأ ينإ> : ىلاعت هلوق لوألا كوقلا لهألو

 نم مدالوأ نإ » هلوقلو « كيبال كلامو تنأ » مالسلاو .ةالصلا هيلع هلوقو 717 صصقلا <« ججح

 ريغ طرش نإو ( 121/16 عومجملا رو ( ينغلا ) رظنا « مهلاومأ نم اولكف : كبسك بيطأ

 وهف ءدقعلا لبق ءاطعلا ناك اذإ اذه ء دمحأ هيلع صن ء لطاب طرشلاف « ءايلوألا نم بألا

 ١/ راطوألا لين ) رظنا . كلام لوق وهو . هل لعج نمل وهف ء دقعلا دعب ناك اذإ امأ . امل

/[55 ). 

 . هانتبثأ ام باوصلاو « هلوقو » « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف (0)



 نفل

 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع قازرلا دبعو.يئاسنلاو دواد وبأ جرخو

 وهف حاكنلا ةمّضِع لبق ءابح ىلع تحكن ةأرما اميأ » ِهْنَِ هللا لوسر لاق : لاق
 هيلع ٌلجرلا مركأ ام قحأو , هيطعأ نمل وهف حاكنلا ةصع دعب ناك امو « احل
 , هفّحص هنأ لبق نم هيف فلتخم بيعش نب ورع ثيدحو 27« هتخأو هتنبا
 تانقثلا هتتور اذإ :ربلا دبع نب رمع وبأ لاقو « كلام لوق يف صن هنكلو
 . هب لمعلا بجو

 ايي ذي لين

 ؟ لثلا ره وأ لثلاب وأ ةيقلاب عجرت له اوفلتخاو . تباث حاكنلا : روهجلا
 « لثملا رهمب ةرم لاقو « ةيقلاب ةرم لاقف « ىعفاشلا لوق كلذ يف فلتخاو

 ناكل لثملا قادص وأ ةهقلا نم لقألاب عجرت ليق ولو : يمخللا نسحلا وبأ لآق
 هبشي له فالخلا ىنبمو . دساف حاكنلا : لاقف نونحس ذشو . ًاهجو كلذ

 هنأ ىلإ يرذنلا راشأو « دواد وبأ هنع تكس : يناكوشلا لاق . يذمرتلا الإ ةسخلا هاور ثيدحلا )١(

 لين ) رظنا . تاقث بيعش نب ورمع نود نمو « فورعم لاقم هيفو بيعش نب رمع ةياور نم
 . ( 399 / راطوألا

 عيبلاك هدر اهلف « ابيع هب تدجوف « ًابيعم ناك اذإ قادصلا نأ : كلذ ةلمجو : ةمادق نبا لاق (0)

 : . ( 537١/٠6 عومجملا ) رظناو ( 188 ١/ ينغملا ) رظنا . هب دري ال

 ًايلثم قادصلا ناك نإو « هدرب خسفني ال دقعلا نأل ء دمحأ دنع هتيق اهلف « هب در اذإو

 « بيعلا كاسمإ تراتخا نإو « هيلإ برقأ هنأل ء هلثم هيلع اهلف « هتدرف « نوزوملاو « ليكلاك
 هب تدجو مث ء اهدنع بيع هب ثدح نإو , دمحأ بهذم سايق يف كلذ اهلف « هثرا ذخأو
 تبثيف « ةضواعملا دقع يف ضوع هنأل هبيع هْثْرَأ درو « هدر نيبو « هثرأ ذخأ نيب تريخ ٠ أبيع

 . ( 1888 ١/ ينغملا ) رظنا . عيبلاك كلذ هيف

 . هتيق تذخأ . هلثم دجوي مل نإو « هلثم تذخأو « هتدر « أبيع هب تدجو نإ كلام دنعو

 . ( ١9١ /؟ ةنودملا ) رظنا



16 

 ههيشي م نمو ؛ ختي لاق ههبش نش ؟ .ههبشي ال وأ عيبلا كلذ يف حاكنلا

 . خسفني ال : لاق

 انف ذبح اذنك

 نإ فلأ قادصلا نأ ىلع ةأرملا حكني لجرلا يف اوفلتخاو : ةسماخلا ةلأسملا
 روهملا لاقف « نافلأ قادصلاف ةجوز هل تناك نإو « ةجوز هل نكي مل

 نم ابهلو ءزئاج طظرشلا : موق لاقف ٠ كلذ يف بجاولا يف اوفلتخاو « هزاوجب
 يعفاشلا لوق وهو « لثملا رهم اهل : ةفئاط تلاقو « طرتشا ام بسحب قادصلا

 , ةعتلا الإ ال نكي ل لوخدلا لبق اهقلط نإ : لاق هنأ الإ ء روث وبأ لاق هبو
 ةأرما هل نكت مل نإو « مرد فلأ اهلف ةأرما هل تناك نإ : ةفينح وبأ لاقو

 يف جرختيو , © فلألا نم لقأ وأ نيفلألا نم رثكأ نكي مل ام اهلثم رهم اهلف
 يف اهيف ًاصن نآلا ركذأ تسلو ءررغلا ناكل خوسفم حاكنلا نإ لوق اذه

 اهف اوفلتخاو .. ةريثك هعورفو بابلا اذه يف مهلئاسم روهشم هذهف . بهذملا

 : كلام لاقف ءاههبشأ امو عضاوملا هذه يف هب ىضق اذإ لثملا رهم هب ربتعي

 نم اذه نإف « نافلأ اهقادصف « ةأرما هل تناك نإف « مهرد فلأب ةأرما جوزت اذإ كلام دنع )١(
 /؟ ةنودملا ) رظنا ؛ كلام دنع هيف عيبلا زوجي ال اذهو « دراشلا ريعبلا لثم وهو « ررغلا
 .( ال١

 فلأ ىلع كتجوزت : هلوق لثم وهو « دمحأ هيلع صن : « ينغملا »بحاص لاق . دمحأ دنعزئاج اذهو
 | . ( 747 /1 ينغملا ) رظنا . اهنه كتجرخأ نإ نيفلأ ىلعو ٠ كراد نم كجرخأ مل نإ

 ىلعو ء اهدلب نم اهجرخي مل نإ فلأ ىلع اهجوزتي نأ لثم وهو ء زئاج كلذ ةفينح يبأ دنعو
 تناك نإ نيفلأ ىلعو « ةالوم تناك نإ فلأ ىلع اهجوزت وأ ء اهدلب نم اهجرخأ نا. نيفلأ
 . ةفينح يبأ دنع زئاج كلذ لكف « ةيبرع

 عقي ل نإف« طرشلا كلذ ىلع يمس ام اهلف هب ءافولا عقو نإف فالخ الب زئاج لوألا طرشلاف ؛ ,رهلا امأ
 ةفينح يبأ لوق اذهو ءرثكألا ىلع دازي الو ٠ لصألا نم صقني ال اهلثم رهم اهلف « هب ءافولا
 عئادب ) رظنا . نادساف ناطرشلا : رفز لاقو . نازئابج ناطرشلا : دمعو ء فسوي وبأ لاقو
 . ( 11137 /؟ عئانصلا
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 اهتبصع ءاسنب ربتعي : يعفاشلا لاقو . امللامو "اهباصنو اهلج يف ربتعي

 , « مهريغو ةبصعلا نم اهتبارق ءاسن كلذ يف ربتعي : ةفينح وبأ لاقو « طقف
 هلوقل « لامجلاو لاملو بصنملا يف وأ طقف بصنملا يف ةلثاملا له فالخلا ىنبمو
 . ثيدحلا « اهبّسَحو اهلامجو اهنيدل ةأرملا حكت » مالسلاو ةالصلا هيلع

 »0 *خ *

 نأ ولخي ال مهفالتخاو قادصلا يف نيجو 9 فالتخا يف : سداسلا عضوملا

 تقو ينعأ : تقولا يف وأ سنجلا يف وأ رذقلا يف وأ ضبقلا يف نوكي

 جوزلا لاقو نيتئامب ًالَثَم ةأرملا تلاقف رْدَلا يف افلتخا اذإ امأف ٠ بوجولا
 ناك نإ هنإ : كلام لاقف « ًاريثك ًافالتخا كلذ يف اوفلتخأ ءاهقفلا نإف « ةئامب

 نافلاحتي اهنأ هبشي امب ةأرملاو هبشي امب جوزلا أو لوخدلا لبق فالتخالا
 نإو « فلاحلا لوق لوقلا ناك رخآلا لكنو امههدخأ فلح نإو « ناخسافتيو

 لوقلا ناك اههنم هبشي امب أ نمو . ًاعيمج افلح اذإ ام ةلزنمب ناك ًاعيمج الكن

 )١( اهبصنم )و : حيحصلاو ( اهباصنو ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عسمج يف ( .
 ءاهلامو ء اهلامج لثم يف يه نمب ربتعت : كلام لاقو . اهراقأ نم اهلثم رهم : دمحأ بهذم (1)

 . براقألا نود كلذب فلتخت انإ ضاوعألا نألو « اهيراقأب صتخي الو « اهفرشو
 نيف دمحأ نع ةياورلا تفلتخاو اهراقأ : أ  اهؤاسنو « اهئاسن رهم امل + دوعسم نبا ثيدح دعألو
 اهربتعاف « اهيبأ لبق نم اهئاسن نم اهلثم رهم اهل : لبنح ةياور يف لاقف « اهراقأ نم ربتعي
 . يعفاشلا بهذم وهو . ةصاخ تابصعلا ءاسنب

 . اهمعنتنب وأ . اهتمع وأ اهتخأ وأ  اهمأ لثم اهئاسن رهم احل : ءيفاه نب قحسإ ةياور يف لاقو
 هنإف « ىلؤأ ىلوألاو . اهئاسن نم نهنأل ٠ ىليل يبأ نباو ةفينح يِلأ بهذم وهو ء ركب وبأ هراتخا
 « اهموق ءاسن رهم لثمب قشاو تنب عورب يف ىضق َقِلَي هللا لوسر نأ » : عورب ةصق يف ىور دق
 الف اهبسن يف اهنايواست ال « اهتلاخو اهمأو « اهبسنب اهفرشو « اهرهم يف ربتعم ةأرلا فرش نألو
 يهو « ةنيرش اهمأ نوكت دقو ٠ ةفيرش يهو ٠ ةالوم اهنأ نوكت دقو «اهفرش يف !هيوأسي
 . اهلقعو « اهنيد يف املاح لثم يف نوكت نأربتعيو « برقألاف « بزقألا ربتعيو « ةفيرش ريغ
 نأو قادصلا هلجأل فلتخي ام لكو « اهبسن ةحارصو « اهتيبويثو « اهتراكبو اهراسيو « اهلامجو
 . ( 756/7 ينغملا ) رظنا . رهملا يف فلتخت دالبلا ةداع نأل « اهدلب لهأ نم نوكت
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 : ةفئاط تلاقو . جوزلا لوق لوقلاف لوخدلا دعب فالتخالا ناك نإو « هلوق
 ةَمْرْبِش نباو ىليل يبأ نباو روث وبأ لاق هبو ءهنيمي عم جوزلا لوق لوقلا

 اهف جوزلا لوقو ٠ اهلثم رهم ىلإ ةجوزلا لوق لوقلا : ةفئاط تلاقو « ةعامجو

 . اهلثم رهم ىلع داز

 ارت لو « لثلا رهم ىلإ عجرو افلاحت افلتخا اذإ : ةفئاط تلاقو

 قادص ىلإ درت اهنإ ليق دقو « ةعامجو يروثلاو يعفاشلا بهذم وهو « كلا
 . "وه ىعَدا امم لقأو تعّدأ امم رثكأ لثملا قادص نكي مل ام نيمي نود لثملا

 لثملا رهم يعدي نم لوق لوقلا : دمحأ دنعف « ةنيب الو , دقعلا دعب قادصلا ردق يف افلتخا اذإ )١(

 وأ« لثلا رهم جوزلا ىعدا نإو « اهيوق لوقلاف ؛ لقأ وأ , اهلثم رهم ةأرملا تعدا نإف « اهنم

 . هلوق لوقلاف « رثكأ
 نعو « هوحن ديبع يبأو ٠ نايلس يبأ نب دامحو ٠ يعخنلاو « نسحلا نعو « ةفينح وبأ لاق اذهو

 نباو ىليل يبأ نباو ٠ يبعشلا لوق وهو . لاح لكب جوزلا لوق لوقلا نأ ىرخأ ةياور دمحأ
 جوزتي ال ًارهم يعدي نأ وهو « اركثتسم يعُدَي نأ الإ فسوي وبأ لاق هبو ءروث يبو « ةمربش
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق تحت لخديف ء هيلع ّئعدمو « ةدايزلل ركنم هنأل ةداعلا يف هلثمب

 . « هيلع ىعدملا ىلع نيملا نكلو »

 بجو افلح نإو « هلاق ام تبث رخآلا لَكَبَو ء اهدحأ فلح نإف « نافلاحتي : يعفاشلا لاقو
 نافلاحتيف « ةنّيب الو , دقعلا يف قحتسملا ضوعلا يف افلتخا امنأل يروثلا لاق هبو « لثملا رهم

 . نثلا يف افلتخا اذإ « نّيعياشملا ىلع سايق
 لوقلاف « هدعب ناك نإو « حاكنلا خسفو « افلاحت لوخدلا لبق فالتخالا ناك نإ : كلام لاقو

 « هدعبو « ضبقلا لبق ام نيب فلاحتلا يف قرفي هنإف « عيبلا يف هلصأ ىلع هانبو . جوزلا لوق

 ش . هتتامأب تيضر دقف « داهشإ ريغب اهسفن تماسأ اذإ اهنألو

 رئاس يف ركنملا ىلع ًاسايق هلوق لوقلا ناكف « لثملا رهم يعدي نم لوق رهاظلا : ةلبانحلا لاقو
 . ىواعدلا

 ء دمحأ بهذم وهو « لثلا رهم ىلإ در « هنم رثكأ يه تعداو « لثملا رهم نم لقأ ىعدأ نإو
 دحاو لك هلوقي ام نإف « افلاحتي نأ ىلوألا : ةمادق نبا لاق نكلو . نيهلا هباحصأ ركذي مو

 . لوق اذهو . ىواعدلا رئاس يف ركنملك هبحاص نم نيهب الإ: هنع لدعي الف « ةحصلل لحي اهنم

 ( 558/٠6 عومجملا )و « اهدعب امو ( 7١ /1 ينغملا ) رظنا . مهوصأ ىلع نوقابلاو « ةفينح يبأ
 . اهلثم رهم قفاوي ايف املوق لوقلاف « هيلع كلذ يه تعداو « هتأرما قادص جوزلا ركنأ نإو
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 ىلع ةنيبلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم يف مهفالتخا ىلع ينبم مهفالتخاو

 لاق نف ؟ للعم ريغ وأ للعم كلذ له 7« ركنأ نم ىلع نيملاو ىعّدا نم
 لاق نمو . اخسافتو افلاحت ايوتسا نإف « ةهبش اههاوقأ ًادبأ فلحي : لاق للعم

 يعدتو قادصلا سنجو حاكنلاب هل رقت اهنأل جوزلا فلحي : لاق للعم ريغ
 دحاو لك نأل « أادبأ نافلاحتي ًاضيأ ليقو « هيلع َّىعَدُم وهف أدئاز ًاردق هيلع
 . هابشألا عاري مل نم دنع كلذو « هيلع ىعدم اههنم

 لوقلاو ٠ لثملا رهم ىلإ اهلوق لوقلا لاق نمو بهذملا يف كلذ يف فالخلاو

 نوكي لب ٠ ىوعدلا يف ادبأ نايوتسي ال امنأ ىأر لثملا رهم ىلع داز ايف هلوق

 : لداعي ايف نوكي نأ نم اهاوعد ولخي ال هنأ كلذو . ةهبش ىوقأ دب الو امهدحأ .

 نوكيف كلذ قوف اهف نوكي وأ « اهلوق لوقلا نوكيف هنود اهف اهلثم قادص

 عوجرلاو فلاحتلا دعب خسافتلا يف يعفاشلاو كلام فالتخا ببسو . هلوق لوقلا

 نف ؟ هّبَشُي سيل مأ كلذ يف عيبلاب حاكنلا هّبَشُي له وه ء لثملا قادص ىلإ

 طرش نم سيل قادصلا نأل هبشي ال لاق نمو « خسافتلاب لاق هب هبشي لاق

 باحصأ نم عز نم كلذكو . فلاحتلا دعب لثملا قادصب لاق دقعلا ةحص

 امههدحأ عجري نأ الو ءيش ىلع ايضارتي نأ فلاحتلا دعب امل زوجي ال هنأ كلام

 لبق كلذ ناك ءاوسو « ًائيش قحتست ال : لاق وأ « هنم هتأربأ وأ « امل ىُفو هنأ ىعدا ءاوس
 « يروثلاو « ليل يبأ نباو ٠ ةمربش نباو « يبعشلاو « ريبج نبا لاق هبو « هدعب وأ  لوخدلا .

 . روهجلا لوق وهو « دمحأ لوق وهو « ةفينح وبأو قحسإو « يعفاشلاو
 « جوزلا لوق لوقلاف . لوخدلا دعب ناك نإ : اولاق مهنأ ةعبسلا ةنيدملا ءاهقف نع يكحو

 . كلام لاق هبو . قادصلا عطقي ةأرملاب لوخدلاو 2

 اهف فالحل ناك وأ « ةنيدملاب ناك ؟ قادصلا ليجعت ةداعلا تناك اذإ كلذ لاق امنإ : هباحصأ لاق
 . هعم رهاظلا ناكف « هضبقب الإ ةذاعلا يف اهسفن مست ال اهنأل « ةداعلا يف هنم لجعت

 عومجملا )و ( ١/ 7١5 ينغملا ) رظنا « هيلع ىعدملا ىلع نيبلا » هَ ينلا لوق روهمجا ةجحو
 .. . كلام بهذمل ( 42/١ يفاكلا رظنا ) و ( 505 6

 . نيحيحصلا يف هلصأو ٠ يقهيبلا هاور « ركنأ نم ىلع نيهلاو « ىعدأ نم ىلع ةئبلا « ثيدح 7



 لقطحأ

 امإف اذه ىلإ بهذ نمو . فعضلا ةياغ يف وهف هب ضريو رخآلا لوق ىلإ
 . هيف فلتخم ناعلل محلا اذه دوجو نأ عم فيعض هيبشت وهو . ناعللا هبشي

 تّضبق دق جوزلا لاقو « ضبقأ مل ةجوزلا تلاقف ضبقلا يف افلتخا اذإ امأو

 ءروث وبأو دمحأو يروثلاو يعفاشلا لاق هبو ةأرملا لوق لوقلا : روهملا لاقف
 . " لوخدلا دعب هلوق لوقلاو «٠ لوخدلا لبق اهوق لوقلا : كلام لاقو

 مهدنع ناك ةنيدملاب فرعلا نأل كلام كلذ لاق افإ : هباحصأ ضعب لاقو

 فرعلا اذه هيف سيل دلب ناك نإف « قادصلا عفدي ىتح جوزلا لخدي ال نأ
 ' « اهيلع يعدم األ نسحأ ًادبأ اطوق لوقلا نأب لوقلاو « ًادبأ اهوق لوقلا ناك

 .باحصأ فلتخاو « جوزلا اهب لخد اذإ هل يتلا ةهبشلا ةوق ىعار كلام نكلو '
 امأو . نسحأ نيمي ريغب وأ نيمب هلوق لوقلا نوكي له لوخدلا لاظ اذإ كلام
 تلاقو « دبعلا اذه ىلع َكَنْجَوُز ًالثم وه لاقف قادصلا سنج يف فلتخا اذإ
 ناخسافتيو نافلاحتي اهنأ بهذلا يف روهشملاف « بوثلا اذه ىلع كتْجْوَز يه
 لثم قادص اهل ناكو تبث ءانبلا دعب ناك نإو . ءانبلا لبق فالتخالا ناك نإ
 نافلاحتي : راصقلا نبأ لاقو ٠ مهب فرتعأ ام لقأ وأ تعدا امم رثكأ نكي مل ام

 لوق لوقلا : غبصأ لاقو « لوخدلا دعب جوزلا لوق لوقلاو « لوخدلا لبق
 جوزلا لوق هبشي مل نإف « هبشي مل وأ اهلوق هبشأ ءاوس ههبشي ناك نإ جوزلا
 ناكو افلاحت ًاهبشم اهلوق نكي مل نإو « اهوق لوقلا ناك ًاهبشم اهلوق ناك نإف
 يف اههفالتخا دنع هلوق لثم ةلأسللا هذه يف يعفاشلا لوقو . لثملا قادص اهل

 عم ةجوزلا لوق لوقلاف « هل ةنيب الو ٠ تركتأو , هتجوز ىلإ قادصلا عفد هنأ جوزلا ىعدا اذإ )١(
 وبأو « لليل يبأ نباو « ةمربش نباو ٠ ةفوكلا لهأو « ريبج نب ديعسو « يبعشلا لاق هبو . اهنيمي

 ناك نإو « ةجوزلا لوق لوقلاف ٠ لوخدلا لبق فالتخالا ناك نإ : يعازوألاو ٠ كلام لاقو

 « فافزلا لبق فالتخالا ناك نإ : ةعبسلا ةنيدملا ءاهقف لاقو . جوزلا لوق لوقلاف ٠ لوخدلا دعب
 . ( 509 ٠١/ عومجملا ) رظنا . هلوق لوقلاف ٠ فافزلا دعب ناك نإو « اهلوق لوقلاف



 الامل

 . © لثملا رهم ىلإ ناعجارتيو نافلاحتي ينعأ : رْدقلا

 نإ عويبلا باتك يف هلصأ فرعتس عيبلا يف خسافتلاب ءاهقفلا لوق ببسو

 ىلع ءيجي يذلاو . ءىلاكلا يف روصتي هنإف تقولا يف مهفالتخا اأو . هللا ءاش

 ىلع ًاسايق مراغلا لوق لجألا يف لوقلا نأ هنع روهشملا يف ةيف كلام لوق لصأ
 نف ؟ هدعب وأ لوخدلا لبق له بجي ىتم ًاضيأ روصتيو « فالخ هيفو عيبلا

 بجي ال ذإ عيبلا ىلع ًاسايق لوخدلا دعب الإ بجي ال : لاق ٌعويبلاب حاكنلا هبش
 يف طرتشي ةدابع قادصلا نأ ىأر نمو « ةعلسلا ضبق دعب الإ يرتشملا ىلع نفلا
 لبق جوزلا مدقي نأ كلام بحتسا كلذلو . لوخدلا لبق بجي : لاق ةيلحلا

 . قادصلا نم ًائيش لوخدلا
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 ثلاثلا نكرلا

 : نيهجوب عرشلا يف لحت اهنإف ةأرما لكو دقعلا لحم ةفرعم يف
 : نيمنق ىلإ ًالوأ مسقنت ةلجلاب ةيعرشلا عناولاو . نيمي كلمب وأ « حاكنب امإ

 « اهيلع قفتم ىلإ مسقنت ةدبؤملا عناوملاو . ةدبؤم ريغ عناومو ٠ ةدبؤم عناوم
 ١ اهيف فلتخاو . عاضرو « رئصو , بسن : ثالث اهيلع ققتلف . اهيف فلتخمو

 )١( يفاكلا ) رظنا ١/ كلام بهذمل ( ؛08 .

 رظنا . روث وبأ لاق هبو .:لثلا رهم امل نوكيو « نافلاحتي ةلأسملا هذه يف يمفاشلا دنعو
 ٠ ) (؟هد م6 عومجلا .

 ةيق تناكو « ةمألا هذه ىلع لب : تلاقف « دبعلا اذه ىلع كتجوزت : لاق نإف , دمحأ دنع امأ

 نأل ء دبعلا ةيق هل تبجوو « جوزلا فلح , كلذ قوف ةمألا ةيقو « رثكأ وأ ؛ لثلا رهم دبعلا
 ةمألا ةيق تناك نإو هركني ام اهكلم يف لخدي الك دبعلا نيع بجت الو « رهاظلا قفاوي هلؤق
 بجت لهو « اهنيمي عم ةجوزلا لوق لوقلاف ٠ كلذ نم لقأ دبعلا ةيقو « لقأ وأ « لثملا رهم
 . ( ١/ 7١ ىنغلا ) رظنا . ناهجو هيف ؟ اهتيق وأ ةمألا

 نأل اهنيع ال ةيراجلا ةيق اهلف ء رثكأ وأ ةيراجلا ةبق لثم اهلثم رهم ناك اذإ : ةفينح يأ دنعو
 ةفحت ) رظنا . اهتهقب ءاضقلا بجوف « هيلع اقفتي ملو ٠ يضارتلاب الإ نوكي ال ةيراجلا كيلق
 . ( ؟6١/؟ ءاهقفلا



 0 ال

 . ددعلا عنام : اهدحأت ةعست ىلإ ممقنت ةدبؤم ريغلاو . ناعللاو « انزلا
 : سماخلاو . رفكلا عنام : عبارلا . قرلا عنام : ثلاثلاو . عما عنام : يناثلاو

 فالتخا ىلع ةدعلا عنام : عباسلاو . ضرملا عنام : سداسلاو . مارحإلا عنام

 عنام : عساتلاو . قلطملل ثالث قيلطتلا عنام : نماشلاو . هديبأت مدع يف

 ةعبرأ بابلا اذه يفف « ًاعنام رشع ةعبرأ ةلملاب ةيعرشلا عناوملاف . ةيجوزلا



 نضطر ١

 لوألا لصفلا

 .بسنلا عنام يف

 : نآرقلا يف تاروكذملا عبسلا بسنلا لبق نم نوحي يئاللا ءاسنلا نأ ىلعاوقفت
 ؛ تخألا تانبو خألا تانبو تالاخلاو تامعلاو تاوخألاو تانبلاو داما

 نم وأ مألا ةهج نم ةدالو كيلع امل ىثنأ لك مسا : انه مألا نأ ىلع اوقفت

 وأ بلا لبق نم مالو اسيلع كال أ لجل ما « كنا : ألا هب
 دحأ يف كتكراش ىثنأ لكل مسا يهف : تخألا امأو « ةرشابم وأ تنبلا لبق

 يه ىثنأ لكل مسا : ةمعلاو « اهيلك وأ مألا وأ بألا ينعأ اهيعومج وأ كيلصأ

 تخأل مما يهف : ةلاخلا امأو « ةدالو كيلع هل ركذ لكل وأ كيبأل تخأ

 كيخأل ىثنأ لكل مما : خألا تانبو « ةدالو كيلع اهل ىئنأ لك تخأ وأ كمأ

 مما : تخألا تانبو « ةرشابم وأ اهيبأ لبق نم وأ اهمأ لبق نم ةدالو اهيلع
 . اهيبأ لبق نم وأ اهمأ لبق نم وأ ةرشابم ةدالو اهيلع كتخأل ىثنأ لكل
 اهيف لصألاو . ةلملا هذه يف هماعأ فالخ الو , تامرحم عبسلا نايعألا ءالؤهف

 بسنلا نأ ىلع اوعمجأو . ةيآلا رخآ ىلإ 024 ميلع ْتَمّرَح » : ىلاعت هلوق

 . نيهلا كلمب ءطولا مرحي ءطولا مرحي يذلا

 اين ذبح ديت

 )١( ةيأ ءاسنلا 5 .



 ليكي

 يناثلا لصفلا

 ةرهاصملا يف

 هلوق هيف لصألاو ءابآلا تاجوز : عبرأ نهنإف ةرهاصملاب تامرح ا امأو
 تاجوزو . ةيآلا "24 ءاسُنلا نم مكؤابآ َحَكَن ام اوحكنت الو ١» : ىلاعت
 نِم نيذلا ٌمُكئانْبَأ لئالَحو ١» : ىلاعت هلوق كلذ يف لصألاو ءانبألا

 : ىلاعت هلوق كلذ يف لصألاو . ًاضيأ ءاسنلا تاهمأو 4 مُكبالْصْأ

 : ىلاعت هلوق هيف لصألاو « تاجوزلا تانبو "4 مكئاسن تاهّمأو >

 ءالؤبف 9 © نب مُتْلَخَد يتاللا ْمُكِئاسن نم مُكِروُجَح يف يناللا مُكَبِئاِبَرَو >
 تاجوز ميرحتوهو ؛ دقعلا سفنب نهنم نيتنثا يرحت ىلع نوسلسلا يتننتا عبرألا

 يف اهنم اوفلتخاو ةجوزلا ةنبا يهو لوخدلاب ةدحاوو « ءانبألاو ءابآلا

 مرحت له ةيناشلاو « جوزلا رجح يف نوكت نأ اهطرش نم له امهدحأ : نيعضوم
 مرحت له اوفلتخا مهنإف ةجوزلا مأ امأو . ؟ ءطولاب وأ ةذلل مآلل 0
 ةلأسم يف بابلا اذه نم ًاضيأ فلّتخاو ؟ طقف تنبلا ىلع دقعلاب وأ ءطولاب

 وأ حيحصلا حاكنلا هبجوي ام مرحتلا اذه يف انزلا بجوي له يهو « ةعبار
 : لئاسم عبرأ انهف ؟ ةهبشب حاكنلا

 رجح يف نوكت نأ ةجوزلا تنب ميرحت طرش نم له يهو : ىلوألا ةلأسملا
 طرش نم سيل كلذ نأ ىلع روهملا نإف ؟ هطرش نم كلذ سيل مأ جوزلا
 : ىلاعت هلوق له فالخلا ىنبمو « هطرش نم كلذ : دواد لاقو « ميرحتلا

 افإو «ريثأت هل سيل وأ ةَمْرَلا يف ريثأت هل فصو ) 4 ْكِروُجُح يف يتاللا >

 وه سيلو رثكألا دوجوملا جرخم جرخ لاق نف ؟ رثكأ دوجوملا جرخم جرخ
 يف تسيل يتلا وأ هرجح يف يتلا نيب كلذ يف قرف ال ذإ « بئابرلا يف ًأطرش

 . 35١ ةيآ ءاسنلا )١(

 . ؟؟ ةيأ ءاسنلا )١(



 نرسل

 : لاق ىنعملا لوقعم ريغ اطرش هلعج نمو « قالطإب ةبيبرلا مرحت : لاق . هرجح

 . 2 هرجح يف تناك اذإ الإ مرحت ال

 اننا ذل ذل

 مهنإف ؟ ءطولاب وأ طقف مألا ةزشابمب تنبلا مرحت له امأو : ةيناثلا ةلأسملا

 رظنلاو سمللا نم ءطولا نود ايف اوفلتخاو . ءطولاب اهتمرح نأ ىلع اوقفتا

 يروشلاو كلام لاقف ؟ ال مأ مرحي كلذ له ةوهش ريغل وأ ةوهشل جرفلا ىلإ
 وهو . مألا مرحي ةوهشل سمللا نإ : دعس نب ثيللاو يعازوألاو ةفينح وبأو
 يلوق دحأ وهو ءطولا الإ همرحي ال : ينزملاو دواد لاقو « يعفاشلا يلوق دحأ

 تنب لك يهو « نهتاهمأب لوخدلاب الإ نمرحي الف « نه لخد يتاللا ءاسنلا تاتنب بئابرلا (1)

 يف تناك ءاوس « ةشثراو ريغ وأ « ةثراو « ةديعب وأ « ةبيرق عاضر وأ « بسن نم ةجوزلل
 هللا يضر يلعو ءرمع نع يور ام الإ  ءاهقفلا ةماع لوق يف هرجح يف نكت.مل وأ , هرجح

 . دواد لوق وهو ء رجحلا يف نكت مل يتلا ةبيبرلا يف اصخر اهنأ « اهنع
 رظناو ( 511 /1 ينغملا ) رظنا لوقلا اذه فالخ ىلع راصمألا ءاماع عمججأ دقو : رذنملا نبا لاق

 . ( 8١/ 1٠66 لحما ر

 يتاللا مُكِئاْن نم ٍمُكِروُجَُح يف يتاللا ٍمُكّبِئاِبَرَو » ةيآلا رهاظب رهاظلا لهأ كسمت دقو
 يف نوكت نأو ء اهب لوخدلاب الإ « ةجوزلا تنب ةبيبرلا هللا مرحي م : اولاقف < نهب ْمُتْلَخَد
 يف هعم اهانكس : امهدحأ : نيمسق مسقني هرجح يف اهنوكو « ًاعم نيرمألاب الإ مرحت الف « هرجح

 . ةلاكولا ىتعم ال « ةيالولا وحت اهرومأ ىلإ هرظن : يناقلاو . اهل ًالفاك هنوكو « هلزنم

 « نكتاوخأ الو نكتانب ىلع ضرعت ال » ةبيبح مأل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق روهجلا ةجحو
 . تامرحلا رئاسك ميرحتلا يف اهل ريثأت ال ةّيبْرَتلا نألو

 جرخ امو ء اهاح بلاغب امل ًافيرعت كلذب اهفصو امنإو « طرشلا جرخم جرخت ملف « ةيآلا امأو
 ةماع لوق يف اهتانب هيلع مرحت مل « ةأرماب لخدي مل نإو . هموهفب كستتلا حصي ال بلاغلا جرخم .

 . ءاماعلا

 جوزتي نأ هل زاج « اهب لوخدلا لبق تتام وأ اهقلط مث ةأرملا جوزت اذإ لجرلا نأ اوغمجأ دقو
 . مهعبت نمو «روث يبأو « قحسإو « دمحأو يعازوألاو « يروثلاو ٠ كلام لوق وهو « اهتنبا
 . ( ٠١7/١١ عومجملا ) رظنأو ( 07١ /1 ينغملا ) رظنا
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 يأ ىلإ ذذلت رظن ناك اذإ سمالك كلام .دنع رظنلاو « هدنع راتخلا يعفاشلا

 طقف جرفلا ىلإ رظنلا يف ةفينح وبأ هقفاوو « فالخ هنع هيفو « ناك وضع
 يبأ نبا كلذ يف مهفلاخو « ةذللا طرتشي لو سمالا لمع رظنلا يروثلا لمحو

 يف بجوأو . ًائيش رظنلا يف بجوي ملف هيلوق دحأ يف يعفاشلاو ىليل
 : ىلاعت هلوق يف لوخدلا طارتشا نم موهفملا له فالخلا ىنبمو . ” سملا

 لهف ذذلتلا ناك .نإف ؟ ءطولا نود امب ذذلتلا وأ ءطولا 4 نهب متلخد يتاللا >

 ش ؟ ال مأ رظنلا هيف لخدي

 *#خ »ب

 اهأ ىلإ راصمألا ءاهقف ةفاك نم روهجلا بهذف مالا امأ امأو : ةثلاثلا ةلأسملا

 ىلع لوخدلاب الإ مير ال ابن ىنعأ : تنبلا يف لاحلاك تنبلا ىلع لوخدلاب الإ

 . (9 ةفيعض قرط نم اهنع هللا يضر سابع نباو يلع نع يورم وهو « مألا

 بهذك دنمحأ بهذمو ( ٠١١/٠6 عومجملا عم بيذهتلا ) فلؤملا هركذ ال يعفاشلا بهذم رظنا )١(
 نيناوق )'كلام بهذمل رظناو ( 07١ /1 ينغملا ) رظنا . هريغ ال « ءطولاب مرحت اهنأ يف يمفاشلا
 هيلع مرحي اهمسج نطاب ىلإ رظنلاو , ءطولا تامدقم نأ نم ( ؟18/ص ) ةيعرشلا ماكحألا
 ْ ٠ . اهتنبا
 ىلإ رظنلاب تبثت كلذكو « دسافلا نود حيحص حاكنب لالحلا ءطولاب تبثت ةفينح يبأ دنعو
 رظنا . ءاضعألا رئاس يف ةوهش نع سمالاب تبثتو ءاضعألا رئاس ىلإ رظنلا نود ةوهش نع جرفلا
 ش . ( 128 /؟ ءاهقفلا ةفحت )

 صن. دقعلا درجمب ةديعب وأ ةبيرق« عاضروأ“ بسن نمامل مَ لك هيلع مرح ةأرما جوزت نم (1)

 نب نارمعو ءرباجو ءرمع نباو « دوعسم نبأ مهنم « علا لهأ رثكأ لوق وهو ء دمحأ هيلع
 ْ . ةفينح وبأو ٠ يعفاشلاو ٠ كلام لوقي هبو نيعباتلا نم ريثكو ١ نيصح

 « لوخدلاب الإ اهتنبا مرحت ال اك , اهتنباب لوخدلاب الإ مرحت ال اهنأ هنع هللا يضر يلع نع يكحو
 . ( ٠١9/6٠6 عومجملا)و ( هذك / ينغلا ) رظنا . دهاجم لاق هبو

 . ( قباسلا ردصملا ) . لوخدلا ماقم موقي هنأل ٠ توملاب وأ « لوخدلاب مرحت : ديز لاقو



 لكحل ١

 ىلإ دوعي < نهب متلخَد يتاللا >: ىلاعت هلوق يف طرشلا له فالخلا ىنبمو

 لبق تاروكذملا تاهمألاو بئابزلا ىلإ وأ طقف بئابرلا مو روكذم برقأ
 نم ٌمروُجُح يف ياللا كبئابرو مكئاسن تاهمأو » : ىلاعت هلوق يف بئابرلا

 يتاللا >  ىلاعت  هلوق نوكي نأ لقحي هنإف 74 نهب متلخد يتاللا كئاسن

 روكذم برقأ ىلإ دوعي نأ لقحيو ٠ تانبلاو تاهمألا ىلع دوعي « نهب متلخد
 نب ورمع نع حابصلا نب ىنثملا ىور ام روهمجلل ةجحلا نمو . تانبلا مهو

 حكن لجر اهأ » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يننلا نأ هدج نع هبيأ نع بيعش
 . ")« اهمأ هل لحت الف لخدي م وأ اب لخدف ةأرما

 ايف ذيل ذبن

 مو يف اهمأ لخدتف « هئاسن نم اهيلع دوقعملاو « مكئاسن تاهمأو > : ىلاعت هلوق روهملا ليلدو . -
 نيب اولصفت الو « لاح لك يف همكح اومعو . نآرقلا مهيأ ام اومهبأ : سابع نبا لانقو . ةيآلا

 نم » لاق ِهّقِلَي ينلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ىورو اهريغ نيبو « اهب لوخدملا

 جوزتي نأ هل لحمي الو « هتبيبر جوزتي نأ سأب الاه لخدي نأ لبق اهقلطف « ةأرما جوزت
 . ( 514 ١/ ينغملا ) رظنا . هدانسإب صفح وبأ هاور « اهمأ

 )١( ؟؟ ةيآ ءاسنلا :

 هلع ينلا نأ « هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةعيمل نبا نع ييذمرتلا هاور ثيدحلا ()

 ء اهب لخد نكي مل نإف « اهتنبا حاكن هل لحي الف ٠ اه لخدف « ةأرما حكن لجر ايأ » : لاق
 « اهمأ حاكن هل لحي الف ء اب لخدي مل وأ « اهب لخدف « ةأرما حكن لجر اميأو « اهتنبا حكنيلف
 نب ىنثللاو « ةعيمل نبا هاوز انإو « هدانسإ لبق نم حصي ال ثيدح اذه : ىسيعوبأ لاق
 لمعلاو « ثيدحلا يف نافعضي ةعيهل نباو « حابصلا نب ىنثلاو « بيعش نب ورمع نع حابصلا
 ء اه لخدي نأ لبق اهقلط مث ؛ ةأرما لجرلا جوزت اذإ : اولاق « للعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع
 حاكن هل لحي مل ء اهب لخدي نأ لبق اهقلطف ةنبالا لجرلا جوزت اذإو « اهتنبا حكني نأ هل لح

 ةفحت عم ( ١10/6 ) قحسإو « دمحأو « يعفاشلا لؤقوفو « مكئاسن تاهمأو >: ىلاعت هلوقل اهمأ
 « ةأرما حكن لجر اهأ » ظفلب هدج نع هيبأ نع بيغش نب ورمع نع يقهيبلا هاورو يذوحآلا
 الف ء اهب لخدف « ةأرما حكت لجر اميأو اهمأ حاكن هل لحي الف ء اهب لخدي م وأ ء اب لخدف
 ٠ . « ءاش نإ اهتنبا حكنيلف ء اهب لخدي مل نإو « اهتنبا حاكن هل لحي
 ظفلب ورمع نب هللا دبع نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع حابصلا نب ىنثم نع كلذك هاورو

 نأ هل سيلو « اهتنبا جوزتي نأ هلف ءاهب لخدي نأ لبق اهقلط مث « ةأرملا لجرلا حكت اذإ »



 وس.

 ام ءالؤه يف ميرحتلا نم بجوي له انزلا يف اوفلتخاف : ةعبارلا ةلأسملا امأو

 لاقف ءدحلا هيف أردُي يذلا ينعأ ؟ ةفبشب وأ حيحص حاكن يف ءطولا بجوي

 امل ينازلا بأ حاكن الو اهتنبا الو اهمأ حاكن مرحي ال ةأرملاب انزلا : يعفاشلا

 « حاكنلا مرحي ام انزلا مرحي : يعزوألاو .يروثلاو ةفينح وبأ لاقو. . هنبا الو
 نبا هنع ىورو « مرحي ال هنأ يعفاشلا لوق لثم هننع أطوملا يفف كلام امأو

 نوفلاخي كلام باحصأ : نونحس لاقو « مرحي هنأ ةفينح ىبأ لوق لثم مساقلا

 ءطولا نأ ثيللا نع يور دقو « أطوملا يف ام ىلإ نوبهذيو « اهيف مساقلا نبا

 يف ينعأ : حاكنلا مسا يف كارتشالا فالخلا ببسو . ")ذاش وهو مرحي ال ةهبشب

 : ىلاعت هلوق يف ةيوغللا ةلالدلا ىعار نف « يوغللاو يعرشلا ىنعملا ىلع هتلالد

 ةياورلا هذه ىلع ( هعبات دقو ) يوق ريغ حابصلا نب ىنثم : يقهيبلا لاق مث « اهمأ جوزتي -

 . ( 15١ /7 يقهيبلا ) رظنا . ورمع نع ةعيمل نب هللا دبع

 وأ « ةهبشب اهئطو ول اك اهتنباو « اهمأ هيلع تمرحو « هنباو « هيبأ ىلع تمرح ةأرماب ىفز اذإ )١(

 . ةياور يف دمحأ هيلع صن : هتأرما هيلع تمرح « اهتنب وأ « هتأرما مأ ءىطو ولو « ًالالح

 ءدهاجمو نيواطو « ءاطعو « نسحلا لاق هبو ء نيصح نب نارمع نع كلذ وحن يورو « ةعامج

 ٠ مارحلا ءطولا نأ سابع نبا نع يورو ةفينخ وبأو ٠ قحسإو « يروثلاو ٠ يعخنلاو ٠ يبعشلاو

 , كلامو « يرهزلاو « ةورعو ء رمعي نب ىحيو « بيسملا نب ديعس لاق هبو « مرحيال

 هنألو « لالحلا مارحلا مرحي ال » لاق هنأ ع ينلا نع يور امل رذنملا نباو « روث وبأو يعفاشلاو
 . ةريغصلا ءطوك مرحي الف « شارف ةءوطوملا هب ريصت ال ءطو

 ىمسي ءطولاو 4 ءاسنلا نم مؤابآ َحكَّنام اوحكْنَت الو > : ىلاعت هلوق لوألا يأرلا باحصألو

 ءاسو ًاتْقمَو ةشحاف ناك هنإ > : ىلاعت هلوق وهو ءطولا ىلإ هفرصت ةنيرق ةيآلا يفو . ًاحاكن

 ىلإ هللا رظني أل » لاق هنأ ِهتَظ ينلا نع يورو « ءطولا يف نوكي افإ ظيلغتلا اذهو 4 ًاليبس

 : لاق هبنم نب بهو نع هدانسإب يناجزؤجلا ىور كلذكو « اهتنباو ةأرما جرف ىلإ رظن لجر

 قلعت ام نألو « هبجعأف « بيسملا نب ديعسل هتركذف « اهتنباو ةأرما جرف ىلإ رظن نم نوعلم »
 « ةهبشلاب ءطولا هدسفي دقع حاكنلا نألو ٠ ضئاحلا ءطوك روظحماب قلعت حابملا يرحتلا نم

 ( هر /؟ اطوملا ) كلام بهذمل رظناو ( 97 ينغملا ) رظنا . مارحإلاك مارحلا ءطولا هدسفأف

 . أطوملا يف هلوق فلاخي انه هلوقو ( 0+ /؟ ةنودملا ) رظناو
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 ةلالدلا ىعار نمو « انزلا مرحي : لاق "4 م5ؤابآ َحَكَن ام اوُحِكْنَت الو >
 مألا نيب يتلا ةمرحلاب محلا اذه للع نمو . انزلا مرحي ال : لاق ةيعرشلا

 : لاق بسنلاب ههبش نمو « ًاضيأ انزلا مرحي لاق نبالاو بألا نيبو تنبلاو

 نبا ىح ايف اوقفتاو . انزلاب قحلي ال بسنلا نأ ىلع رثكألا عامجإل مرحي ال
 .  حاكنلاب ءطولا مرحي ام هنم مرحي نييلا كلب ءطولا نأ ىلع رذنلا

 . حاكنلا يف اوفلتخا اك نييلا كلم يف ةرشابملا ريثأت يف اوفلتخاو

 نضل

 )١( ةيآ ءاسنلا 5١ .

 )( ينغملا ) رثكألا هيلع عمجأ ام اذهل رظنا ١/ هالا/ ( .



 قيكحل

 ثلاثلا لصفلا

 عاضرلا عنام يف
 نأ ينعأ . بسنلا هنم مرحي ام هنم مرحي ةلماب عاضرلا نأ ىلع اوقفتاو

 نم نبالا ىلع مرحي نم لكو يه عضرملا ىلع مرحتف « مالا ةلزنم لزنت ةعضرملا
 : عست اهنم دعاوقلا « ةريثك لئاسم يف كلذ نم اوفلتخاو 22 بسنلا مأ لبق

 يف : ةثلاغلاو . عاضرلا نس يف : ةيناثلا . نبللا نم مّرحلا رادقم يف : اهادحإ
 . ًاصاخ ًاتقو مّرحلا عاضرلل طرتشي نم دنع تقولا كلذ يف عضرملا لح

 «ربتعي ال وأ يدشلا ماقتلاو عاضرب هلوصو هيف ربتعي له : ةعبارلاو
 هيف ربتعي له : ةسداسلاو . ربتعي ال مأ ةطلاحملا هيف ربتعي له : ةسماخلاو

 ىنعأ - نيللا بحاص لزني له : ةعباسلاو ربتعي ال وأ قلحلا نم لوصولا

 هنم لزني سيل مأ لحفلا نبل هنومسي يذلاوهو : بأ ةلزنم عَّضْرملا نم جوزلا
 . ةعضرملا ةفص : ةعساتلاو ٠ عاضرلا ىلع ةداهشلا : ةنماثلاو . بأ ةلزنمب

 . ديدحتلا مدعب هيف اولاق ًاموق نإف نبللا نم مرحلا رادقم امأ : ىلوألا ةلأسملا

 رم نبا لوق وهو دوعسم نباو يلع نع يورو « هباحصأو كلام بهذم وهو

 هباحصأو ةفينح وبأ لاق هبو ٠ ناك ردق ىأ مهدنع مرحي ءالؤهو «٠ سابع نباو

 ىلإ اومسقتا ءالؤهو « مّرحلارذقلا ديدحتب : ةفئاط تلاقو « يعازوألاو يروثلاو
 تاعضر ثالثلا مرحتو ناتصملا الو ةّصملا ٌمّرَحّتال : ةفئاط تلاقف « قرف ةثالث

 سمخ مرحلا : ةفئاط تلاقو ءروث وبأو ديبع وبأ لاق هبو ءاهقوف اف
 . (9 تاعضر رشع : ةفئاط تلاقو « يعفاشلا لاق هبو « تاعضر

 )١( ينغملا ) عامجإلا اذه رظنا 7/07١ ( .

 « يلع نع يورم وهو « لَ نإو ميرحتلا يضتقي فوجلا ىلإ ل صاولا عاضرلا نأ ىلإ روهجلا بهذ (؟)
 « سوأ نب ديزو « كلامو « هباحصأو « ةفينح يبأو ةرتعلاو « يروثلاو « رمع نباو « سابع نباو

 . يعازوألاو ٠ دامحو « حلاو « ةداتقو ٠ يرهزلاو « نسحلاو « بيسملا نب ديعس نعو



 الز

 ثيداحألل باتكلا موع ةضراعم ةلأسملا هذه يف مهفالتخا يف ببسلاو
 مومع امأف . ًاضعب اهضعب كلذ يف ثيداحألا ةضراعمو ديدحتلا يف ةدراولا

 يضتقي اذهو « ةيآلا "24 منعضرأ قاللا متاهمأو ١ : ىلاعت هلوقف باتكلا
 ىلإ ةعجار كلذ يف ةضراعتملا ثيداحألاو « عاضرإلا مسا هيلع قلطني ام

 ةالصلا هيلع لاق هنأ هانعم يف امو ةشئاع ثيدح : اههدحأ : ىنعملا يف نيثيدح

 ملسم هجرخ 9« ناتعضرلاو ةعضرلا وأ ناتصملا الو ةصللأ مرحت ال » مالسلاو

 : لاق هيفو ٠ ثلاث قيرط نمو « لضفلا مأ قيرط نمو « ةشئاع قيرط نم
 : يناثلا ثيدحلاو « ناتجالمإلا الو ةجالمإلا مرحت ال » ِهَْي هللا لوسر لاق

 رطفي ام هنم مرحي هريثكو ء عاضرلا ليلق نأ ىلع اوعمجأ نيماسملا نأ دعس نب ثيللا عزو 2
 . تاعضر سمخ الإ مرحي ال هنأ ثيللا نع مقلا نبا ىحو . دمحأ نع ةياور وهو « مئاصلا
 , ديبع يبأ نع كلذ يورو تاعضر .ثالث مرحلا نأ نذنملا نباو « تباث نب ديز نع يورو

 ا . ةياور يف دمحأو « يرهاظلا دوادو

 , ءاطعو ٠ ريبزلا نب هللا دبعو « ةشئاعو « دوعسم نبا تاعضر سمخ مرحلا نإ لاق نمو

 رهاظ يف دمحأو « يعفاشلاو ء دعس نب ثيللاو ريبزلا نب ةورعو . ريبج نب ديعسو «'سواطو

 ( 568/6 راطوألا لين ) رظنا . معلا لهأ نم ةعامجو « مزح نباو قحسإو ء هبهذم
 بهذمل ( 5/١:: يفاكلا )و ( ١6 يبطرقلا )و ( ٠١١/٠6 عومجملا ) رظناو .اهدمعب امو

 نبال ( 555 /7 ينغملا ) رظناو . ةفينح يبأ بهذنمل ( 585 /؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو . كلام

 ْ 20 ةمادق

 0 1 1 , 5 ةيآ ءاسنلا (1)

 لضفلا مأ ةياور يفو « ناتصملا الو « ةصلا ٌمّرَحتال ٠» ظفلب ةشئاع نع يراخبلا الإ ةعامجلا هاور (؟)

 7 . دمحأو « سم هاور « ناتصملاو « ةصلاو ناتعضرلا الو « ةعضرلا مرحت ال »

 نب هللا دبع نعو . دمحأو ؛ ملسم هاور « ناتجالمإلا الو ٠ ةجالمإلا مرحت ال» لضفلا مأ نعو
 : يذمرتلا لاقو . نابح نباو ء يذمرتلاو يئاسنلاو ء دمحأ هاور ةشئاع ثيدح لثم ريبزلا

 يربطلا ريرج نبا هلعأو ء ةشئاع نع رييزلا نبا ةياور نم ثيدحلا لهأ نع حيحصلا

 ًاعوفرم حصي ال : بلا دبع نبا لاقو . ةريره يبأ ثيدح نم يئاسُنلا هاورو بارطضالاب
 /1 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنتم ) رظنا. . ةصملا لثم « ةدحاولا ةعاضرإلا « ةجالمإلا »و

02 ). 



 نضرح

 7« تاعضر سمخ هيعضرأ » ِهَنِلَم يبنلا امل لاق هنأ ماس يف ةلهس ثيدح

 رشع نارقلا نم لزن ايف ناك » تلاق ًأضيأ ىنعملا اذه.يف ةشئاع ثيدحو

 امم نهو ِهِكَي هللا لوسر يفوتف « تامولعم سخخ نخسن مث تامولعم تاعضر

 مرحت : لاق ثيداحألا هذه ىلع نآرقلا رهاظ حّجر نف () « نآرقلا نم أرقي
 . ناتصملاو ةصملا

 موهفم حجرو ةيآلا نيبو اهنيب عمجو ةيالل ةرسفم ثيداحألا لعج نمو

 ىلع « ناتصملا الو ةصملا مرحت ال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف باطخلا ليلد

 « مرحت يتلا يه اهقوف اف ةثالثلا : لاق ماس ثيدح يف باطخلا ليلد موهفم

 نأ يضتقي « ناتصملا الو ةصملا مرحت ال » هلوق يف باطخلا ليلد نأ كلذو

 نأ يضتقي « تاعضر سمخ هيعضرأ » هلوق يف باطخلا ليلدو « مرحي اهقوف ام

 . باطخلا .يليلد دحأ حيجرت يف رظنلاو مرحي ال اهنود ام

 يف اوفلتخاو . نيلوحلا يف ٌمّرَحُي عاضرلا نأ ىلع اوقفتاو : ةيناشلا ةلأسملا

 عاضر مرحي ال : ءاهقفلا ةفاكو يعفاشلاو ةفينح وبأو كلام لاقف ريبكلا عاضر

 « ةشئابع بهذم وهو « مرحي هنأ ىلإ رهاظلا لهأو دواد بهذو « ريبكلا

 سابع نباو ةريره يبأو رمع نباو دوعسم نبا بهذم وه روهجلا بهذمو

 . © مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا جاوزأ رئاسو

 هاورو « يئاسنلاو , دمحأ هاورو . هعاضرإ ةصق يف ةشئاع نع أطوملا يف كلام هاور ماس ثيدح ()

 . هواد وبأ هجرخأو « قازرلا دبع هاورو « ًالسرم ةورع نع يرهزلا نع كلام نع مألا يف يعفاشلا
 .(3 ١/ راطوألا لين ) رظنا ٠ يقهيبلاو ٠ هحيحص نم يزاغملا يف يراخبلاو

 . ( قباسلا ردصملا ) نابح ناو « اسم هاور (5)

 يف ناك اماالإ مرحي ال هنأ : لوألا . ميرحتلا اهيف عاضرلا يضتقي يتلا ةدملا ريدقت يف ءاماعلا فلتخا ()

 ةفينح يبأو ٠ يعفاشلاو « ةرتعلاو « دوعسم نباو « سابع ن نباو رمع نع اذه يكحو « نيلوحلا

 « رمع نباو « ةريره يبأ نع يورو « دمحو ءرفزو ,« كلامو « حلاص نب نسحلاو ؛ يروشلاو

 رذنلا نب نباو « دييبع ينأو « قحسإو « ةمربش نباو « يبعشلاو بيسملا نب ديعسو « فسوي يبأو , دجأو



 نضني

 كلذ يف درو هنأ كلذو . كلذ يف راثآلا ضراعت مهفالتخا ببسو
 هجرخ ةشئاع ثيدح : يناثلاو . مدقت دقو ءملاس ثيدح : اههدحأ : ناثيدح

 كلذ دتشاف . لجر يدنعو نبي هللا لوسر لخد » تلاق مسمو يراخبلا

 ةعاضرلا نم يخأ هنإ .. هللا لوسراي : تلقف , ههجو يف بضغلا تيأرو هيلع

 ةعاضرلا نإف « ةعاضرلا نم نكناوخإ نم نرظنا : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف
 , © « ةعاجملا نم

 جاوزأ رئاس ناكو « نيع يف ةلزان لاس ثيدح نأ الإ , ءانغلا ماقم ير
 ثيدح للعو ماس ثيدح حّجر نمو « ملاسل ةصخر كلذ نوري هُو يبلا

 . ريبكلا عاضر مرحي : لاق هب لمعت م اهنأب ةشئاع
 ايا ذي ذيل

 ءةلاس مأ تبهذ هيلإو « ماطفلا لبق ناك ام ميرحتلل يضتقملا عاضرلا نأ : يناثلا لوقلا -

 « يرهزلاو « نسحلا لاق هبو « سابع نبا نع يورو « هنع حصي ملو ؛ يلع نع يورو
 . ةداتقو ٠ ةمركعو « يعازوألاو

 يبنلا جاوزأ نع كلذ يورو . دحب دحي مو « يرحتلا يضتقي رغصلا لاح يف عاضرلا نأ : ثلاثلا

 . بيسملا نب ديعسو ء رمح نبا نعو « ةشئاع الخ ام َِنْيَي

 .رفزو « ةفينح يبأ نع ةياور وهو « ًارهش نوثالث : عبارلا
 نيلوحلا دعب عاضرلا نأ هنع يورو « كلام نع كلذ يورو « اهيراق امو « نيلوحلا يف : سماخلا
 . أطوملا يف اك « هريثك الو « هليلق مرحي ال

 . حلاص نب نسحلا نعو « ةفوكلا لهأ نم ةعامج نع يورم وهو « نينس ثالث : سداسلا

 .زيزعلا دبع نب رمع نع كلذ يورو نينس عبس : عباسلا

 . ةعيبر نع يور « ًاموي رشع انثاو ٠ نالوح : نماثلا
 ىنغتسي ال يذلا ريبكلا عاضرك ةجاحلا هيلإ تعد ام الإ « رغصلا هيف ربتعي عاضرلا نأ : عساتلا

 لاق ١ يقاكوشلا هحجرو « ةيبت نبأ بهذ هيلإو , هنم اهاجتحا قشيو « ةأرلا ىلع هلوخد نع

 . ثيداحألا نيب عملا لصحي هبو : يناكوشلا

 . (1481 ١١/ ىلا ) ةيرهاظلا بهذل رظناو ٠ هحجرأ ام وهو ( 558 /1 راطوألا لين ) رظنا

 . ( 806 ١/ رابخألا ىقتنم ) ةشئاع نع يذمرتلا الإ ةعاملا هاور ثيدحلا )١(



 نود

 مث مطفو نيلوحلا لبق ءاذغلاب دولوملا ىنغتسا اذإ اوفلتخاو : ةفلاثلا ةلأسملا
 ةفينح وبأ لاقو « عاضرلا كلذ مرحي ال : كلام لاقف ةأرما هتعضرأ

 هلوق موهفم يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو . ")هب ةمرحلا تبثت : يعفاشلاو
 كلذب ديري نأ لقحي هنإف 2« ةعاجلا نم ةعاضرلا انإف » مالسلاو ةالصلا هيلع

 « عاضرلا نس وهو لفطلا ناك فيك ةعاجملا نس يف نوكي يذلا عاضرلا

 م نيلوحلا ضعب يف َمِطُق نإف « موطفم ريغ لفطلا ناك اذإ ديري نأ لمحيو
 ةعاجملا هيبس يذلا عاضرلا نأ ىلإ ليآ فالتخالاف « ةعاجملا نم ًاعاضر نكي

 راقتفالا وهو لافطألل يعيبطلا راقتفالا هيف ربتعي له نبللا ىلإ راقتفالاو
 هنكلو مطفلاب عفتري يذلا وهو هسفن عْضْرْلا راقتفا وأ عاضرلا نس هببس يذلا

 طرتشا نم ءاوس عاضرلا ةدم يف عاضرإلا ريثأتب نولئاقلاو ؟ عبطلاب دوجوم
 نالوح ةدملاب هذه لاقف « ةدملا هذه يف اوفلتخا هطرتشي مل وأ ماطفلا مهنم

 ىلع ةريسيلا ةدايزلا يف ميرحتلا كلام نسحتساو ءرفز لاق هبو . طقف

 وبأ لاقو ءرهشأ ةثالث ىلإ هنع لوق يفو . هنع رهشلا لوق يفو « نيماعلا
 . (7روهش ةتسو نالوح : ةفينح

 . مرحي ال كلذ نأ كلام بهذف « ماعطلاب ىنغتساو « نيلوحلا لبقو ٠ ماطفلا دعب عضر اذإ 0

 نيثالث ىلإ عاضرلا نم ناك ام نأ دم هنع ىور هنإف « ةفينح وبأ امأ ( 445 ١/ يفاكلا ) رظنا

 . مرجع عاضر وهف « هدعب وأ « ماطفلا لبق ًارهش
 « نيتنسلا يف كلذ دعب عضترا مث ماعطلاب ىنغتسا ىتح نيتنسلا يف مطف اذإ هنأ نسحلا هنع ىورو

 /" ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . مات ماطف دعب عاضر ال هنأل « ًاعاضر كلذ نكي مل , ًأرهش نيثالثلا وأ

 /8 ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو « نيلوحلا نود ايف ةمرحلا تبثت يعفاشلا بهذمو ( 66

655 ). 

 . ةشئاع نع مسمو « يراخبلا هجرخأ هيلع قفتم « ةعاجملا نم ةعاضرلل امنإ » ثيدح (5)

 . ةفينح يبأ بهذمل ( ءاهقفلا ةفحت ) و كلام بهذمل ( 317//ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا )0(

 ول : يضاقلا لاقو مرحي مل ةعاسب نيلوحلا دعب عضترا ول : باطخلا وبأ لاقف ء دمحأ بهذم يف امأ

 حصي الو : ةمادق نبا لاق . ميرحتلا تبثي مل اهلك لبق لوحلا لاحف « ةسماخلا ةعضرلا يف عرش

 الف « هدعب امم لصفنا ول ام ليلدب ميرحتلا يف فاك نيلوحلا يف ةعضرلا نم دجو ام نأل . اذه
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 , مدقتملا ةفئاع ثيدحل عاضرلا ةيآ ةضراعم نم نظي ام مهفالتخا ببسو

 ")4 نيلماك نْيَلْوَح َنُهَدالوأ َنْعِضْرُي تدلاولاو »> : ىلاعت هلوق نأ كلذو
 هلوقو « نبللا نم ةعاجم عاضر وه سيل نيلوحلا نيذه ىلع دازام نأ مهوي
 لفطلا مادام نأ همومع يضتقي « ةعاجملا نم ةعاضرلا افإ » مالسلاو ةالصلا هيلع

 .. مرحي عاضرلا كلذ نأ نبللا هؤاذغ

 ىلإ لصي ام ةلملابو « دودللاو روُجَولا مرحي له امأو : ةعبارلا ةلأسملا

 ءاطع لاقو ؛ دودللاو روجولا مرحي : لاق كلام نإف « عاضر ريغ نم قلحلا
 ىلإ لصو امفيك نبللا لوضو ربتعملا له مهفالتخا ببسو . 2 مرحي ال : دوادو .

 ةداتعملا ةهجلا ىلغ هلوصو ئعار نف ؟ ةداتعملا ةهجلا ىلع هلوصو وأ . فوجلا

 نمو « دودللا الو روجولا مرحي ال : لاق عاضرلا مسا هيلع قلطني يذلا وهو

 ظ . مرحي : لاق لصو امفيك فوجلا ىلإ نبللا لوصو .ىعار
 : قلحلا ىلإ لصو اذإ مرح نيللا طرش نم له امأو : ةسماخلا ةلأسملا

 ! : مماقلا نبا لابقف ء اضيأ كلذ يف اوفلتخا مهنإف « هريغل طلاخم ريغ نوكي
 لق لة : م لفطلا هيقس مث هريغ وأ ءام يف نبللا كلهتسا

 نم نوشجاملا نباو فرطموبيبح نباو يمفاشلا لاقو هباحصأو ةفينح
 ١ اطلت ناك وأ نبللا درفنا ول ام ةلزنمب ةمرحلا هب عقت : كلام باحصأ

 . ( ه44 // ينغملا ) رظنا « هب هل رثأ ال ام لاصنإب كح طقسي نأ يغبني ةبليا

 )١( ةيآ ةرقبلا +37 .

 ىلإ لصو اذإ امأ . مرحيف ؛ مفلا قيرط نع فوجلا ىلإ لصو اذإ كلام دنع دودللاو ؛ روجولا (؟)

 نبللا طلتخا اذإو « ًائيش مرحي الف « نبللا نم اههبشو ٠ ةنقحلاك قلحلا قيرط ريغ نم فوجلا

 يأ بهذم وهو ٠ ءدحأ بهذم وهو ( ؛48 ١/ يفاكلا ) رظنا . اهنم بلغألل محلاف « هريغب
 اذكو « ةنقحلا : يعفاشلا دنعو ( ١ /5 ةضورلا ) رظنا . يعفاشلا بهذم وهو كلذك ةفينح

 بهذمل ( 7128/١١ ىلحما ) رظناو . نيرثؤم اناك اذإ « ميرحتلا ا< تبثي ةحارجلا يف بصلا

 . كلذك ثيللا بهذم وهو « ءاطعو « ةيرهاظلا



 نضل

 , 0 هنيَع فبهذت

 ىقبي ال مأ « هريغب طلتخا اذإ ةمرحلا كح نبّأل ىقبي له مهفالتخا ببسو
 يف ربتعلا لصألاو . رهاطلا لالحلا تطلاخ اذإ ةساجنلا يف لاحلاك اهككح هب

 لا ##

 هنإف ربتعي ال وأ قلحلا ىلإ لوصولا هيف ربتعي له.امأو : ةسداسلا ةلأسملا
 هبشيو : هب ةنقحلاو نبللاب طوعسلا يف مهفالتخا ببس وه اذه نوكي نأ هبشي

 وأ ء ءاضعألا هذه نم نبللا لصي له كنشلا عضومل كلذ يف مهفالتخا نوكي نأ

 | | ؟ لصي ال

 ًابأ ةأرملا جوز ينعأ : نيللا هل يذلا لجرلا ريصي له امأو : ةعباسلا ةلأسمل

 نإ : ةفينح يأ دنعو اههنه بلغألل محلا انلقف « هريغب نبللا طلتخا اذإ ٠ كلام بهذم انركذ )١(
 . ًاعيمج مهوق يف ةمرحلا هب قلعتي مل خبطو « جضن ىتح ءرانلا هتسمو « ماعطلاب طلتخا

 « ميرحتلا هب تبثي مل : بلاغلا وه ماعطلا ناك نإف ءرانلا هسمت لو « ماعطلا هب طلتخا نإو
 . مدعلاك نبللا راصو « نبللا ةوق لاز هنأل

 « ميرحتلا هب عقي ال : ةقينج وبأ لاق « هب دتعي رهاظ ماعط وهو « م اعطلت ًابلاغ نبللا ناك نإو

 « ءاملا وأ , نهدلا وأ « ءاودلاب طلتخا اذإ امأ . بلاغلل ًارابتعا مرحي. : دمجو ء فسوي وبأ لاقو
 /؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . هيبحاصو « ةفينح يبأ دنع ميرحتلا هب عقي « ًابلاغ نبللا ناك نإف

 هطلاخي مل يذلا نبللاك وه : يقرخلا لاقف « هاوس نبللا طلاخ اذإ هنإف : دمحأ بهذم اًمأ (
 هنأل مرحي ال هنأ دمحأ لوق سايق : ركب وبأ لاقو . يعفاشلا بهذم وهو « ةمرحلا يف ءيش
 يأ لوق وهو ءالف الإو , مرح نبللا بلاغلا ناك نإ : لاق هنأ دماح نبا ىحو ءروجو

 ( 585 /7 ينغملا ) رظنا . ينزملاو ءروث
 ولو ؛ حيحصلا ىلع ةمرحلا هب تقلعت زبخو , قيقد هب نجعول : يعفاشلا بهذمل يوونلا لاق
 ناك نإ ء رظن « رمخلاك مارح وأ «"ةاشلا بلو ءاملك لالح هريغ امإو « ءاود امإ « عئاب طلخ

 نبللا ناك نإو « ميرحتلا تبث تارم نسخ هنف برش ولف < طولخماب ةمرحلا تقلعت « أبلاغ نبللا
 ( 8 /؟ ةضورلا ) رظنا . نالوقف « ًابولغم



 نضلحل

 بسنلا نم نيذلا ءانبألاو ءابآلا نم مرحي ام اهلبق نمو اههنيب تح عضرملل
 وبأو كلام لاقف . كلذ يف اوفلتخا مهنإف « لحفلا نبل اهنومسي يتلا يهو

 تلاقو « مرحي لحفلا نبل : يروثلاو يعازوألاو دمحأو يعفاشلاو ةفينح
 ىفاشلا لوقلابو ٠ سابع نباو يلع لاق لوألابو ٠ لحفلا نبل مرحي ال : ةفئاط
 . "2رمع نباو ريبزلا نباو ةشئاع تلاق

 ةيآ ىنعأ : روهشملا ةشئاع ثيدحل باتكلا رهاظ ةضراعم مهفالتخا ببسو
 ”لع نذأتسي سْيَعَقلا ىبأ وخأ حلفأ ءاج » تلاق وه ةشئاع ثيدحو « عاضرلا

 هنإ : لاقف يلي هللا لوسر تلأسو « هل نذآ نأ تيبأف باجحلا لِزنَأ نأ دعب .
 , لجرلا ينعضري ملو ةأرملا ينتعضرأ اهنإ .. هللا لوسراي تلقف « هل ينذَأَف كمع

 ىأر نف . " كلامو لسمو يراخبلا هجرخ « كيلع ْجِلَيْلف كّمَع هنإ : لاقف

 مرح « لجر ءطو نم باث نيلب ًالفط ثعضرأ اذإ « ةأرملا نأ هانعم : ةمادق نبا لاق لحفلا نبل )١(

 . بسنلا نم هدلو مرحي اك « هبراقأو ٠ لجرلا ىلع لفطلا
 جوزي ال « ًايبص هذهو « ةيبص هذه عضرتف « ناتأرما لجرلل نوكي نأ لحفلا نبل : دمحأ لاقو
 . ةيبصلا كلت نم اذه

 « يبعشلاو « نسحلاو ء دهاجمو ؛ سواطو « ءاطعو ٠ سابع نباو « يلع هميرحتب لاق نميو

 « ديبع وبأو « دمحأو ؛ قحسإو « يعفاشلاو يعازوألاو ٠ يروثلاو ٠ كلامو « ةورعو « مساقلاو
 . ةفينح وبأو رذنملا نباو ءروث وبأو

 لهأ ةعامجو « ماشلاو قارعلاو ءزاجحلاب راصمألا ءاهقف بهذ هيلإو :ربلا دبع نبا لاق
 020 ثيدحلا

 ءاطعو ء راسي نب ناهلسو « نمحرلا دبع نب ةماس وبأو « بيسملا نب ديعس لحفلا نبل يف صخرو
 ريغ ةباحصلا نم ةعامجو ء ريبزلا نبا نع كلذ ىوريو . ةبالق وبأو يعخنلاو « راسي نبا
 . ( 075 ١/ ينغملا ) رظنا . لجرلا نم ال « ةأرملا نم عاضرلا نأل « نيمسم

 ءاحلاو « ءافلاب « حلفأ »و ( 551/1 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا ةعاجلا هاور ثيدحلا (؟)

 نيسو « نيعبو « فاقلا مضب سيعقلاو « ةماس مأ ىلوم : ليقو ٍعَقْيَي هللا لوسر ىلوم وه « ةلمهملا



 نضنم

 : ىلاعت هلوق وهو « باتكلا يف ام ىلع دئاز عرش ثيدحلا يف ام نأ

 هلي هلوق ىلعو 7« ٍةَعاَسّرلا نم مكئاوَحأَو مُكتْمَسْرَأ يتاللا مَئاهمأَو )
 نمو « مرحم لحفلا نبل : لاق 9 « ةدالولا نم ٌمّرْحَيام ةَعاضرلا نم ٌمّرْحَي »

 درو امنإ « ةدالولا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي » هلوقو عاضرلا ةيآ نأ ىأر
 ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت زوجي ال اذا « عاضرلا كحل ليصأتلا ةهج ىلع

 « لوصألا هذه ل ًاخسان نوكي نأ بجوأ هاضتقمب لمع ْنِإ ثيدحلا كلذ : لاق

 نبلب ميرحتلا اهبهذم نكي مل ةشئاع نأ عم « ةخسان حلل ةريغملا ةدايزلا نأل

 اهب دصقي يتلا ةرشتنملا لوصألا در بعصيو « ثيدحلل ةياورلا يهو « لحفلا
 يف نوكت يتلا ةصاخبو ةردانلا ثيداحألاب ةجاحلا تقو دنع نايبلاو ليصأتلا

 كرتن ال : سيق تنب ةمطاف ثيدح يف هنع هللا ضر رمع لاق كلذلو « نيع

 0 ةأرما ثيدحل هللا باتك

 هيف لبقت ال : اولاق ًاموق نإف عاضرلا ىلع ةداهشلا امأو : ةئماغلا ةلأسملا

 لاق هبو « عبرأ ةداهش الإ هيف لبقت ال : اولاق ًاموقو « نيتأرما ةداهش الإ

 اولاق نيذلاو . ةدحاو ٍةأرما ةداهش هيف لبقت : اولاق موقو « ءاطعو يعفاشلا

 لبق كلذب املوق وشف كلذ يف طرتشا نم مهنم نيتأرما ةداهش هيف لبقت
 لوق وهو ء هطرتشي مل نم مهنمو « مساقلا نباو كلام بهذم وهو « ةداهشلا

 مل نم مهنم ةدحاو ةأرما ةداهش ًاضيأ اوزاجأ نيذلاو . نوشجاملا نباو فرطم
 طرتشا نم مهنمو « ةفينح يبأ بهذم وهو « ةداهشلا لبق اهلوق وشف طرتشي

 نم لقأ ةداهش هيف زوجي ال هنأ هنع يور دقو « كلام نع ةياور يهو « كلذ

 . 29 نيتنثا

 . ”؟ ةيآ ءاسنلا )١(

 « لسمو « يراخبلا هاورو ء ظفللا اذهب ( / راطوألا لين ) رظنا . ةعاملا هاور ثيدحلا (0)

 - « سواط لاق اذهو « ةّيِضْرَم تناك اذإ , عاضرلا يف ةلوبقم ةدحاولا ةأرملا ةداهش نأ دمحأ بهذم (5)
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 ةداهش يف مهفالتخاف نيتنثالاو عبرألا نيب امأ « مهفالتخا يف ببسلاو

 وأ لجرلا ةداهش هيف نكمي سيل ايف ناتأرمأ وه لجر لك ليدع له ءاسنلا
 هللا ءاش نإ تاداهشلا باتك يف ةلأسملا هذه يتأتسو « ناتأرما كلذ يف يفكي

 يف دراولا رثألا ةفلاخف ةدحاولا ةأرملا ةداهش لوبق يف مهفالتخا امأو . ىلاعت

 نأو « نينثا نم لقأ لاجرلا نم لبقي ال هنأ ينعأ ء هيلع عمجلا لصألل كلذ

 ' نوكت نأ امإو « لاجرلا لاح نم فعضأ نوكي نأ امإ كلذ يف ءاسنلا لاح

 ةداهشب ىضقي ال هنأ ىلع دقعنم عامجإلاو « لاجرلل ةيواسم كلذ يف مهلاوجأ

 . لاق ثراحلا نب ةبقع ثيدح وه كلذ يف هراولا رمألاو . ةدحاو

 لاقف . اكتعضرأ دق : تلاقف ةأرما تتأف ةأرما تجوزت ينإ .. هللا لوسراي »

 ثيدحلا اذه مهضعب لمحو 2« كنع اهعد ؟ ليق دقو فيك : هُو هللا لوسر

 . كلام نع ةياور يهو « هبشأ وهو « لوصألا نيبو هنيب ًاعمج بدنلا ىلع

 . زيزعلا دبع نب ديعسو بئذ يبأ نباو « يعازوألاو ٠ يرهزلاو 0-
 نم لكأ لاجرلا نأل ؛ « محلا لوق وهو « نيتأرما ةداهش الإ لبقي ال : ىرخأ ةياور دمحأ نعو
 . ىلوأ ءاسنلاف نيلجر ةداهش الإ لبقي الو « ءاسنلا
 لوق وهو « اهتداهش عم فلحتسّتو « ةلوبقم ةدحاولا ةأرملا ةداهش.نأ : ةثلاث ةياور دمحأ نعو
 : لاقف « هلهأو « ًالجر تعضرأ اهنأ تعز ةأرما يف لاق سابع نبا نأل « قحسإو ء سابع نبا
 ىتح لولا ِلُحَي مل ةبذك تناك نإ : لاقو « هتأرما قرافو « تقلحتسا « ةّيِضْرَم تناك نإ »
 هيضتقي ال اذهو : ةمادق نبأ لاق « اهيذك ىلع ةبوقع ّصَرَب اهيف اهبيصي ينعي « اهايدث ضيبت

 ' . ًافيقوت الإ هلوقي ال هنأ هاظلاف « يأر هيلإ يدتهب الو ٠ سايق
 نيتأرما لك نأل . عبرأ نم لقأ ءاسنلا نم لبقي ال : يغقاشلاو « ةدانتقو ءءاطع لاقو

 كلذ يورو « ناتأرم او لجر وأ « نالجر الإ لبقي ال: هباحصأو « ةفينح وبأ لاقو « لجرك
 َلُحَرَف َنْيَلُجَر انوكي مل نإف مُكِلاَجر نِم نْيَديِهَش اودهشتساو ١ : ىلاعت. هلوقل ءرمع نع
 يبأ تنب يحي مأ تجوزت : لاق ثراحلا نب ةبقع ىور ام لوألا لوقلا ةجحو < ناتأرماو
 : لاقف « هل كلذ تركذف « ٍهَقِلَم يننلا تيتأف اكتعضرأ دق : تلاقف « ءادوس ةمأ تءاجف « باهإ.

 . ( ؟ه8 /1 راطوألا لين ) رظناو ( 508 /7 ينغملا ) رظنا « ؟ كلذ تمعز دقو فيكو »
 رظنا ةجام نباو ًاماسم الإ ةعابجلا هاور « كنع اهعد » ةياور يفو « يراخبلاو « دمحأ هاور )١(
 .(؟هحرك ١ رابخألا ىقتنم )



 ” ظلما

 ةأرما لك نبل مرحي هنأ ىلع اوقفتا مهنإف ةعضرملا ةفص امأو : ةعساتلا ةلأسملا

 تناك ًالماح « نكي م وأ جوز امل ناك ضيحلا نم ةسئايلاو « غلاب ريغو .غلاب
 دوجوم ريغ اذهو « لجرلا نبلل ةمرح بجوأف مهضعب ذدشو « لماح ريغ وأ

 مسالا كارتش اب الإ نبل سيلف دجو ّنإو « يعرش مح هل نوكي نأ نع ًالضف

 مومعلا الوانتي له فالخلا ببسو « « ةتيملا نبل يف بابلا اذه نم اوفلتخاو

 نأ داكيو « مسالا كارتشاب الإ امل دجو نإ ةتيمال نبل الو ؟ اهلوانتي ال وأ
 . لوقلا يف الإ دوجو امل نوكي الف ةعقاو ريغ ةلأسم نوكت

 نم ركب يبأ رايتخا وهو « يبرحلا ميهاربإ ةياور يهو « مرحي ةتيملا نبل نأ دمحأ نع صوصنملا )١(

 .رذنلا ياو , ةفينح أو مساقلا نباو ٠ يعازؤألاو ء روث يبأ لوق وهو « ةلبانحلا
 نبل مرحي ال يعفاشلا بهذمو . ىثهم ةياور يف دمحأ هنع فقوتو « ةمرحلارشني ال : لالخلا لاقو

 لعأ م ب ةيح يهو « اههنم بلج ول نكلو ( 5/8 ةضورلا )و ( 0-56 ينغلا ) رظنا ةتيملا
 ش . مرحي هنإف « بيلحلا كلذ عيضرلا



 نوف

 عيارلا لصفلا

 انزلا عنام يف

 ببسو . ١( موق اهعنمو ءروهمججلا اذه زاجأف « ةينازلا جاوز يف اوفلتخاو

 ؤأ ناز الإ اهُحِكْنَي ال ةينازلاو > : ىلاعت هلوق موهفم يف مهفالتخا مهفالتخا

 جرخم وأ ٌمذلا َجَرْخَم جرخ له "74 نينمؤملا ىلع كلذ َمّرُحو « كِرْشُم
 وأ انزلا كإ 6 نينمؤملا ىلع كلذ َمّرُحو ) : هلوق يف ةراشإلا لهو ؟ ميرحتلا
 يف ءاج امل ميرحتلا ىلع ال مذلا ىلع ةيآلا لجل روهجلا راص امنإو ؟ حاكنلا ىلإ

 هل لاقف . سمال دي درت ال اهنأ هتجوز يف هلم ينلل لاق الجر نأ » ثيدحلا

 : هل لاقف . اهبحأ ينإ هل لاقف « « اهقلط » : مالسلاو ةالصلا هيلع يبلا
 اذه ىلع ءانب حاكنلا خسفي انزلا نإ : اضيأ موق لاقو © «اهكسُمأف

 ءاضقف « انزلا نم تلمح نايف « ادع ءاضقنا : لوألا طرشلا : نيطرشب الإ ةينازلا حاكن لحي ال )١(

 ىدحإ وهو , فسوي يبأو ,« كلامو . دمحأ لوقوهو . هعضو لبق اهحاكن لحي الو « هعضوب اهتدع
 . يعفاشلا بهذم وهو , حصيو « اهحاكن لحي : لاق ىرخألا يفو « ةفينح يبأ نع نيتياورلا
 . ديبع وبأو قحسإو « ةداتقو « دمحأ هلاق . انزلا نم بوتت نأ : يناثلا طرشلاو

 ةأرماو ًالجر برض رمع نأ يور امل . كلذ طرتشي ال ٠ يعفاشلاو ٠ كلامو « ةفينح وبأ لاقو
 حاكن نع سابع نبا لأس ًالجر نأ يورو . لجرلا ىبأف « اهنيب عمجي نأ صرحو « انزلا يف
 دجو اذإف « ؟ زوجي ناكأ  هعاتبا مث . مْرَك نم قرس ول تيأرأ ءزوجي » : لاقف « ةينازلا
 نباو « هنباو ء رمعو ء ركب يبأ : معلا لهأ رثكأ لوق يف هريغو « ينازلل اهحاكن لح ناطرشلا
 نباو « يعفاشلاو ٠ يروثلاو « يرهزلاو ٠ ةمركعو « نسحلاو « ءاطعو « ديز نب رباجو « سابع
 . ةفينح يبأو « رذنملا

 نالازي ال : اولاق  لاحب ينازلل لحت ال اهنأ ةشئاعو ٠ بزاع نب ءاربلاو ٠ دوعسم نبأ نع يورو
 . ( 705 ١/ ينغملا ) رظنا . اعمجا ام نييناز

 . ؟ ةيأ رونلا (؟)

 , مال دي عنمت ال يتأرما نإ » : لاقف هِي ينلا ىلإ لجر ءاج ظفلب ي ىئاسنلاو « دواد وبأ هاور (5)

 هدانسإ لاجرو : يرذنملا لاق « اهب عتقساف : لاق ٠ يضفن اهعبتت نأ فاخأ : لاق « اهّرَع : لاق
 « ةصفح يبأ نب ةرامع نع هب درفت دقاو نب نسحلا نأ ينطقرادلا ركذو . نيحيحصلا يف مهب جتحي



 ” لف

 اهركذنسف نعالملا اهجوز نم ةنعاللا جاوز امأو : نسحلا لاق هبو . 7 لصألا

 نع هب درفت ( فلأ اهنيب نينون مث , ةيتحت مث , ةلمهملا ) رسكب ينانيسلا ىسوم نب لضفلا نأو -
 ْبْوِبَو سابع.نبا نع ريمع نب ديبع نب هللا دبع ثيدح نم .يئاسنلا هجرخأو دقاو نب نسحلا
 ىلوأ هيف لسرملا نأ ركذو « تباثب سيل ثيدحلا اذه : لاقو « ةينازلا جيوزت » هننس يف هيلع
 ابأ نإف : يناكوشلا لاق ء هلام نم يطعت : سمال دي عنمت ال : دمحأ مامإلا لاقو « باوصلاب

 ليَم ينلا نكي ملو . هلام نم يطعت اهنأ الإ اندنع سيل : لاق ء روجفلا نم : لوقي ةديبع

 : يباطخلا لاقو . روجفلا نم : لاقف « يبارعألا نبا هنع لكسو ء رجفت يهو « اهكاسماي هرمأيل
 نبا ثيدح وحنب يقهيبلا دنع رباج نعو . هدي درت ال « اهدارأ نمل ةعواطم اهنأو ةينازلا هانعم
 ْ 2 .٠ (154 / راطوألا لين ) رظنا . سابع

 دنع هدعب وأ « لوخدلا لبق ناك ءاوس ء حاكنلا خسفي ل ء اهجوز ىفز وأ ٠ لجر ةأرما تنز نإ )١(

 يبأو ٠ قحسإو « يعفاشلاو « يروثلاو ٠ يعخنلاو « ءاطعو « دهاجم لاق هبو « ملعلا لهأ ةماع
 كلذكو . ءيش امل سيلو « اهنيب قرفي « تنز اذإ ةأرملا نأ هللا دبع نب رباج نعو . ةفينح

 ءالؤل جتحاو « اهب لوخدلا لبق ىفز « هتأرماو « لجر نيب قرف هنأ يلع نو « نسحلا نع يور
 . اهنيب قرفي انزلا نأ ىلع لدف « اهيلع انزلا هقيقحتل « هنم تناب اهنعالو « اهفذق ول هنأب

 خسفني ال « هب خسفني حاكنلا ناك ولو « اهنيبي ال . اهيلع انزلا هاوعد نأ : لوألا لوقلا لهألو
 هنإف نامللا امأف « ةقرسلا تهبشأف « مالسإلا نع جرخت ال ةيصعم اجألو « عاضرلاك هاوعد درجب
 دمأ.نكلو . اهانز تبثي ملف هتلباق دقف « هتنعال اذإ اهنأ ليلدب ء انزلا نودب خسفلا يضتقي

 . . ( ١/ ٠١4 ينغملا ) رظنا . اهتقرافم لجرلل بحتسا

 . ملعأ هللاو « ةلدألل برقأو ٠ ىوقأ روهملا لوق نإف « ىرت اكو



 انرفغز

 سماخلا. لصفلا

 ددعلا عنام يف

 نم رارحألل كلذو . أعم ءاسنلا نم ةعبرأ حاكن زاوج ىلع نوماسملا قفتاو
 ديبعلا امأ . عبرألا قوف اهفو  ديبعلا يف : نيعضوم يف اوفلتخاو . لاجرلا
 .. رهاظلا لهأ لاق هبو . ًاعبرأ حكني نأ زوجي : هنع روهشملا يف كلام لاقف

 ببسو . ©) طقف نيتنثا نيب الإ عملا هل زوجي ال : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو

 طاقسإ يف ريثأت امل م ددعلا اذه طاقسإ يف ريثأت اهل ةيدوبعلا له : مهفالتخا

 ٠ . كلذ ىأر نم دنع قالطلا كلذكو ؟ انزلا يف رحلا ىلع بجاولا دحلا فصن
 دح فصن هدح نأ ينعأ : انزلا يف هدح فيصنت ىلع اوقفتا نيماسملا نأ كاذو

 زوجت ال هنأ ىلع روهملا نإف عبرألا قوف ام امأو . كلذ ريغ يف اوفلتخاو « رحلا
 ثالث ىنْثَم ءاسنلا نم ركل باط ام اوحكناف ١» : ىلاعت هلوقل ةسماخلا
 هتحتو مسأ امل ناليغل لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يور الو 4 عابرُو

 زوجي : ةقرف تلاقو 0 نهرئاس قرافو ًاعبرأ كسمأ » ةوسن ةرشع

 )١( عبرألا ةحابإ يف اوفلتخاو « نيتنثا حكني نأ دبعلل نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ةمادق نبا لاق «

 هللا ضر فوع نب نمحرلا دبعو « يلعو ؛ رمع لوق اذهو ناتنثا الإ هل حابي ال هنأ دمحأ بهذف

 ممتع
 طا

 دمحأو « ةفينح وبأو يعفاشلاو « يروثلاو « ةداتقو « يبعشلاو « نسحلاو ؛ ءاطع لاق هبو .

 وبأو « كلامو « ةعيبرو « يرهزلاو دهاجمو « سواطو « هللا دبع نب ملاسو « دم نب مماقلا لاقو
 دبعلا ىواسف « ةوهشلاو « ةذللا ةقيرط هذه نألو « ةيآلا مومعل عبرأ حاكن هل : دوادو ءروث

 لكألاك هيف رحلا .
 ناكف , مرصع يف فلاخم ممل فرعي لو « نيروكذملا ةباحصلا لوقب لوألا لوقلا- لهأ جتحاو
 عم ةلئسلا هذه يف قحلا لعلو ( 174 /5 راظوألا لين ) رظناو ( 007 يتغملا ) رظنا . ًاعامجإ
 ش 1 . معأ هللاو . يناثلا لوقلا باحضأ

 ةيآ ءاسنلا (؟) * .

 . " يعفاشلا هجرخأو ءرمع نبا نع يذمرتلاو « ةجام نباو , دمحأ هاور يفقثلا ناليغ ثيدح (؟)..

 . هلسرأف « نيلاب هدسفأو « ةرصبلاب ٌرَمْعَم هَدّوَج : رازبلا لاق « هاححصو « ماحلاو ء نابح نبأو



 انضفن

 ةيآلا يف عملا بهذم بهذ عستلا زاجأ نم نوكي نأ هبشيو « "7 عست
 . <« عابّرو ثالثو ىنْثَم ١ : ىلاعت هلوق يف دادعألا عمج ينعأ « ةروكذملا

 ا ا *#

 ثيدح امأو : يراخبلا لاق . ظوفحم ريغ ثيدحلا اذه : لاق هنأ يراخبلا نع يذمرتلا ىحو

 نعجارتل : رمع هل لاقف « هءاسن قلط فيقث نم ًالجر نأ »وه امنإف ؛ هيبأ نع ماس نع يرهزلا

 ملسم نع ماحلا ىكحو . حصأ لسرملا نأب ةعرز وبأو متاح وبأ ىحو + « كنمجرأل وأ  كءاسن
 هل انكح ةرصبلا جراخ ةقث هنع هاور نإف : لاق « ةرصبلاب رمعم هيف َمهَو امن ثيدحلا اذه نأ

 رمعم نع قرط نم هوجرخأف « محلا رهاظب يقهيبلاو « ماحلاو « نابح نبا ذخأ دقو . ةحصلاب
 كلذ ديفي الو : ظفاحلا لاق . هنع ةمايلا لهأو « ناسارخ لهأو ةفوكلا لهأ ثيدح نم

 هثيدحف « اهريغب هنم اوعمس مهنأ ريدقت ىلعو « ةرصبلاب هنم اوعمس امنإ مهلك ءالؤه نإف « ًاكيش
 اذإ امأو ةحصلا ىلع هبتك نم هدلب يف ثدحي ناك هنأل ٠ برطضم هدلب ريغ يف هب ثّدح يذلا
 « ينيدللا نباك : كلذ ىلع معلا لهأ قفتا « اهيف مهو ءايشأب هظفح نم ثّدحف « لحر

 اذه نأ دمحأ نع مرثألا ىحو . مهريغو « ةبيش يبأ نب بوقعيو « متاح يبأ نباو « يراخبلاو
 لين ) رظنا . ةلولعم اهلك هقرط ربلا دبع نبا لاقو « هيلع لمعلاو « حيحصب سيل ثيدحلا
 . ( 18١ /5 راطوألا

 . فئاطلا دعب مسأ . يفقثلا بعتم نب ةاس نب ناليغو

 لاق ( ١14 /6 راطوألا لين ) رظنا ًاعست حكني نأ لجرلل لحي هنأ ىلإ ةيرهاظلا تبهذ )١(

 نم هفالخب دتعي ال نم لوق الإ « عبرأ نم رثكأ زوجي ال هنأ ىلع دقعنم عامجإلا : ظفاحلا

 . ةروكذملا دادعألا نيب رييختلا اهنم رهاظلا نألف « ةيآلا نم هعازتنا امأو « هوحنو « يضفار
 1 . (١1؟ /5 حتفلا ) رظنا

 نم ىلع ادر اهنأ حيحصلاف « ةيعفاشلا نم ينارمعلاو . غابصلا نبا ىلإ يتاكوشلا هبسن ام امأ

 ْش . ( 174 /1 راطوألا لين ) رظنا . عبرأ نم رثكأ جوزتي نأ زاوجب : لاق



5-7 ْ 

 سداسلا لصفلا

 عمجلا عنام يف
 نأو > : ىلاعت هلوقل حاكن دقعب نيتخألا نيب عمجي ال هنأ ىلع اوقفتاو

 ىلع ءاهقفلاو 3 نييلا كلم اهنيب عمجلا يف اوفلتخاو () 4 نيتخ الا نيب ١ ُهَيْجَت

 , (© كلذ ةحايبإ ىلإ ةفئاط تبهذو « ةعنم

 © ِنْيَتْخألا َنْيَب اومَمْجَت أو :٠» ىلاعت هلوق مومع ةضراعم مهفالتخا ببسو
 © ْمْكُئاَمُأ تَكَلَم ام الإ > : ىلاعت هلوق وهو « ةيآلا رخآ يف ءانثتسالا مومعل

 عيمل دوعي نأ لقحيو ءروكذم برقأل دوعي نأ لحي ءانثتسالا اذه نأ كلذو
 ءهيف هل ريثأت ال هنأ ىلع عامجإلا عقو ام الإ ميرحتلا نم ةيآلا هتنمضت ام

 « نيملا كلم 4 نيتخألا نيب اوعمجت نأو ١# : ىلاعت هلوق مومع نم جرخيف
 نيب اوعمجت نأو »> هلوق ىقبيف ءروكذم برقأ ىلإ الإ دوعيال نأ لتقحيو

 دوجوم ببسب وأ ةوخألا ةلعب كلذ انللع نإ اهس الو « همومع ىلع « نيتخألا
 . اهيف

 حاكنب امههادحإ تناك اذإ نييلا كلم يف عنملاب اولاق نيذلا فلتخاو

 كلذكو . ؟9 يمفاشلا هزاجأو ةفينح وبأو كلام هعنف « نيه كلم ىرخألاو

 )١( 5؟ ةيآ ءاسنلا .

 « بأ نم ْمَأ « نيتقيقش اتناك ءاوس , عاججإلاب مارح جيوزتلا يف نيتخألا نيب عملاو : ظفاحلا لاق (0)

 ٍضعب هزاجأف « نييلا كله اتتاك اذإ ايف فلتخاو ٠ عاضرلاو بسنلا ءاوسو « ْمأ نم ْمأ
 ةأرملا نيب عملا هريظنو « عنملا ىلع راصمألا ءاهقفو « روهملاو . دمحأ نع ةياور يهو . فلسلا

 عامجإلا لقتو ( 1١ /4 يرابلا حتف ) رظنا . ةعيشلا نع يروثلا هاكحو « اهتلاخ وأ « اهتمعو
 . يوونلاو « يبطرقلاو ء مزح نيأو ءربلا دبع نبأ نع

 عمجا زوجي ناك نإو « ءطولاو « كلملاب عملا زوجي ال هنأ ىلإ ءاملعلا ةفك بهذ : يبطرقلا لاق (0)

 ىلع حاكنلا دقع يف اوفلتخاو « ةدحاو ةقفص اهتنباو « ةأرملا كلذكو . عاجإب كلملا يف اهنيب



 انضم

 كلذ توبثل اهتلاخو ةأرملا نيبو اهتمعو ةأرملا نيب عملا ميرحت ىلع ملعأ اهف اوقفتا

 ةالصلا هيلع هنع هرتاوتو ةريره يبأ ثيدنح نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنع

 نأ هل زجي مل « يملا كلمب هل ةيراجلا ءىطو اذإ : يعازوألا لاقف « اهئطو يتلا ةيراجلا تخأ -
 لعج نم : رع وبأ لاق . تخألا حاكن عنمي ال نيهلا كلم : يعفاشلا لاقو « اهتخأ جوزتي
 عملا زوجي : اولاقف « رهاظلا لهأ ذشو . هزاجأ « ًاعيب هلعج نمو « هزاجأ « ءارشلاك حاكنلا دقع

 كلما يف نيتخألا نيب عملا زوجي : ةمادق نبا. لاقو ( 17/5 يبطرقلا ) ..ءطولا يف نيهلا كلمب

 يف دمحأ هيلع صن « ءطولا يف هئامإ نم نيتخألا نيب عملا زوجي الو « للعلا لهأ نيب فالخ ريغب
 . دوعسم نبأو « رمع نباو « رامعو « يلعو « نامعو « رمع ههركو « ةعاملا ةياور

 ء كلامو سواطو . ديز نب رباجو « ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع هميرحتب لاق نمو

 اهتمرحو « ةيآ اهتلحأ : لاق هنأ سابع نبا نع يورو ٠ يعفاشلاو ٠ ةفينح وبأو ٠ يعازوألاو

 . يلع نع كلذ ىوريو « هلعفأل نكأ مو « ةيآ

 : لاق ؟ وه مارحأ نيتكولمملا نيتخألا نيب عملا نع هلأسو « دمحأ نع روصنم نبأ ىور دقو

 لهأو « دواد لاقو « مرحم ريغ هوركم هنأ اذه رهاظو . هنع ىهنن نكلو « مارح لوقأ ال
 . مرحي ال : رهاظلا

 : محلاو ء دامح لاقو « ملعلا لهأ رثكأ لوق يف امهادحإ ءطو هلف « ناتخأ هكلم يف ناك اذإ

 بهذملاو . دمحأل ًابهذم باطخلا وبأ هركذو ىعخنلا نع كلذ يورو « اههنم ةدحاو برقي ال
 1 . لوألا
 « يلع لوق وهو ءهفن ىلع ةءوطوملا ميرحت لبق ىرخألا ءطو هل سيلف ء امهادحإ ءىطو اذإف

 | . دمحأو يعفاشلاو ٠ يعازوألاو ٠ نسحلاو . رمع نباو
 نيتخألا نيب عمجي ال : لاقف . اذه نع دمحأ لكس دقف « اهتخأ حاكن دارأ مث , هتمأ ءىطو نإو

 : يعفاشلا لاقو . كلام نع تاياورلا ىدحإ يهو . حصي ال حاكنلا نأ لتحيف . نيتمالا

 . ( 487/1 ينغملا ) رظنا . اهتخأ مرحتو ءةحوكنملا هل لحتو . حاكنلا حصي

 لاق دقو « نيهلا كلمب نيتخألا نيب عملا ىلع ءاملعلا عامجإ : لوألا : نارمأ حضتي انركذ ام

 .. هعنم ىلع ءاهقفلاو ٠ كلذ يف اوفلتخا فلؤملا

 هل لحتو ء دقعلا حصي « يمفاشلا بهذف « اهتخأ حاكن دارأو ٠ هتمأ ءىطو اذإ : يناغلاو

 ءاعقتجا اذإف « نييلا كلمب ءطولا نم ىوقأ حاكنلا نأل « ًادحاو ًالوق اهتخأ مرحتو « ةحوكتملا
 ركذ هنأ فلؤلا ىلع ظحالملا نكل ( 118 ٠١/ عومجملا عم بذهملا ) رظنا . ىوقألا ميدقت بجو
 . يبطرقلا هلثمو . حاكنلاو ءطولاب نييلا كلمب نيتخألا نيب عملا زيجي يعفاشلا نأ ديفي ام
 1 ش . كلذ لمأتيف



 نضحأ

 0« اهتلاخو ةأرملا نيب عمجي ال » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ نم مالسلاو

 امإ ةدالو كيلع هل ركذل تخأ يه ىثنأ لك يه انهه ةمعلا نأ ىلع اوقفتاو

 ىثنأ لكل تخأ يه ىثنأ لك يه : ةلاخلا نأو ءرخآ ركذ ةطساوب امإو هسفنب
 , مألا لّبق نم تاّرحلا نهو اهريغ ىثنأ طسوتب امإو اهسفنب امإ ةدالو كيلع امل

 صاخلا باب نم وه مأ . صاخلا هب ديرأ صاخلا باب نم اذه له اوفلتخاو
 يأ اوفلتخا ماعلا هب ديرأ صاخلا باب نم وه اولاق نيذلاو ؟ ماعلا هب ديرأ
 :  راصمألا ءاهقف نمر وهملا هيلعو رثكألا مهو موق لاقف ؟ هب دوصقملاوه ماع

 )١( رابخألا ىقتنم ) رظنا . ةعامجلا هاور ثيدحلا 127/5 ( .

 سيلو « هب درفت هنأ موق عزو « هنع ةرتاوتم هقرط رثكأ :ربلا دبع نبا لاق : يناكوشلا لاق
 الإ ثيدحلا لهأ هتبثي هجو نم وري مل ثيدحلا اذه نإ : يعفاشلا نع يقهيبلا لاقو ٠ كلذك

 دق : لاق ؟ وه : يقهيبلا لاق . ثيدحلاب ملعلا لهأ اهتبثي ال هوجو نم يؤرو « ةريزه يبأ نع
 « سنأو ءورمع نب هللا دبعو « سابع نباو « رمع نباو ٠ دوعسم نباو « يلع ثيدح نم ءاج

 يبأ ثيدح ىلع اقفتا افإو « حيحصلا طرش ىلع ءيش اهيف سيلو « ةشئاعو ٠ ديعس يبأو

 هيف يبعشلا ىلع فالتخالا نّيبو « رباج نع يبعشلا نع صاع ةياور يراخبلا جرخأو . ةريره
 . ىهتنا . يدنه نب دوادو نوع نبا ةياور باوصلاو . أطخ مصاع ةياور نوري ظافحلاو : لاق
 « ةريره يبأب هنم رباجب رهشأ يبعشلا نأل « يراخبلا دنع جدقي م فالتخالا ذهو : ظفاحلا لاق

 نع جيرج نبا قيرط نم يئاسنلا اهجرخأ حيحصلا ط رشب رباج نع ىرخأ قيرط ثيدحللو
 حيحصتب ٌضَراَعُم ثيدح فيعضت يقهيبلا مهنع لقت نم لوقو . رباج نع ريبزلا يبأ

 نبا لاق « ةوق ًالوصوم هل يراخبلا جيرختب ىفكو « هل امهريغو ٠ نابح نباو « يذمرتلا

 هجو نم ينعي ةريره يبأ ريغ ثيدحلا اذه وري مل هنأ عزي ثيدحلا لهأ ضعب ناك :ربلا دبع
 ًاعيمج ناثيدحلاو « ةريره يبأ نع هححصو «رباج نع يبعشلا ثيدح حصي م هنأكو ٠ حصي
 . ( 7/9 يرابلا حتف ) و ( 177/1 راطوألا لين ) رظنا .' ناحيحص

 يذمرتلا هاكح دقو « اهتلاخ وأ اهتمعو « ةأرملا نيب عملا ميرحت ىلع لدت ثيداحألا : ظفاحلا لاق

 عيمج نع يعفاشلا هاكح كلذكو . كلذ يف ًافالتخا مهنيب معن ال : لاقو « ملعلا لهأ ةماع نع

 ًافالتخا كلذ عنم يف معأ تسل : رذنملا نبا لاقو . كلذ يف مهنيب فالتخا ال : لاقو نيتفملا

 « جراوخلا ىنثتساو ٠ يبطرقلا عامجإلا ىكح اذكهو . جراوخلا نم ةقرف زاوجلاب لاق امنإو « مويلا

 . ( ١6 /9 يرابلا حتف ) رظنا . مزح نباو ءربلا دبع نباو يوونلا عامجإلا لقن اذك



 نظفي

 صن ْنَم ريغ ىلإ ىدعتي ال ميرحتلا نأو ء طقف صوصخلا هب ديرأ صاخ وه

 نيتأرما لك نيب عمجلا وهو « مومعلا هب دارملاو صاخ وه : موق لاقو . هيلع
 "وأ ع يتنبا نيب ءالؤه دنع عمجلا زوجي الف « ةمرحم ريغ وأ ةمرح ّمِحَر اهنيب
 « اهتنع تنب وأ اهمع تنبو ةأرملا نيب الو ٠ ةلاخ وأ لاخ يتنبا نيب الو « ةمع

 اهنيب نيتأرما لك نيب عملا مرحي افإ : موق لاقو « اهتلاخ تنب نيبو اهنيب وأ

 « احكانتي نأ امل زجي مل ىثنأ رخآلاو ًاركذ اهدحأ ناك ول ينعأ « ةمرحم ةبارق

 ينعأ « ًاعيمج نيفرطلا نم اذه ربتعي نأ ىنعملا اذه يف طرتشا نم ءالؤه نمو

 ءالؤهف « احكانتي نأ امللزجي ملف ىننأ رخآلاو ًاركذ اههنم دحاو لك لعج اذإ
 مو جيوزتلا مرحي ركذ نيفرطلا دحأ يف لعج ْنِإ امأو « اههنيب عمجلا لحيال
 هتنباو لجرلا ةأرمأ نيب عملا يف لاحلاك زوجي عملا نإف رخآلا فرطلا نم مرحي
 جوز اهنأل هنم ةأرملا حاكن لحي مل ًاركذ تنبلا انعضو نإ هنإف « اهريغ نم
 ةنبا نوكت اهنأل جوزلا ةنبا حاكن امل لح ًاركذ ةأرملا انلعج ناو « هيبأ
 عملا نوعنُي كقلوأو « كلام باحصأ هراتخا يذلا وه نوناقلا اذهو « يبجألا

 . . ©" اهريغ نم هتنباو لجرلا جوز فيب

 ارا ني ان

 )١( ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا ١١5 ( فلؤما هركذ اهف ىزج نبال .٠
 هب سأب ال « ازئاج اهتبيبرو « ةأرما نيب عجلا نوري معلا لهأ رثكأ : ةمادق نبا لاق ٠ هلعف

 ىيل يبأ نباو « ةمركعو « نسحلا الإ ءاهقفلا رئاس لاق هبو ةيمأ نب ناوفصو « رفعج نب هللا دبع
 ْ ةأرملا هبشأف ؛ ىرخألا هيلع تمرح « ًاركذ تناك ول اههادحإ نأل « هتيهارك مهنع تيور «

 ينغملا ) رظنا . اهتمعو ١/ 088 ( . 1



 نضل

 عباسلا لصفلا

 قّرلا عناوم يف

 اذإ دبعلا حكنت نأ ةرحللو ٠ ةمألا حكني نأ دبعلل زوجي هنأ ىلع اوقفتاو

 زوجي : موق لاقف « َةَمَألا رحلا حاكن يف اوفلتخاو . اهؤايلوأو يه كلذب تيضر

 الإ زوجي ال : موق لاقو « مساقلا نبا بهذم نم روهشملا وهو « قالطإب

 وهو « كلام بهذم نم روهشملا وهو « تّنَعلا فوخو « لؤطلا مدع : نيطرشب

 . ©) ىعفاشلاو ةفينح يبأ بهذم

 لوق اذهو . تنعلا فوخو « لؤّطلا مدع : نيطرشب ةماسملا ةمألا جوزتي نأ ملسملا رحلل زوجي . )١(

 . مهنيب فالخ ال « معلا لهأ ةماع

 ؛ بخ كلذ عم اهنعربملاو لوط مدم عت م نمو )ل: ىلاعت هلوق كلذ يف لصألاو

 « يس اس نأو وا قاعت هلوقل لضفأو .

 هبو « سابع نباو « رباج نع كلذ يور . رحل اهحاكن لحي / ٠ امهدحأ وأ « ناطرشلا مدع اذإف

 « يعفاشلاو « كلامو ؛ لوحكمو ؛ «رانيد نب ورمعو « يرهزلاو « سواطو « ءاطع لاق

 لاق هبو « ًاربوم ناك نإو « ةَمألا ٌحاكن ةّمألا هذه ىلع هللا عوو امم : دهاجم لاقو . قحسإو

جو هعنم امل « حاكنلا عنمت ال « حاكتلا ىلع ةردقلا نأل « ةرح هتت نوكي نأ الإ , ةفينح وأ
 دو

 . ةسماخلاو « تخألا حاكنك حاكنلا

 اهتحابإ نأل « لوّطلا دجو نإ « ةمألا حاكن هل لح « تنعلا فاخ اذإ : يروثلاو « ةداتق لاقو

اكنب الإ عفدني الف « تدجو دقو تنعلا فوخ ةرورضل
 . لؤّطلا مداع هبشأف « ةمألا ح

هل لحي مل « هفعت ةيبانك جيوزت ىلع ردق نإ : دمحأ دنعو
 بهذم رهاظ وهو « ةمألا حاكن 

 . يعفاشلا

 رظنا . افالخ اذه يف معن ال « ةمأ حاكن هل زيي مل« اي فعتسي نأ هنكي ةرح هنمت تنك و

 . ( هقال/ك ىنغلا )

 رظناو . يعفاشلاو دمحأ بهذم وه ؟ نيطرشلا طرتشي ال هنأ ةفينح بأ بهذم انركذ دقو

 . كلام بهذمل ( 17/١: يفاكلا ) رظناو . ةفينح يبأ بهذمل ( 16١/٠ ءاهقفلا ةفحت ) كلذك

 . ملعأ هللاو . باوصلا ىلإ برقأ هلوقب لاق نمو « ةفينح يبَأ بهذم لعلو



 نرضضا

 مل نَمَو > : ىلاعت هلوق يف باطخلا ليلد ةضراعم مهفالتخا يف ببسلاو
 ىمايألا اوحكنأو ».: هلوق مومعل « ةيآلا "4 َمكْنَي نأ ًالؤط مُكْنم ْعِطَتْسَي
 : ىلاعت هلوق يف باطخلا ليلد موهفم نأ كلذو « ةيآلا "4 نيحلاّصلاو كنم

 الإ ةمألا حاكن لحي ال هنأ يضتقي « ةيآلا < الؤط مكنم عطتسي ْمْل نمو )

 هلوقو . تنعلا فوخ : يناثلاو « ةرحلا ىلإ لؤّطلا مدع : امهدحأ : .نيطرشب
 وأ رح نم نهحاكنإ همومعب يضتقي 4« ركنم ىمايألا اوحكنأو » : ىلاعت
 ليلد نكل « فئاخ ريغ وأ تنعلل ًافئاخ « دجاو ريغ وأ رحلا ناك ًادجاو « دبع

 هيف ضرعتي مل مومعلا اذه نأل « مومعلا نم  ملعأ هللاو  انهه ىوقأ باطخلا

 نهحاكتإب رمالا هب دوصقملا امنإو « ءامإلا حاكت يف ةطرتشملا جوزلا تافص ىلإ

 يف ام عم روهملا دنع بدنلا ىلع لوم ًاضيأ وهو « حاكنلا ىلع نربجي الأو

 « نيروهشم نيعرف يف بابلا اذه نم اوفلتخاو . هدلو لجرلا قاهرإ نم كلذ

 تناك اذإ : اههدحأ : اهيلع صوصنملا نيطرشلاب الإ حاكنلا اوزيجي مل نيذلا ينعأ

 « لوط يه : ةفينح وبأ لاقف ؟ لوطب تسيل وأ لوط يه له ةرح هتحت

 . نالوقلا كلذ يف كلام نعو « لوطب تسيل : هريغ لاقو

 ةمأ نم رثكأ حاكن ناطرشلا ناذه هيف دجو نمل زوجي له : ةيناثلا ةلأسملاو

 فاخي سيلف ةرح هتحت تناك اذإ لاق نف ؟ 9 ناتنث وأ عبرأ وأ ثالث ةدحاو

 نمو « ةمالا حاكن هل زجي مل ةرح هتحت تناك اذإ : لاق ٍبَّرَع ريغ هنأل تنعلا

 )١( ةيآ ءاسنلا ٠6 .

 )١( ةيآرونلا 7”* .

 يبأ لوقك فيعض لوق هلو . نيروكذملا نيطرشلاب ةدحاو ىوس هلزوجي ال كلام بهذم (0)
 . ( 10/١ يفاكلا ) رظنا . ةفينح

 ثراحلاو « يرهزلا لوق اذهو . ربصي مل اذإ « ًاعبرأ جيوزتي نأ زوجي هنعف : ناتياور دمحأ نعو

 . ةفينح يبأو « يلكعلا
 « يعفاشلاو « ةداتق لاق هبو « ةدحاو ةمأ الإ جوزتي نأ ينبجعي ال : دمحأ لاق ةيناثلا ةياورلاو

 . ( هذالرك ينغملا ) رظنا . رذنملا نباو



 قفل

 دقق هنأل ًالهأتم وأ ًابزع ناكأ ءاوس قالطإب ربتعي افنإ « تنعلا فوخ لاق

 نم هعنمت ةرح ىلع ردقي ال وهو « تنعلا نم ةعنام ىلوألا ةجوزلا نوكت ال
 ةلاحك تنعلا فوخ يف ةرحلا هذه عم هلاح نأل « ةمأ حكني نأ هلف « تنعلا
 .اهحاكن ديري ىتلا ةمألا نم تنعلا ىشخ اذإ ةصاخمو ؛: اهلبق

 وأ ىلوألا ةمألا ىلع ةيناث ةمأ حكني له : مهفالتخا يف ببسلا هنيعب ذهو

 فوخلا ناك ذإ ًابَّرَع هنوك عم تنعلا فوخ ربتعا نم نأ كلذو ؟ اهحكني ال

 ًاقلطم هربتعا نمو « ةدحاو ةمأ نم رثكأ حكني ال : لاق رثكأ بزعلا ىلع

 . ةرحلا ىلع حكني هنأ لوقي كلذكو « ةدحاو ةمأ نم رثكأ حكني : لاق:

 اهجوزتف ةمأ ةرحلا ىلع جوزتي نأ هل نإ انلق اذإو «رظن هيف ًاقلطم هرابتعاو

 كلذ يف فلتخا ؟ حاكنلا خسف يف وأ هعم ءاقبلا يف رايخلا ال لهف اهذإ ريغب

 مو ؟ ال مأ ةمألا قرافي له : ةرحب الط دجو اذإ اوفلتخاو « كلام لوق

 « كلام باحصأ ىنعأ . اهقرافي ال هنأ تنعلا فوخ هنع عفترا اذإ هنأ اوفلتخي

 اذإ اهنأو هّنَكَلَم نم ةأرملا حكنت نأ زوجي ال هنأ ىلع بابلا اذه نم اوقفتاو

 . © حاكنلا خسفنا اهجوز تكلم

 هاا *ع ** .

 اهنأ : امهادحإ : ناتياور كلام نع هيف ةمألاب ةرحلا ملعت ملو « هتحت ةمأ ىلع ةرخ رحلا جوزت اذإ (1)

 ٠ ٠ . رايخلا امل نأ : ةيناثلاو « امل رايخ ال

 رايخلا امل ناك ىرخإلاب ملعت مو امهادحإي تماعو « اههيلع ةرح جوزتف « ناتمأ هتحت تناك نمو

 . ةيناثلا ةياورلا ىلع اهل رايخ الو « نيتياورلا ىدحإ ىلع
 نيب اهسفن يف رايخلاب ةرحلاو تباث حاكنلا : لاقو « ةمأ جوزتي نأ ةرح هتحت نمل كلام زاجأو
 ؛ طوخألا وهو : ربلا دبع نبا لاق . لطاب كلذ نأ ًايدق هلوق ناكو « ةقرافملا نيبو « ةماقإلا

 00 ٠ . ىلوألاو
 قرفي نأ ىرأ : . لوطلا دجي نمم وهو ٠ ةمأ جوزتي لجر نع لكس دقو  كللا دبع لاقو
 يفاكلا ) رظنا . كلذ دعب هففخ مث ء هب برضي طوسلا : لاقف « تنعلا فاخي هنإ ليقف : اهنيب

 1 .( ةةكركا

 لحما )رظنا . ةمأ ىلع ةرح جاوزب الو « ةرح ىلع ةمأ جاوزب حاكنلا خسفني ال ةيرهاظلا بهذمو
 . ملعأ هللاو . هحجرن ام وهو ١(



 نسضل

 نماثلا لصفلا

 رفكلا عنام يف

 : ىلاعت هلوقل ةينثولا حكتي نأ سهل زوجي ال هنأ ىلع اوقفت ةفتأو

 ىلع اوقفتاو . كّلملاب اهحاكن يف اوفلتخاو 27 «رفاوَكلا مصعب د اوُكِسْسُت الو >
 . رمح نيا نع كلذ يف يور اماالإ ؛ ةرحلا ةيياتكلا سكني نأ زوجي هنأ

 كلب اهلالحإ ىلع اوقفتاو « حاكنلاب ةمألا ةيباتكلا لالحإ يف اوفلتخاو

 ' نيهلا

 هلوق موع ةضراعم نييلا كلب تاينثولا حاكت يف مالتخا يف ببسلاو

 اوُحِكْنَت الو » : ىلاعت هلوق مومعو «ٍرِفاوكلا مصعب اوكسمتالو » : ىلاعت

 . ٠١ ةيآ ةنحتملا ()
 )١( ةينثولا حاكن ينعأ ( 510/1 ينغملا ) قافتإلا اذه رظنا .

 دنع نييلا كلمب نهنم ءامإلا ءطو حابي ال باتكلا لهأ ريغ نم رافكلا نم نهريغو « تاينثولاو

 دبأو « هروثلو « يعاذوألاو « ديبج نب ديعسو ؛ يرهزلاو ؛ يئاذمملا ةرم مهتم « ملعلا لهأ رثكأ

 دمحأو « ىعفاشلاو ء كلامو « ةفينح .
 هقلاخ امو « ءاماعلا روهججو ءراصمألا ءاهقف ةعامج اذه ىلع : ربلا دبع نبا لاق ٠ ذوذشف «

 سواط نع الإ كلذ ةحايإ انغلبي ملو « ًافالخ دعي ال .
 ةيباتكلا ةمألا ءطو لح ىلع قافتالا رظناو )6056/1( . 7 ٌ

 دمحب - معلا لهأ نيب سيل : ةمادق نبا لاق . باتكلا لهأ رئارح حاكن لح لع كلذك اوقفتاو
 ةحلطو « ناثعو ءرمع : كلذ هنع يور نمو باتكلا لهأ ءاسن رئارح لح يف فالتخا هللا «

 مهريغو « رباجو « ناماسو « ةفيذحو ٠ ش
 ةيمامإلا هتمرحو . كلذ مرح هنأ لئاوألا نم دحأ نع حصي الو : رذنملا نبا لاق .

 هنع هاور ء دمحأ بهذم رهاظ يف ةيباتك ةمأ جوزتي نأ لسملا دبعلا كلذكو « ملسملا رحلل سيلو ,

 نسحلا لوق وهو « ةعامج ٠ يعازوالاو « يروثلاو « يعفاشلاو « كلامو « لوحكمو « يرهزلاو «
 دهاجمو « دوعسم نباو « رمع نع كلذ يورو + قحسإو « ثيللاو .

 حاكنلاب تلحف « نيهلا كلمب لحت اهنأل ء اهحاكن مسمال زوجي : ةفينح وبأو «.ةرسيم وبأ لاقو 1

 رظنا . ةياورلا هذه ّدَر لالخلا نكل . اهجيوزتب سأب ال : لاق دمحأ نع كلذ لقتو . ةماسلاك

 ) هقكرك ينغملا ( .



 نقيض

 الإ ءاسّنلا نم تانّمخملاو ) : :هلوق مومعل 74 َنِمْؤُي نس تارشلا

 ءاوس « مومعلا يضتقي اذه رهاظو . تاّيبسملا نهو (" مكناس َتَكَلَم

 . اهعنم ىلع روهجلاو « ةيباتك وأ ةكرشم تناكأ

 تاّيبسملا حاكن نم يور ام محل ةجحلا نمو « دهاجمو سواط لاق زاوجلابو

 زاوجل روهجلا راص افإو . مهل نذأف لْزَعلا يف هونذأتسا ذإ ساطؤأ ةوزغ يف
 ينعأ « مومعلا ىلع صوصخلا ءانب لصألا نأل « دقعلاب رارحألا تايباتكلا حاكن

 « صوصخ وه 74 باتكلا اوتوأ نيذلا نم ُتانَصْحُملاو » : ىلاعت هلوق نأ

 روهجلا ىنثتساف « مومع وه 4 َنِمْؤُي ىّثح تاكرشملا اوحِكنت الو ١ : هلوقو
 « صاخلل أاخسان ماعلا لعج كلذ ميرحت ىلإ بهذ نمو « مومعلا نم صوصخلا

 . ءاهقفلا ضعب بهذم وهو

 كلذ يف مومعلا ةضراعمل حاكنلاب ةيباتكلا ةمألا لالحإ يف اوفلتخا امإو

 اذإ مومعلا قابو « اهجيوزت ةحابإ يضتقي ةرحلا ىلع اهسايق نأ كلذو « سايقلا

 نأ ىري نم لوق ىلع اهيرحت بجوي هنأل ٠ كلذ ضراعي ةرحلا هنم ينثتسا
 يقابلا مومعلا صصخ نف « مومعلا لع يقابلا يقب صصخ اذإ مومعلا
 ةمألا حاكن زوجي : لاق امومع صوصخلا مومعلا نم قابلا ري مل وأ « سايقلاب
 زوجي ال : لاق سايقلا ىلع صيصختلا مدعب مومعلا يقاب حجر نمو . ةيباتكلا
 ةضراعم وهو « مهفالتخال رخآ ببس اًضيأ انهو « ةيباتكلا ةمألا حاكن

 مكتايتف نم + : ىلاعت هلوق نأ كلذو . سايقلل باطخلا ليلد

 « باطخلا ليلدب ةنمؤم ريغلا ةمألا حاكن زوجي ال نأ بجوي 74 تانموؤملا

 حاكنلا هيف زوجي سنج لك نم سايقلاو ] « كلذ بجوي ةرحلا ىلع اهسايقو
 هنأ ةيناثلا ةفئاطلاو ٠ تاماسملا هلصأ نييلا كلمب حاكنلا هيف زوجيو « جيوزتلاب

 )١( ةيآ ةرقبلا  . 37١ةيآ ءاسنلا (؟) ش 56 .

 )( ةيآ ءاسنلا (8) . ه ةيآ ةدئاملا 56 .



 لقفي

 حاكن زوجي ال نأ ىرحأف طرشب الإ جيوزتلاب ةماسملا ةمألا حاكن زججي هَل مَن
 هلوق مومعل نيهلا كلمب احلالحإ ىلع اوقفتا انإو « 27 [ جيوزتلاب ةيباتكلا ةمألا

 ةّيبسملا لحي يسلا نأ ىلع مهعامجإلو ا" < ْىَنانَأ تَكَلَم ام الإ >ج : ىلاعت

 مده نأو 2 اهحاكن ىبسلا مده له ةجوزتملا يف اوفلتخا اغإو ٠ ةجوزتم ريغلا

 : اهحاكن خّسفُي ل- ةجوزلاو جوزلا ينعأ ًاعم ايبس نإ: موق لاقف ؟ مده. ىتف

 : موق لاقو « ةفينح وبأ لاق هبو « حاكنلا خسفنا رخآلا لبق اههدحأ يبس نإو

 نعو « يعفاشلا لاق هبو ءرخآلا لبق اههدحأ َيِبس وأ اعم ايبَس مدهب يبسلا لب
 مده هنأ : يناشلاو . ًالصأ حاكنلا مده ال يسلا نأ : امههدحأ : نالوق كلام

 . 9 يعفاشلا لوق لثم قالطاب

 . ةيرصملاو « ةيطخلا خسنلا ضعب يف دئاز نيسوقلا نيب ام )١(
 . 64 ةيآ ءاسنلا (؟)

 : لاوحأ ةثالث نم لخي مل . رافكلا نم جوزتملا يبس اذإ (؟)

 « يعازوألاو ٠ ةفينح وبأ لاق اذهيو . اهحاكن خسفني الف ء اعم ناجوزلا يبسي نأ : اهدحأ

 . دجأو

 : ىلاعت هلوقل اهحاكن خسفني :روث وبأو « يعفاشلاو « ثيللاو « يروشلاو ٠ كلام لاقو
 < مكناهأ تكلم ام الإ > تاجوزتملا تانصحملاو « مناهأ تكلم ام الإ ءاسنلا نم تانصحملاو ١

 . ساطوأ يبس يف ةيآلا هذه تلزن يردخلا ديعس وبأ لاق . يبسلاب

 . قتعلاك هتمادتسا عطقي الف حاكنلا ءادتبا عنمي ال ىنعم قرلا نإ : لوألا لوقلا باحصأ لاقو

 صوصخم ةيآلا مومعو . نهجاوزأ نود ءاسنلا اوذخأ اوناكو ساطوأ ايابس يف تلزن ةيآلاو
 . هيلع سايقلاب عازنلا لحم هنم صخيف « مالسإلا راد يف ةجوزملا ةكولمملاب
 تبس اذإ : لاق ةفينح ابأ نأ الإ فالخ الب حاكنلا خسفنيف ء اهدحو ةأرملا ىست نأ : يناشلا

 . حاكنلا خسفني مل مويب اهدعب اهجوز يبس مث , اهدحو ةأرملا

 وهو « هيضتقي سايق الو هيف صن ال هنأل , حاكنلا خسفني الف « هدحو لجرلا يبس : ثلاشلا

 . دمحأ بهذم

 « ةفينح وبأ لاق هبو . قرفي ملو « حاكنلا خسفنا « نيجوزلا دحأ يبس اذإ : باطخلا وبأ لاقو

 ةأرملا تيبس ول اك « حاكنلا خسفناف ء امهدحأ ىلع كلملا أرطو ءرادلا اهب تقرتفا نيجوزلا نأل

 « قرتساو « ىبس نإ : يعفاشلا لاقو ( ٠م يبطرقلا )و ( ؛ال/+ ينغملا ) رظنا . اهدحو

 . ( 557/8 ينغملا ) رظنا . خسفني مل « يدوُف وأ « هيلع نم نإو « هحاكن خسفنا
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 اوئمأ نيذلا نيقرتسملا ددرت وه مده. ال وأ مدهب له مهفالتخا يف ببسلاو
 وأ امل جوز ال يتلا ةرفاكلا نيبو دهعلا لهأ نييمذلا ءاسن نيب لتقلا نم
 ىسي نأ نيبو اعم ايبسُي نأ نيب ةفينح يبأ ق قيرفت امأو ء رفك نم ةرجأتسملا
 رثؤملاو « قرلا ال اهب رادلا فالتخا وه لالحإلا يف هدنع رثؤملا نلف اهدحأ

 غم وأ ةيجوزلا عم قرلا وه له رظنلا افإو « قرلا وه هريغ دنع لالحإلا يف

 وهو قرلا لحم نأل ةمرح انهه ةيجوزلل نوكي ال نأ هبشألاو ؟ ةيجوزلا مدع
 ىطعأ افإ ّيمَّدلا نأل ديعبف ةّيَمّدلاب اههيبشت امأو : لالحإلا ببس رفكلا
 . هحاكن نع ًالضف هنيد ىلع رقي نأ طرشب ةيزجلا

 6ك دم ل
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 عساتلا لصفلا

 مارحإلا عنام يف

 دمحأو يعازوألاو ثيللاو يعفاشلاو كلام لاقف مرحلا حاكن يف اوفلتخاو :
 نب رمع لوق وهو « لطاب حاكنلاف لعف نإف « ٌحِكْنُي الو مرح لا حكنَي ال

 كلذب سأب ال : ةفينح وبأ لاقو . تباث نب ديزو رمع نباو يلعو باطخلا )(

 نأ » سابع نبا ثيدح اهنف : بابلا اذه يف لقنلا ضراعت مهفالتخا ببسو
 ٌمِرْحُم وهو ةنوهم حكن ٌةّذِلَع هللا لوسر ٠ لهأ هجرخ لقنلا تباث ثيدح وهو

 وهو اهجوزت هِي هللا لوسر نأ » ةنوهم نع ةريثك ثيداحأ هضراعو حيحصلا
 عفار يأ قيرط نم : ىتش قرط نم اهنع تيور :رمع وبأ لاق « لالح «

 ىورو . مصألا نب ديزي نعو « اهالوم وهو راسي نب ناهلس قيرط نمو
 جئِلَي هللا لوسر لاق : لاق هنأ اذه عم نافع نب ناثع ثيدح نم اضيأ كلام

 » لاق سابع نبا ثيدح حجر نف « بطخي الو حكني الو مرحلا حكني ال :

 نيبو هنيب عمج وأ سابع نبا ثيدح حجر نمو « حكني الو مرحلا حكني ال

 لاق ةيهاركلا ىلع كلذ يف دراولا يهنلا لمح نأب نافع نب ناثع ثيدح :

 بيلغت وأ عما هجولاو لوقلاو لعفلا ضراعت ىلإ عجار اذهو « ٌحكنّيو ْحكْنَي
 لوقلا .

 « لسم هجرخأ « حكي الو « َمرخْلا ٌمِكْنَيال  ناثع ثيدحل مرحلا جيوزت نومنمي روهجا (1)
 هاور « مر وهو « ةنوهم جوزت هتيم ينلا نإ » لوقي يذلا ةنوهم ثيدح نع اوباجأو
 ناكف ٠ ةيصوصخلا لقحت اهنألو « ةجحلا موقت الو « تناك فيك ةعقاولا يف فلتخا هنأب يراخبلا
 . ىلوأ كلذ نع ثيدحلا يف يهنلا

 يزتشي نأ هل زوجي اك ٠ جوزتي نأ مرحمال زوجي : ةفوكلا لهأو . ةمركعو « ءاطع لاقو
 . ( 5/6 يرابلا حتف ) رظنا . ءطولل ةيراجلا

 . جحلا باتك يف ةلكسملا هذه مدقت دقو



 نفض

 وشثاعلا لصفلا

 ضرملا عنام يف
 كلام لاقو زوجي : يعفاشلاو :ةفينح وبأ لاقف  ضيرملا .حاكت يف اوفلتخاو

 نأ اههنيب قرفي هنأ هلوق .نم كلذ جرختيو ءزوجي ال هنإ : هنع روهشلا يف

 . "7 بجاو ريغ بحتسم قيرفتلا
 زوجت ال هنأ كلذو ء ةبهلا نيبو عيبلا نيب حاكنلا ددرت مهفالتخا ببسو .

 له وهو «رخآ ببس اضيأ مهفالتخالو هعيب زوجيو ثلثلا نم الإ ضيرملا ةبه

 ىلع حاكنلا سايقو ؟ مهتي ال وأ دئاز ثراو لاخدإب ةثرولا رارضإ ىلع مهني

 لو ؛ ثلثلا اهلمح اذإ زوجت ةبهلا نأ ىلع اوقفتا مهأل « حيحص ريغ ةبهلا
 يحلصم سايق ثراو لاخدإب حاكنلا زاوج درو « ثلثلاب انه حاكنلاب اوربتعي

  سنج يف الإ عرشلا اهربتعي ل حلاصم بجوي هنوكو « ءاهقفلا رثكأ دنعز وجي ال

 اوأز اموق نأ ىتح « ةحلصملاب محلا تابثإ هيف ماري يذلا سنجلا نم ديعب
 نم عرشلا يفام نهوي سايقلا اذه لامعإو دئاز عرش لوقلا اذه لوقلا

 )١( ةنقوملا ريغو « اهتوم ةنقوملا ةضيرملا كلذكو ءروهجْلا بهذم وهو ءزئاج ضيرملا حاكن ٠

 نوعظم نب ةمادقو ء لبج نب ذاعمو « دوعسم نبا لوق وهو « نقوملا ريغو « نقوملا كلذكو «

 يرصبلا نسحلاو « ةعيبر يبأ نب نمحرلا دبعو ٠ يعفاشلاو « ةفينح يبأو « يروثلاو « يعخنلاو «
 مزح نباو « دوادو ء يبح نب نسحلاو « يعازوألاو « .ةمربش نباو .

 ضيرملا حاكن خسفي : كلام لاقو «٠ هنأ الإ . حابر يبأ نب ءاطع لوق وشو ء ةضيرملا كلذكو

 يراصنألا ديعس نب ىحي لوق وهو ؛ حاكنلا كلذ زاج هضرم نم حص نإ: لاق ٠ نع فلتخاو

 ةقث وهو  رمعم هنع ىورو « هثلث يف اهقادص نأ. فيعض وهو ناعم هنع ىورف « ةعيبر -

 يتبلا ناثعو ء دعس نب ثيللا لوق وهو... هثلث يف اهناريمو اهقادص نأ .

 وهو ءزجي مل ًاراضم ناك نإو ءزاج اًراَضُم نكي م نإ : اولاقف « ةّراضملا نورخآ ىعارو
 ىلحلا ) رظنا . يرهزلا نع يورم وهو هللا دبع نب ملاسو « دمع نب مناقلا نع يورم ١١/٠١1 (

 اهدعب امو .

 يفاكلا ) رظناو ١/ ) :050كلام بهذمل .



 انضم

 نع أاضيأ فقوتلاو . ناصقنلا زوجي ال اك هييف ةدايزلا زوجت ال هنأو ٠ فيقوتلا
 ىلإ سنجلا كلذ يف يتلا ننسلا مدعل اوعرستي نأ سانلل قرطت حلاصملا رابتعا

 نيذلا ءالضفلا عئارشلا ةكحب ءاماعلا ىلإ حلاصملا هذه لاثمأ ضوفنلف « لظلا
 لاغتشالا يف نأ نامزلا كلذ لهأ نم مهف اذإ ةصاخبو « اهب محلاب نومهتي ال

 رظني نأ كلذ يف ملاعلا لضافلا لمع هجوو « مظلا ىلإ ًاقرطت عئارشلا رهاوظب
 عني ال ًاريخ حاكنلاب دصق هنأ ىلع لئالدلا تلد نايف « لاحلا دهاوش ىلإ

 ءايشأ يف 5 كلذ.نم عنم هتثروب رارضإلا دصق هنأ ىلع تلد نإو « حاكنلا

 ةوق نم اوبستكا امم هدضو ءيشلا عانصلل اهيف ضرعي عئانصلا نم ةريثك

 ًاريثك اذهو . يعانص تقؤم دح كلذ يف دحي نأ نكمي ال ذإ مهتنهم

 . ةفلتخملا عئانصلا نم اهريغو بطلا ةعانص يف ضرعي ام

 ايلا ذل يل
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 رشع يداحلا لصفلا

 ةدعلا عنام يف

 وأ لمح ةدع وأ ضيح ةدع تناك ةدعلا يف زوجي ال حاكنلا نأ ىلع اوقفتاو
 كلام لاقف ء اهب لخدو اهتدع يف ةأرما جوزت نيف اوفلتخاو . رهشأ ةدع

 يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو « ادبأ هل لحت الو امهنيب قرفي : ثيللاو يعازوألاو
 اهايإ هجيوزت يف سأب الف اهنيب ةدعلا تضقتا اذإو « اهنيب قرفي : يروثلاو
 . © ةيناث ةرم

 كلام نأ كلذو ؟ ةجحب سيل مأ ةجح بحاصلا لوق ىلع مهفالتخا ببسو

 نب رمع نأ »راسي نب ناهلسو بيسملا نب ديعس نع باهش نبأ نع ىور

 يف اهجوزت امل يفقثلا دشار اهجوز نيبو ةيدسألا ةحيلط نيب قرف باطخلا

 يذلا اهجوز ناك نإف اهتدع يف تحكن ةأرما اهإ : لاقو ناث جوز نم ةدعلا
 ناك مث « لوألا نم اهتدع ةيقب تدتعا مث « اهنيب قرف اهب لخدي مل اهجوزت
 ةيقب تدنعا مث « اهنيب قرف اهب لخد ناك نإو « ٍباَّطَخلا نم ًابطاخ رخآلا
 : ديعس لاق ©« ادبأ ناعتجي ال مث ءرخآلا نم تدتعا مث « لوألا نم اهتدع

 جوزلل زوجيو « لطاب حاكنلاف « لوألا جوزلا نم اهتدع ءاضقنا لبق اهجوزت اذإ دمحأ بهذم )١(

 لوق وهو « ديبأتلا ىلع هيلع مرحت هنأ ةياور هنعو « نيتدعلا ءاضقتا دعب اهجوزتي نأ يناثلا
 « هتقو لبق قحلا لجعتسا هنألو « أدبأ اهحكني ال هرمع لوقل يعفاشلا لوق ميدقو « كلام

 . هثروم لتق اذإ ثراولاك « هتقو يف همرحف
 اهتدع يف اهحاكن نم عنمي الو . لوألا ةدع ءاضقنا دعب اهحاكن هل : ديدجلا يف يعفاشلا لاقو
 نألو « حاكنلا يف ءطولاك هنم اهتدع يف اهحاكن نم عنمي الف ٠ بسنلا هب قحلي ءطو هنألو « هنم

 ينغملا ) رظنا . انهه هب ّقحال بسنلاو « ءاملل ةنايصو ء بسنلل ًاظفح تعرش افإ ةدعلا
 ١ . ملعأ هللاو . ةلثسملا هذه يف يعفاشلا عم ىرت اك قحلاو ( 79

 نع يبعشلا نع ثعشأ نع يروشلا ىورو : يقهيبلا لاق : ظفاحلا لاق ( 75 أطوملا ) رظنا ()

 ' يعفاشلا هاورف « يلع لوق امأو . اءاش نإ ناعقجيو اهرهم اهل : لاقف . عجر هنأ رمع نع قورسم
 لحتسا امب قادصلا اهلو اههنيب قرفي هنأ اهتدع يف جوزت يتلا يف ىضق هنأ هنع ناذاز قيرط نم. .
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 فيعض هبش سايقب سايقلا اذه اودضع امبرو . اهنم لحتسا امب اهرهم املو

 نع يورو . نعالملا هبشأف ةهبش بسنلا يف لخدأ هنأ وهو « هلصأ يف فلتخم

 ىلع موقي نأ الإ مرحت ال اهنأ لصألاو .. اذه يف رمع ةفلاخم دوعسم نباو يلع
 ش ش . ةمألا نم عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم ليلد كلذ

 تيب يف رهملا نوكو ء اهميرحتب ىضق ناك رمع نأ تاياورلا ضعب يفو
 ىلع ,قادصلا لعجو : رمع كلذ نع عجرف هركتأ اًّيلع كلذ غلب اماف « لاملا

 نع يبعشلا نع ثعشأ نع يروشلا هاور « هيلع اهيرحتب ضقي مو جوزلا

 ًاطوت ال هنأ ىلع اوعمجأو . فيعض وهف دقعلاب اهيرحتب لاق نم امأو . قورسم

 اوفلتخاو . ِهَّقِلَع هللا لوسر نع كلذب رابخألا رتاوتل « عضت ىتح ةيبسم لماح

 . قتعي ال هنأ ىلع روهجلاو « قتعي ال وأ دلولا هيلع قتعي له ءىطو نإ

 رثوم هنإ انلق نإف ؟ رثؤم ريغ وأ هتقلخ يف رثؤم هؤام له مهفالتخا ببسو
 ينلا نع يورو . كلذ نكي م رثؤمب سيل هنإ انلق ناو « ام ةهجب ًانبا هل ناك

 هعمس ىف هاذغ دقو هدبعتسي فيك » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 . قالطلا باتك يف يتأيسف . اثالث قيلطتلا عنام يف رظنلا امأو . 27« هرصبو

 ف 207 0

 « ينطقرادلا هاورو . رخآلا نم دتعتو « لوألا ةدع نم تدسفأ ام لكتو ءاهجرف نم -

 رظنا . يمفاشلا هاور . كلذك رع ثيدحو . هوحن ءاطع نع جيرج نبا ثيدح نم يقهيبلاو
 . ( ”76/؟ صيخلتلا )

 نب عفيور نع دواد وبأو « يذمرتلاو ء دمحأ ىور نكلو ء ظفللا اذه ثيدحلا اذه ىلع رثعأ م )١(

 دازو « هريغ دلو هءام يقسي الف ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم » لاق وَفِي ينلا نع تباث

 يفو « اهئربتسي ىتح يبسلا نم ةأرما ىلع عقي الف ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم » دواد وبأ
 هاور « ضيحت ىتح ايابسلا نم ًابيث نحكني الف ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم » ظفل

 . ( 744/1 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . دمحأ

 نباو ٠ يسدقللا ءايضلاو « يقهيبلاو « يناربطلاو ٠ يمرادلاو ٠ ةبيش يبأ نبا كلذك هجرخأو
 ءادردلا يبأ ثيدح نم ملسم جرخأو ( 7464/6 راطوألا لين ) هنسحو رازبلاو « هححصو نابح
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 : اولاقف ٠ اه ملي نأ ديري هلعل : لاقف , طاطسف باب ىلع جم ةأرما ىلع ىتأ هنأ هم ينلا نع 8
 وهو هثروي فيك . هربق هعم لخدي نعل هنعلأ نأ تممه دقل : لَم هللا لوسر لاقف ٠ معن
 يوونلا حرش عم يراسلا داشرإ شماهب ملسم ) رظنا « هل لحي ال وهو همدختسي فيك هل لحب ال
 . اهدالو تبرق يلا لماحلا يه : جحلاو ( ليغ
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 يشع يناثلا لصفلا

 ةيجورلا عنام يف

 نيبو ةمئام نيماسملا نيب ةيجوزلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف ةيجوزلا عنام امأو
 تعيب اذإ ةمألا يف ًاضيأ اوفلتخاو ٠ مدقت ام ىلع ةّيبسملا يف اوفلتخاو . نييمذلا

 وه :موق لاقو . قالطب سيل هنأ ىلع روهجلاف ؟ ًاقالط اهعيب نوكي له
 ببسو . بعك نب ّيبأو دوعسم نباو رباجو سابع نبا نع يورم وهو . قالط

 يضتقي © مكلاسيأ تكلم اسم الإ > : ىلاعت هلوق نأ كلذو 2 4 مُكَئامْي
 ول هنأل . ًاقالط اهعيب نوكي ال نأ بجوي ةريرب رييختو . نهريغو تاّيبسملا

 ءارش سفن ناكلو . قتعلا دعب ِهْنِهي هللا لوسر اهرّيخ امل ًاقالط اهعيب ناك
 ا , "9 اهجوز نم ًاقالط اهل ةشئاع

 )١( ؟؟ ةيآ ءاسنلا .

 )١( دوعسم نب هللا دبع اهقالط ةمألا عيب نإ لاق نم ٠ بيسملا نب ديعسو ٠ نسحلا يلأ نب نسحلاو ,

 تاوذ ةيآلاب دارملا نأ ؛ ةمركع ةياور يف سابع نباو « هللا دبع نب رباجو ؛ بعك نب يبأو

 جورلا تاذ ةمألا لججرلا يرتشي نأ الإ مارح نهف يأ . جاوزألا ٠ اب ةفدصلاو اهقالط اهعيب نإف
 اهقالط جوزلا قيلطتو « اهقالط ثروت نإو « اهقالط .

 لك « ةيبسملا كلذكو , اهمضبب قتحأ يرتشملاف « جوز الو , ةمألا تعيب اذإف : دوعسم نبا لاق

 ةمألا عيب نوكي نأ دبالف كلذك ناك نإو : اولاق . اهجوز نيبو « اهنيب ةقرفلل بجوم كلذ

 اهل ًاقالط .
 ةريرب ترتشا اهنع هللا يضر ةشئاع نأل « ةريرب ثيدح هدري اذهو : تلق يبطرقلا لاق «

 تحت تريخ دقق ةريرب نأ ىلع مهعامجإ يفو . جوز تاذ تناكو لِي ينلا اهريخ مث , اهتقتعأو

 ةعامج كلذ ىلعو . اهقالط سيل ةمألا عيب نأ ىلع ليلدل « ةشئاع اهترتشا نأ دعب ثيغم اهجوز

 ثيدحلاو يأرلا لهأ نم راصمألا ءاهقف ٠ مومعب مهضعب جتحا دقو . قالطلا الإ امل قالط الأو

 ةريرب ثيدح نم هانركذ امو . تاّيبسملا ىلع ًاسايقو « مكناميأ تكلم ام الإ > : ىلاعت هلوق

 باوصلا وهو . ديعس ىفلأ ثيدح ىلع تايبسملاب صاخ وه افإ كلذ نأو « هدريو « هصخي



 انناخم

 ا ا دمحس نأ نع ةسيش يأ نبا هجرخ ام روهمجلل ةجحلاو

 هللا لوسر باحصأ نم م سان ناكو . جاوزأ نمل ءاسن اوباصأو مولتقو مومزهف

 تانصحملاو ١ لجو زع هللا لزنأف ٠ نهجاوزأ لجأ نم نهنايشغ نماومّنأت ِهَنْلَ

 . قالطلا باتكب قيلأ يه ةلأسملا هذهو ١4 مناميأ ْتَكَلَم ام الإ ءاسٌّنلا نم

 ىلإ ةعجار انلق 5 يهو « مالسإلا يف ةحكنألل ةححصملا ءايشألا ةلمج ىه هذهف

 يف طورشلا ةفصو « دقعلا ةفصو « اهيلع دوقعملاو دقاعلا ةفص : سانجأ ةثالث

 مهنإف « مالسإلا اهيلع أرط مث مالسإلا لبق تدقعنأ يتلا ةحكنألا امأو . دقعلا

 ناك دقو - ةجوزلاو جوزلا نم ىنعأ - ًاعم اهنم ناك اذإ مالسإلا نأ ىلع اوقف

 برأ رثكأ لع اكن دق اذإ : اههدحأ : نيعضوم يف اوفلتخاو « كلذ

 لبق امهدحأ مسأ اذإ يناثلا عضوملاو . مالسإلا يف اههنيب عملا زوجي ال نم ىلع
 .رخآلا

 وأ ةوسن عبرأ نم رثكأ هدنعو رفاكلا مسأ اذإ يهو : ىلوألا ةلأسملا امأف

 نيتخألا نمو اعبرأ نهنم راتخي : لاق () ًاكلام نإف « ناتخأ هدنعو مسأ

 يروثلاو ةفينح وبأ لاقو : دوادو دمحأو ىعفاشلا لاق هبو « ءاش اهتيأ ةدحاو

 دحاو دقع يف نهجوزت نإف « دقعلا يف نهنم لئاوألا راتخي : ىليل يبأ نباو

 هدنعو ملسأ اذإ : كلام باحصأ نم نوشجاملا نبا لاقو « نهنيبو هنيب قرف

 نم دحأ كلذب لقي مو « ءاش اهتيأ حاكن فنأتسا مث ًاعيمج اهقراف ناتخأ

 . ةشئاع ةياور نم هيلع قفتم ةريرب ثيدخو ىلاعت هللا ءاش نإ قحلاو

 رايد يف داو : ساطوأو ( 00/6 مالسلا لبس عم مارملا غولب ) رظنا . سم ةجرخأ ثيدحلا )١(
 . ( 187/1 راطوألا لين ) رظنا . دمحأو « دواد وبأو « يئاسنلا كلذك هجرخأو . نزاوه

 . هانتبثا ام باوصلاو ) كلام نإف ع« ةيمالسإلا يتكلا راد 2 ةخسن يف )0



 نان

 هنأ كلذو ءرثألل سايقلا ةضراعم مهفالتخا ببسو . © هريغ كلام باحصأ

 مسأ يفقثلا ةمالس نب ناليغ نأ » كلام لسرم : اههدحأ : نارثأ كلذ يف درو

 نهنم راتخي نأ ِهَِئَي هللا لوسر هرمأف « هعم نملسأ ةوسن رشع هدنعو

 , نيتخألا ىلع مسأ هنأ ثراحلا 3 سيق ثيدح : يناثلا ثيدحلا "  ًاعبرأ

 تئش اههتيأ رتخا » وقلي هللا لوسر هل لاقف .

 مالسإلا لبق رخاوألا ىلع دقعلا هيبشتف رثألا اذهل فلاحملا سايقلا امأو

 مالسإلا يف دساف نهيلع دقعلا نأ م هنأ ينعأ : مالسإلا دعب نهيلع دقعلاب

 يهو . رخآلا لبق امههدحأ مسأ اذإ امأو . فعض هيفو مالسإلا لبق كلذك

 . كلذ يف اوفلتخا مهنإف «رخآلا ملسأ مث ةيناثلا ةلأسملا

 مسأ نإ هنإف هلبق ةأرملا تمسأ اذإ هنأ : يعفاشلاو ةفينح وبأو كلام لاقف

 نم كلذ يف درو امل تباث اهحاكنف يهو وه مسأ نإو « اهب قحأ ناك اهتدع يف

 )١( ينغملا ) رظناو ( 141/1 راطوألا لين ) ةمنألا بهاذم نم فلؤملا هركذ ام رظنا 1/15١ ( ٠

 مدقت دقو « يذمرتلاو « ةجام نباو « دمحأ هاور دقو . هجيرخت مدقت يفقثلا ناليغ ثيدح (؟)

 صيخلتلا ) رظنا . ةداعإلل ةجاح الف « هيف مالكلا ١28/5 ( .

 نإف « فلؤملا لاق اك سيل .. نيتخأ ىلع ملسأ ثراحلا نب سيق نأ فلؤملا هركذ يذلا ثيدحلا (؟)

 تنلسأ ه لاق هيبأ نع زوريف نب كاحضلا نع ثيدحلا اذه ٠ ينرمأف ر.ناتخأ نانأرما يدنعو
 تئش اهيأ رتخا » يذمرتلا ظفل يفو يئاسنلا الإ ةسملا هاور « امهادحإ قلطأ نأ هَ يبلا «

 يعفاشلا هاور كلذكو ٠ يقهيبلا هححصو « نابح نباو « دمحأو ٠ رظنا . هريغو « يليقعلا هلعأو
 ) راطوألا لين )و ( 1727 صيخلتلا 1/182١ ( .

 هْنِلَع ينلا تيتأف « ةوسن يفامث يدنعو « تلاسأ » لاق هنإف « ثراحلا نب سيق ثيدح امأأ

 ةجام نباو « دواد وبأ هاور « ًاعبرأ نهنم رتخا : لاقف . هل كلذ تركذف .

 دبع نب دمخ هدانسإ يف سيق نب ثراحلا ةياور يفو « ثراحلا نب سيق ثيدح : يناكوشلا لاق

 ملعأ الو : يوغبلا مساقلا وبأ لاقو . ةمئألا نم دحاو ريغ هفعض دقو « ىليل يبأ نب نمحرلا

 مو « دحاو ثيدح الإ هل سيل : يرحنلا رمع وبأ لاقو . اذه ريغ ًاثيدح سيق نيب ثراحلل

 راطوألا لين ) رظنا . حيحص هجو نم تأي 176/1 ( .



 ناكل

 ةريغملا نب ديلولا ةنبا ةكتاع هجوز نأ » كلذو « ةيمأ نب ناوفص ثيدح
 ناكو : اولاق 27 « هحاكن ىلع ٍهّتِيَي هللا لوسر هرقأف وه مسأ مث , هلبق تماسأ

 لو : باهش نبا لاق . رهش نم وحن هتأرما مالسإ نيبو ناوفص مالسإ نيب
 الإ رفكلا رادب ميقم رفاك اهجوزو ُهّنِكَع هللا لوسر ىلإ ترجاه ةأرما نأ انغلبي
 يضقنت نأ لبق ًارجاهم اهجوز َمدْقَي نأ الإ اهجوز نيبو اهنيب اهثرجه تقرف
 , 9 ادع

 : كلام لاقف « كلذ يف اوفلتخا مهإف ةأرملا مالسإ لبق جوزلا ملسأ اذإ امأو
 « تبأف مالسإلا اهيلع ضرع اذإ ةقرفلا تعقو ةأرملا لبق جوزلا مسأ اذإ

 عقو اذإ لجرلا لبق ةأرملا وأ ةأرما لبق لجرلا مسأ ءاوس : يعفاشلا لاقو
 رثألل مومعلا ةضراعم مهفالتخا ببسو 7 حاكنلا تبث ةدعلا يف رخأتملا مالسإ

 )١( رظنا . أطوملا يف كلام هاور ) ١/64 ( راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظناو 180/6 ( .

 . (راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم )و ( 044/7 ) رظنا . أطوملا يف كلام هاور (1)

 دنع مولعم روهشم ثيدح وهو ؛ حيحص هجو نم لصتي هئاعأ ال : لوألا يف ربلا دبع نبا لاق
 هللا ءاش نإ  هدانسإ نم ىوقأ ثيدحلا اذه ةرهشو « اهلهأ مامإ باهش نباو « ريسلا لهأ
 . ( قباسلا ردصملا )

 نم مهنمو ٠ معلا لهأ ضعب لوق وهو « اههنيب قرف ؛ هتأرما ملست ماو ٠ يسوجم وأ ينثو ملسأ اذإ )١(
 « نسحلا لوق وهو « سنأ نب كلام لوألا لوقلاب لاف نميو « ةدملا ماق اه رظننيب لاق

 . مكحلاو « ةداتقو , ةمركعو ٠ ءاطعو « دهاجمو ؛ سواطو
 . دمحأو  يعفاشلا لوق وهو ٠ ةدعلا اهب رظنني يرهزلا لاقو
 اذإ : نييمذلا .نيرفاكلا يف اولاق مهإف ٠ هباحصأو « ةفينح وبأو ٠ نايفس مهو : نويفوكلا امأو
 « نييبرح اناك ولو : اولاق « اههنيب قرف الإو . ٍلسأ نإف مالسإلا جوزلا ىلع ضرع . ةأرملا تماسأ
 ناك نإو مالسإلا راد يف وأ « برحلا راد يف ًاعيمج اناك اذإ « ضيح ثالث ضيحت ىتح هتأرما يهف
 . رادلا اوعارف « ةصعلا تعطقتا « برحلا راد يف رخآلاو « مالسإلا راد يف امههدحأ
 مات ىلإ فوقولا يعفاشلاو دمحأو كلام بهذف , ةجوزلا تملسأف « ِنْيينارصن ناجوزلا ناك نإو
 . اهب قحأ وهف اهتدع يف ملسأ نإ هنأ هتجوز مست ينثولا كلذكو . دهاجم لوق وهو « ةدعلا
 « ءاطع مهنم « هريغ ةعامجو سوامط لوقق وهو « اههنيب حاكنلا خسفي : لاق نم ءاماعلا نمو

 لين )و ( 18/18 يبطرقلا ) رظنا . ةبطخب الإ اهيلع ليبس ال : اولاق « ةمركعو « نسحلاو
 . ( 18/1 رابطوألا
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 "" «ٍرفاوَكلا مّسِمِب اوكيست هت الو » : ىلاعت هلوق مومع نأ كلذو ؛ سايقلاو
 يور اف مومعلا اذه ىضتقمل ضراعملا رثألا امأو . روفلا ىلع ةقرافملا يضنقي

 همالسإ ناكو « هتأرما ةبتع تنب دنه لبق ماسأ برح نب نايفس ابأ » نأ نم

 : تلاقو هتيحلب تذخأف « ةرفاك اه دنهو ةكم ىلإ عجر مث , نارْهظلا ّرَمِب

 امأو . ' « امهحاكن ىلع ارقتساف مايأب هدعب تماسأ مث لاضلا خيشلا اولتقا

 وه وأ هلبق يه مست نأ نيب قرف ال هنأ رهظي هنألف رثألل ضراعملا سايقلا
 همالسإ يف ربتعت نأ بجي دقف لبق اهمالسإ يف ةربتعم ةدعلا تناك نإف « اهلبق

 . لبق اضيأ

 )١( ةيأ ةنحتمملا ١ ,

 )"( مدقت دقو . أطوللا يف كلام هاور .
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 ثلاثلا بابلا

 حاكنلا يف رايخلا تابجوم يف

 ةقفنلاب وأ قادصلاب راسعإلاو « بويعلا : ةعبرأ رايخلا تابجومو
 ةمألل قّثعلا : عبارلاو . - جوزلا دقف ينعأ - دقفلا : ثلاشلاو . ةوسكلاو

 : لوصف ةعبرأ بابلا اذه ىف دقعيف .. ةجّوزملا

 لوألا لصفلا

 بويعلا رايخ يف

 م د  تجوزأ نم دحاو لكا بويعلاب رايخلا بجوم يف ءاماعلا فلتخا

 اذإ : يناثلا عضوملاو ؟ دري ال وأ بويعلاب دري له : امهدحأ : نيعضوم يف

 اكلام نإف لوألا عضوملا امأف ؟ كلذ مح امو ء دري اهيأ نف دري هنإ انلق

 لاقو : كاسمإلا وأ درلا يف رايخلا بجوت بويعلا : اولاق اهباحصأو يعفاشلاو

 0 دبع نب رمع لوق وهو «٠ كاسمالاو درلا رايخ بجوت ال : رهاظلا لهأ

 « ةجح بحاصلا لوق له : امههدحأ : نائيش مهفالتخا ببسو . ”زيزعلا

 كلذ يف دراولا بحاصلا لوق امأف ؟ عيبلا ىلع كلذ يف حاكنلا سايق رخآلاو

 )١( باطخلا نب رمح نع كلذ يور . هبحاص يف هدجي بيعل نيجوزلا نم دحاو لكل تبثي خسفلارايخ .

 يلع نع يورو « كلامو . دمحأو « قحسإو « يعفاشلاو « رباج لاق هبو . سابع نباو . هنباو

 » جاكنلا خسفني ال : دوعسم نبأ نعو « يروثلاو « يعخنلا لاق هبو « بيعب ةرحلا درت ال
 ةأرمال نإف « ًانيّنع وأ «ًابوبْجَم لجرلا نوكي نأ الإ « هباحصأو ةفينح وبأ لاق هبو « بيعب

 بيعلا دوجو نأل « ًاخسف نوكي الو « ةقلطب اهنيب ماحلا قرف « قارفلا تراتخأ نإف . رايخلا «

 يفاكلا ) و ( 10/1 ينغملا ) رظنا . بويعلا رئاسو « ةنامّرلاو « ىمعلاك حاكنلا خسف يضنقي ال

 ( يعفاشلا دنعف « هبحاص اههنم لك دري يتلا بويعلا امأ ( 1615 7 عئانصلا عئادب )و «

 ناصتخي نانثإو .« صربلاو « ماذجلاو « نونجلا يهو « ناجوزلا اهيف كرتشي ةثالث « ةينام دمحأو

 لاقو « لفعلاو « نرقلاو « قتفلا يهو « ةأرماب صتخت ةثالثو « ةنعلاو « بجلا اهو « لجرلاب
 محل وهو ًاضيأ قترلا وهو « ًادحاو ًائيش لفعلاو نرقلا لعج « ةعبس يه ةلبانحلا نم يضاقلا

 يعفاشلا باحصأ هركذو ء ركب يلأ نع هلثمو « بدألا لهأ نع كلذ ىحو . جرفلا يف تبني -
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 نونج اهو ةأرما جوزت لجر اهيأ : لاق هنأ باطخلا نب رمع نع يور ام وهف
 كلذو ًالماك اهقادص اهلف  نرق وأ : تاياورلا ضعب يفو - صرب وأ ماذج وأ

 .  اهيلو ىلع اهجوزل مرغ
 حاكنلا يف بيعلل رايخلا بجومب نيلئاقلا نإف عيبلا ىلع سايقلا امأو

 عيبلاب ًاهيبش سيل : مهل نوفلاحملا لاقو « عيبلاب هيبش كلذ يف حاكنلا : اولاق

 عضوملا امأو . عيبلا هب دريو بيع لكب حاكنلا دري ال هنأ ىلع نيماسملا عامجإل

 ىو دري ال اهيأ يفو اهب دري بويعلا يأ يف اوفلتخا مهنإف بويعلاب درلا يف يناثلا
 : بويع ةعبرأ نم نوكي درلا نأ ىلع يعفاشلاو كلام قفتاف « درلا كح
 يف قر وأ نرق امِإ : ءهطولا عنه يذلا جرفلا ءادو صربلاو ماذجلاو نونجلا
 داوسلا ىف : عبرأ يف كلام باحصأ فلتخاو , ءاصخ وأ لجرلا يف ٌةّنُع وأ ةأرملا

 ةفينح وبأ لاقو « درت ال ليقو « اهب درت ليقف « مفلا رخبو جْرَقلا رخو عرقلاو
 . قترلاو نرقلا : طقف نيبيعب الإ حاكنلا يف ةأرملا درت ال : يروثلاو هباحصأو

 لبق بيعلاب ملع اذإ جوزلا نأ ىلع اوقفتا درلاب نيلئاقلا نإف درلا ماكحأ امأف
 ٠ هيلع ءيش الو قّلُط لوخدلا

 يذلا اهيلو ناك نإ : كلام لاقف « سيسملاو لوخدلا دعب مع نإ اوفلتخاو

 لاقو . ءطولا ةذل عنه جرفلا يف ةوغرلاك لفعلا نأ صفح يبأ نع يكحو « هيف تبني محل وه

 امأو « جرفلا يف تبني محل لفعلاو « نرقلاو ."ادودسم جرفلا نوكي نأ قترلا : باطخلا وبأ
 اهركذو . ربدلاو لبقلا نيب ام ليقو « ينملا ىرجبو ؛ لوبلا ىرحم نيب ام قارخنا وهف قتفلا
 لفعلاو « نرقلا لعج « ةتس اهلعج نم مهنمو « قتفلا اهنم اوطقسأ « ةعبس يعفاشلا باحصأ

 ءادو « صربلاو  ماذجلاو : نونجلا : ةعبرأ بويعلا كلام دنعو ( قباسلا ردصملا ) ادحاو ًائيش

 ةأرملا صتختو ٠ ضارتعالاو « ةلعلاو ٠ ءاصخلاو « بجلاب جرفلا ءاد نم لجرلا صتخيو جرفلا
 ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) و ( 451/١ يفاكلا ) رظنا . جرفلا رخبو « لفعلاو « قترلاو « نرقلاب
 .( ١7ص

 لاق . روصنم نب ديعس هجرخأو « ينطقرادلاو , يعفاشلاو « اطوملا يف كلام هاور رمع رثأ )١(

 . (راطوألا لين )و ( مارملا غولب ) و ( صيخلتلا ) رظنا . تاقثلا لاجر هلاجر : ظفاحلا
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 راغ وهف خألاو بألا لثم بيعلاب ماع هنأ اهنم هبرقل هب نظي نم اهجوز
 ًاديعب ناك نإو « ءيشب ةأرملا ىلع عجري سيلو قادصلاب جوزلا هيلع عجري
 نإ : يعفاشلا لاقو . طقف رانيد عبر الإ هلك قادصلاب ةأرملا ىلع جوزلا عجر
 . 2 يلو ىلع الو اهيلع هل عوجر الو سيسملاب هلك قادصلا همزل لخد

 عقو يذلا دسافلا حاكنلاب وأ عيبلاب حاكنلا هيبشت ددرت مهفالتخا ببسو

 سفنب ةدسافلا ةحكنألا يف رهملا بوجو ىلع مهقافتا ينعأ , سيسملا هيف

 )١( كلام بهذمل ( 5١ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) سيسملا لبق خسفلا ناك اذإ قافتالا رظنا .

 ينغملا ) رظناو ١ /  ) 500يف بيعلا ناك ءاوس ةأرمال رهم الو ؛« يعفاشلاو ء دمحأ بهذمل
 ةأرملا وأ « لجرلا .

 ىمسملا بجي : امهادحإ : ناتياور دمحأ نعو ء؛ رهملا اهلف « لوخدلا دعب خسفلا ناك نإو .

 كلام لاق ىمسلا رهما بوجوبو . دسافلا دقعلا يف نيتياورلا ىلع ءانب لثملا رهم : ىرخألاو .
 يناكلا ) رظنا ١ / 486 ( ,

 رظنا . دسافلا دقعلاك راصف دقعلا ىلإ دانتسإ  خسفلا نأل , لثملا رهم بجاولا يعفاشلا لاقو
 ) ينغملا 5 / 06" ( .

 ئضر هنم دجو مث , هدعب وأ ؛ دقعلا تقو بيعلاب ملع اذإ امأ ٠ ةأرماب لوخدلاك هيلع ةلالد وأ «

 ملع ول 5 ؛ طقسف ء هقح طاقسإب يضر هنأل , خسفلا هل تبثي ل , ءطولا نم هايإ اهنيكمت وأ

 بيعلاب يرتشملا ٠ ملعلا يف افلتخا اذإو , هيضرف ٠ ُهْمَدَع لصألا نأل هركني نم لوق لوقلاف ,

 دمحأو , يعفاشلاو ؛ كلام دنع .

 كلامو « ةداتقو , يرهزلا لاق هبو « هرغ نم ىلع عجريف « سيسملا دعب بيعلاب مع اذإو ,
 دمحأو:. ميدقلا يف يمفاشلاو .

 عجري ال : لاق هنأ يلع نع يورو ٠ نع ةياورو « دهدبجلا يف يعفاشلاو . ةفينح وبأ لاق هبو
 ينغملا ) رظنا , دمحأ ١ / 161 ( يفاكلا ) و ١ /  ) 451كلام بهذمل .

 الف ؛ نيقيب قحتسملا تاوف بجوي ال بيعلا اذه نأل , ةنس ىلإ نينعلا لجؤي ةفينح يأ دنعو

 بجلا فالخب بويعلا عاونأ رئاسك رايخلا بجوي ٠ رظنا . نيقيب دقعلاب قحتسملا توفي هنإف
 ) ؟ عئانصلا عئادب / ٠699 ( .

 يبأ باحصأ نيب فالخ الب حاكنلا موزلل طرشب سيل بيعلا نع اهولخف « ةأرملا بناج يف امأو
 قباسلا ردصملا ) اهيف ةدوجوملا بويعلا نم ءيشب خسفي الف « ةفينح ( .

 بويعلا نم ءيشب ةأرملا درت الف ءرهاظلا لهأ بهذم امأ ٠ اذإ كلذكو « حاكنلا خسفني الو

 ىلحلا ) رظنا . جوزلا يف دجو 1١١ / 307 ( .
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 اهديس نذإ ريغب تحكن ةأرما اهأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « سيسملا

 اذه هدرت فالخلا عضوم ناكف () « اهنم لحتسا امب رهملا ايو لطاب اهحاكنف

 ينعأ : ةخوسفلا ةحكنألا كح نييو « عوبيبلا يف بيعلاب درلا مكح نيب خسفلا

 لجؤي تح خسفي ال هنأ نيثيلا حاكت خسف ةب اولاق نيذلا قفتاو « لوخدلا دعب

 نم يتلا ةلعلا يف كلام باحصأ فلتخاو . قئاع ريغب اهنيبو هنيب ىلخي ةنس

 « للعم ريغ عرش كلذ نأل ليقف « ةعبرألا بويعلا هذه ىلع درلا رصق اهلجأ
 ليقو « ىفخت ال امم اهنأ ىلع بويعلا رئاس لمُحَمو « ىفْحَي امم كلذ نأل ليقو

 ىلعو « عرقلاو داوسلاب دري ليلعتلا اذه ىلعو « ءانبألا ىلإ اهتيارس َفاخُي اهأل
 . جوزلا ىلع يفخ امم هنأ لع اذإ بيع لكب دري لوألا

 يف هيلع مالكلاو هجيرخت مدقت « .: لطاب اهحاكتف « اهيلو نذإ ريغب تحكت ةأرما اهأ » ثيدح )١(

 . حاكنلا طورش نم لوألا بابلا
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 يناثلا لصفلا

 ةقفنلاو قادصلاب راسعإلا رايخ يف

 لخدي م اذإ ريخت : لوقي يعفاشلا ناكف « قادصلاب راسعإلا يف اوفلتخاو

 يف هل سيل ليقف « هل مولتلا ردق يف هباحصأ فلتخاو . كلام لاق هبو « اه

 نم ميرغ يه : ةفينح وبأ لاقو « نيتنس ليقو « ةنس ليقو ء دح كلذ

 اهيطعي ىتح اهسفن عنمت نأ اهلو « ةقفنلاب ذخؤيو اهنيب قرفي ال ءامرغلا

 . (©)رهملا

 لجأ دعب لجأ هل برض ؛ لاح وهو « اه لخدي نأ لبق قادصلاب جوزلا رسعأ اذإ كلام دنع )١(
 هتعبتأو « اههنيب قزف الإو ٠ هيلعردق نإف « داهتجالا الإ ء دح كلذ يف سيل « ماحلا هاري ام ىلع
 . ( 507١ يفاكلا ) رظنا . هيلع احل ةقفن الو « هتقو يف أيد قادصلا فصنب

 ىلإ لوصولا رذعت هنأل « خسفلا اهلف « لوخدلا لبق لاحلا قادصلاب جوزلا رسعأ نإ : دمحأ دنعو

 « اهسفن عنم ىلع نيينبم نيهجو ىلعف « لوخدلا دعب رسعأ نإو « ضوعملا ملست لبق دقعلا ضوع
 ينغلا ) رظنا . هيف دهتجم هنأل . ماح محب الإ خسفلا زوجي الو « خسفلا ا سيل وأ , خسفلا اهل

 : .(الدر/كاا

 ناك نإ : لاق نم مهنم : ناقيرط مهلف « قادصلا يف جوزلا رسعأ اذإ يعفاشلا باحصأ دنعو

 نأل « خسفلا زجي مل « لوخدلا دعب ناك نإو « حاكنلا خسف يف رايخلا امل تبث « لوخدلا لبق

 لوخدلا لبق ناك نإ : لاق نم مهنمو « سالفإلاب خسفت ملف « ءطولاب كلهتسملاك راص عضبلا
 . ( 00 ٠١/ عومجملا عم بذهملا ) رظنا  نالوق هيفف لوخدلا دعب ناك نإو « خسفلا تبث

 نإف « اهيلع هقفني ام مدعو هترسعل ةقفنلا هتأرما عنم اذإ « لجرلا نإف « ةقفنلا يف راسعإلا امأ

 « يلعو ءرمع نع كلذ وحن يورو , دمحأ بهذم وهو « هقارف نيبو « هيلع ربصلا نيب ةريخم ةأرملا

 «دامحو « ةعيبرو ءزيزعلا دبع نب رمعو « نسحلاو « بيسملا نب ديبع لاق هبو . ةريره وبأو

 . روث وبأو ٠ ديبع وبأو « قحسإو « يعفاشلاو يدهم نب نمحرلا دبعو « ناطقلا ىحيو . كلامو

 هقارف كلق ال اهنأ ىلإ هابحاصو « ةفينح وبأو « ةمربش نباو ء يروثلاو يرهزلاو ٠ ءاطع بهذو
 , نْيَدلاك هنع حاكنلا خسفي الف « هيلع امل قح هنأل بستكتل اهنع هدي عفري نكلو ٠ كلذب

 ْ . ( 07/7 ينغملا ) رظنا . قفني نأ ىلإ سبحي يربنعلا لاقو

 رظناو 514 ةيآ ةرقبلا « ناسحإب ٌحيِرْسَت ْؤَأ فورغمب كاسْمِإَق ) : ىلاعت هلوق روهجلا ليلدو
 : ١١/ 16١(. ١ عومجملا )

 رظنا . ةقفن مدعب الو « قادص مدعب الو , ةوسك مدعب حاكنلا خسفي ال : ةيرهاظلا بهذمو

 . ( 5هال ثا ىلحملا )
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 ررضلا بيلغت وأ عيبلاب كسلذ يف حاكنلا هبش بيلغت مهفالتخأ ببسو 0
 راسعإلا امأو . ةئعلاو ءاليإلاب ًاهيبشت ءطولا مدع نم كلذ يف ةأرمال قحاللا

 قرفي : ةعامجو ديبع وبأو روث وبأو دمحأو يعفاشلاو كلام لاقف ةقفنلاب

 ةفينح وبأ لاقو ٠ بيسملا نب ديعسو ةريره يبأ نع يورم وهو « اهنيب

 هيبشت مهفالتخا ببسو .رهاضلا لهأ لاق هبو « اهنيب قرفي ال : يروثلاو
 لوقلا ىلع روهج لا نأل , ةنعلا نم عقاولا ررضلاب كلذ نم عقاولا ررضلا
 يف ةقفنلا اولاق امبرو . عامجإ هنإ رذنملا نبا لاق دقل ىتح نيئعلا ىلع قيلطتلاب
 ةقفنلا دمي مل اذإف . روهجلا دنع اهل ةقفن ال زشانلا نأ ليلدب , عاتمتسالا ةلباقم
 . رايخلا بجوف عاتتتسالا طقس

 لحنت الف عامجإلاب ةمصعلا تتبث دق اولاق مهإف سايقلا ىري ال نم امأو
 ةضرامم مهفالتخا ببسف هيبن ةدس وأ هللا باتك نم ليلدب وأ عامجإب الإ
 . سايقلل لاحلا باحصتسا



 قئاثر

 ثلاثلا لصفلا

 دقفلا رايخ يف

 لاقف « مالسإلا ضرأ يف هتوم وأ هتايح لهجت يذلا دوقفملا يف اوفلتخاو

 اذإف  ماحلا ىلإ اهرمأ عفرت موي نم نينس عبرأ لجأ هتأرمأل برضي : كلام
 اذإف ؛ لجألا ماحلا ال برض كلذ لهجف هتوم وأ هتايح نع فشكلا ىهتنا

 هلام امأو : لاق ؛ َتْلَحو أرشعو رهشأ ةعبرأ ةافولا ةدع تدنعا ىهتنا

 هلثم ىلإ شيعي ال دوقفملا نأ معي ام نامزلا نم هيلع ينأي ىتح ثروي الف

 باغ نيف ةئام ليقو ؛ نوعست ليقو ٠ نونامث ليقو « نوعبس ليقف ٠ ابلاغ

 يورم وهو ؛ باطخلا نب رمع نع لوقلا اذه يورو ؛ نائسألا هذه نود وهو
 لمت ال : يروثلاو ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو ؛ ثيللا لاق هبو نافع نع أضيأ
 .  دوعسم نباو يلع نع يورم مهلوقو « هتوم حصب ىتح دوقفملا ةأرما

 )١( ةمطقنم ريغ ةبيغلا نوكت نأ ؛ امههدحأ : نيلاح نم كلذ لخي مل ؛ هتأرما نع لجرلا باغ اذإ ,
 هربخ فرعُي ٠ رذمعتي نأ الإ . نيعمجأ ءاماعلا دنع جوزتت نأ هنأرمال سيل اذهف « هباتك ينأيو

 هحاكت خسفنيف ؛ خسفلا بلطت نأ اهلف : هلام نم اهيلع قافنإلا .

 يعخنلا لوق وهو . هئافو ملعت ىتح هريغ حكنت نأ اهل زوجي ال ء ريسألا ةجوز نأ ىلع اوعمجأو ٠
 ٍفراصنألا ىييو « قرهزلاو ٠ باحصأو ؛ قحسإو : روث يبأو , ديبع يبأو « يعفاشلاو لوحكمو

 يأرلا . .

 جوزلا دعبأ نإو ٠ يعازوألا لاق هبو . هتتدر وأ , همتوم معت ىتح ةيجوزلا ىلع هتجوزف «

 هقالط هقابإ : نسحلا لاقو . قحسإو « يعفاشلاو , يروثلاو .
 مضوم هل ِمْمُي الو , هربخ عطقنيو « َدَقْفُي نأ : يلاشلا لاحلا ٠ نوكن نأ ؛ نيمسق مسقني اذهف

 ملعلا بلطو . دبعلا قابإو « ةكلهم ريغ يف ةراجتلا رفسك ةمالسلا اهرهاظ هتبيغ ٠ ةحايسلاو
 يبأ نباو « ةمربش نبا بهذ هيلإو يلع نع كلذ يور . هتوم تبشي مل ام كلذك ةيجوزلا ىفبتف

 ىلهل ٠ يروشلاو ٠ ةبالق يبأ نع كلذ يورو . دمحأو . ديدجلا يف يعفاشلاو ةفينح وبأو ,
 ديبع يبأو يعخنلاو .

 كلام لاقو ٠ أرشعو ءرهشأ ةعبرأ ةافولل دتعتو « نينس عبرأ صبرتت : ميدقلا يف يعفاشلاو ,
 جاوزألل لحتو ٠ خسفلا زاج اذإ هنأل ٠ نألف ء راسعإلاب ةقفنلا ترذعتو « ةنعلاب ءطولا رذعتل -



 هيوم مومو وم مو ووو هم ومو وو هموم ووو ومو و م مممم
 5 وو ووو وم ووو ووو وو ووو ووو و وو ووو هو ووو ووو

 . هل ةباحصلا ةقفاوم عم دوقفملا يف رع ثيدحب اوجتحاو « ىلوأ عجلا رذعتل انه زوم: -
 هتجوز نأ ينعي اذهو « هلام مسق ًاماع نوعست هيلع ىضم اذإ : دمحأ نع مرصأ نب دمحأ لقنو

 نأل « هتدالو موي نم ةنس نيعست ربتعي افإ : دمحأ باحصأ لاق . جوزتت. مث « ةافولا ةدع دتعت

 . كلذ نم رثكأ شيعي ال هنأ رهاظلا

 الف « جرخي وأ « اراه وأ اليل هلهأ نيب نم دقفي نك كالهلا هتبيغ نوكت نأ : يناشلا مسقلا
 « هقافر ضعب قرغيف « بكرم مهب رسكني وأ « عجري الف ٠ بيرق ناكم ىلإ يضمي وأ « عجري

 « لما ةدم رثكأ , نينس عبرأ صبرتت هتجوز نأ رهاظلا دمحأ دنعف : ةيرب هكلهم يف دقفي وأ
 نبأو سابع نباو « ناثعو ء رمع لوق وهو « جاوزألل لحتو « ًارشعو رهشأ ةعبرأ ةافولل دتعت مث

 يلعو ٠ ثيللاو « ةداتقو ٠ يرهزلاو نسحلاو ءزيزعلا نبع نب رمعو , ءاطع لاق هبو ءريبزلا
 : لانق اكلام نأ الإ « يدقلا يف يعفاشلاو «٠ كلامو « ةماس يبأ نب زيزعلا دبعو « ينيدملا نبا

 ْ . لاتقلا يف دقفي نم رظنني ال
 .ةنس انهه كالحلا ةبلغ نأل « ةنس صبرتت نيفصلا نيب دوقفملا ةأرما يف بيسملا نب ديعس لاقو

 ش ش . هببس دوجول هريغ ةبلغ نم رثكأ
 . ًارثعو « رهشأ ةعبرأ تدنعا مث نينس عبرأ تصبرت اذإ : لوقأ تنك : لاق هنأ دمحأ نع لقنو

 . ةمالسلا بحأ ينأكف « اهيف سانلا اوفلتخا امل باوجلا ْتْبِهَو اهيف تبترا دقو ٠ تجوزت
 هلاق ام بهذلا نوكيو « عروتلا لمحيو « هلاق اع عوجرلا لقحي فقوت اذهو : ةمادق نبا لاق
 ش . ًالوأ

 يف يعفاشلاو « ةفيتح وبأو ةمربش نباو « ىليل يبأ نباو « يروثلاو ٠ يمخنلاو « ةبالق وبأ لاقو
 ئَِع ينلا نأ ةريغملا ىور امل « هقارف وأ « هتوم حضتي ىتح « دوقفملا ةأرما جوزتت ال : ديدجلا

 ةأرما جوزتت ال : يلع نع دامحو « كحلا ىورو . « اهجوز يتأي ىتح هتأرما دوقفملا ةأرمأ » : لاق

 ناك ول ؟ ةقرفلا هب تبثت مف « ةيجوزلا لاوز يف كش هنأل « هقالط وأ هتوم يتأي ىتح دوقفملا

 . ةمالسلا هتبيغ رهاظ

 : لاق ريع نب ديبع نع امهدانسإب يناجزوجلاو « مرثألا هاور ام لوألا لوقلا باحضأ ةجحو
 يصبرتف « يقلطتا لاقف ء هل كلذ تركذف ء رمع ىلإ هتأرمأ تءاجف ءرمع دهع يف لجر َدقُف »

 مث « تلعفف « ًارثعو رهشأ ةعبرأ يّدَتْعاف « يقلطنا : لاقف « هتتأ مث ء تلعفف « نينس عبرأ

 يجوزتف « يقلطنا رمع امل لاقف « لعفف ٠ اهقلط : لاقف ؟ لجرلا اذه يلو نيأ : لاقف « هتتأ

 نينمؤملا ريمأأي : لاق ؟ تنك نيأ : رمع لاقف « لوألا اهجوز ءاج مث « تجوزتف تكش نم
 قتح يننودبعتسي موق دنع تنك « تنك هللا ضرأ يأ يف يردأ ام هللاوف ٠ نيطايشلا ينتوهتسا
 نم ءالؤهو « سنإلا نم لجر تنأ : يل اولاقف « هونغ ايف تنكف . نوماسم موق مهنم مهازتغا
 تلق ؟ حبصت نأ بحت هللا ضرأ يأب : اولاقف ٠ يربخ مهتربخأف ؟ مهلامو ء كلاف « نجلا



 - ة؟"ةم

 نأ كلذو . سايقلل لاحلا باحصتسا ةضراعم مهفالتخا يف ببسلاو

 لدي ىتح قالط وأ تومب الإ ةصع لجنت ال نأ بجوي لاحلا باحصتسا

 هتبيغ نم امل قحاللا ررضلا هيبشت وهف سايقلا امأو . كلذ ريغ ىلع ليلدلا
 دنع نودوقفملا)و نيذه يف نوكي اك رايخلا امل نوكيف « ةنعلاو ءاليإلاب
 ء هيف فالخلا عقو مالسإلا ضرأ يف دوقفم : ةعبرأ كلام باحصأ نم نيلصحلا

 « مهنيب اوف ينعأ « مالسإلا بورح يف دوقفمو « برحلا ضرأ يف دوقفمو

 ةثالشلا يف هباحصأ نعو كلام نع فالخلاو ءرافكلا بورح يف دوقفمو
 مح ممددنع هكحف برحلا دالب يف دوقفملا امأف . ريثك نيدوقفملا نم فانضألا

 هنإف « بهشأ الخ ام « هتوم حصي ىتح هلام مسقي الو هتأرما جوزتت ال ريسألا

 : لاقف نيماسملا بورح يف دوقفملا امأو . نيماسملا ضرأ يف دوقفملا كحب هل كح

 يذلا عضولل دب بسحب هل مولتي ليقو « مولت نود لوتقملا كح هكح نإ

 . ةنس كلذ يف لجألا ىصقأو هبرقو ةكرعملا هيف تناك

 هكح ليق : لاوقأ ةعبرأ بهذملا يف هيفف رافكلا بورح يف دوقفملا امأو

 عضومب نوكي نأ الإ « ةنس مْوَلَت دعب لوتقملا كح همكح ليقو ءريسألا كح
 ثلاثلا لوقلاو « مهنتفو نيماسملا بورح يف دوقفملا كحب هل كحيف هرمأ ىفخي ال

 « هتجوز يف لوتقملا كح همكح عبارلاو « نيماسملا دالب يف دوقفملا كح هككح نأ

 هذهو « ثروي ذئنيحو رمعي ينعأ هلام يف نيماسلا ضرأ يف دوقفللا محو

 يذلا وهو « عرشلا يف حلصألا بسحب رظنلا زيوجت ىلع اهانبم اهلك ليواقألا
 نيلئاقلا نيب ينعأ : فالتخا هيف ءاماعلا نيبو « لسرملا سايقلاب فرعي

 . سايقلاب

 و شا #»

 ءاش نإو هتأرما ءاش نإ رمع هريخف « ةرحلا ىلإ رظنأ انأو ء« تحبصأف ء ضرأ ىه ةنيدملاب -

 ْ . اهيف يل ةجاح الو تلبح دق : لاقو « قادصلا راتخاف ؛ قادصلا

 ' يفاكلا ) رظناو . اهدعب امو ( 548/7 ينغملا ) رظنا . هوجو ةثالث نم رمع نع ىوريو : دمحأ لاق

 ١/ كلام بهذمل اهدعب امو ( ءةل .
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 عيارلا لصفلا

 قتعلا رايخ يف ظ

 اذإ اوفلتخاو ءرايخلا اهل نأ ِدْبَع تحت ْتَقَتع اذإ ةمألا نأ ىلع اوقفتاو. ٠
 ةنيدملا لهأو يعفاشلاو كلام لاقف ؟ ال مأ رايخ اهل له رحلا تحت تقتع

 اهل : يروثلاو ةفينح وبأ لاقو . اهل رايخ ال : ثيللاو دمحأو يعازوألاو
 ٠ . ©) ًادبع وأ ناك أرح رايخلا

 ةبجوملاةلعلا لاتحاو « ةريرب ثيدح يف لقنلا ضراعت مهفالتخا ببسو

 ربجلا وأ « ةمأ تناك اذإ قالطإب اهحاكنإ يف ناك يذلا ربجلا نوكي نأ راي
 ريخت : لاق قالطإب حاكنلا ىلع ربجلا ةلعلا : لاق نف . دبع نم اهجيوزت ىلع

 تحت ريخت : لاق طقف ديعلا جيوزت ىلع ريجلا لاق نمو ء دبعلاو رحلا تحت
 ناك ةريرب جوز نأ سابع نبا نع هر نإف لقنلا فالتخا امأو طقف دبعلا

 دوسأ أدبع

 دنع تباث نيلقنلا الكو . 0 ارح نآك اهجوز ن نأ ةشئاع نع يورو

 اذه ركذ ءرايخلا اهلف « دبع اهجوزو ةمألا تقتعأ اذإ هنأ ىلع معلا لغأ عمجأ : ةمادق نبا لاق )١(

 . ةريرب ربخ هيف لصألاو « امهريغو ربلا دبع نياو « رذنملا نبا
 « بيسملا نب ديعسو ٠ سايع نباو ءرمع نبا لوق وهو . اهل رايخ الف ءرح تحت تقتع نإو

 « يعازوألاو ٠ كلامو « ليل يبأ نباو « ةبالق يبأو ءراسي نب ناملسو ءءاطعو « نسحلاو
 . روهجلا لوق وهو « دمحأو ٠ قحسإو « يعفاشلاو

 وبأو « يروثلاو « ناملس يبأ نب دامحو  يعخنلاو ء دهاجو « نيريس نباو « سواط بهذو
 /؟ مالسلا لبس ) و ( 175/6 راطوألا لين ) و ( 105/1 ينغملا ) رظنا . رايخلا اهل نأ ىلإ ةفينح
114 ). 1 

 : قع هلا لوسر امل لاق اهتقتمأ املف « دبع تحت تناك ةريرب نأ ه ةثئاع نع ةريرب ثيدح (؟)

 ءدجححأ هاور «هيقرافت نأ تئش نإو ءديعلا اذه تحت يثكمت نأ تئش نإف « يراتخا »

 : لاق يقهيبلاو ينطقرادلا دنع رمع نبا قيرط نع ةتباث ًادبع ناك هنأ ةياورو . ينطقرادلاو



 قروب

 لاقف « هيف رايخلا اهل نوكي يذلا تقولا يف ًاضيأ اوفلتخاو « ثيدحلا باحصأ

 اهرايخ : ةفينح وبأ لاقو « اهسه مل ام رايخلا احل نوكي : يعفاشلاو كلام

 نأ تماع اذإ سيسمللاب اهرايخ طقسي اغنإ : يعازوألا لاقو « سلجا ىلع

 . 9 اهرايخ طقسي سيسلا '

 يبأ تنب ةيفص قيرط نمو « فيعض وهو ليل يبأ نبا هدانسإ يفو « ًادبع ةريرب جوز ناك -

 نع باهولا دبع نع تاقبطلا يف دعس نبا ىورو « حيحص دانسإب يقهيبلاو يئاسنلا دنع ديبع
 قتع دق : تقتع امل ةريربل لاق ٍةّقِيَم ينلا نأ » يبعشلا رماع نع دنه يبأ نب ءاطع نب دواد

 ماشه نع حلاص نب نابإ قيرط نم ينطقرادلا لسرملا اذه لصوو « يراتخاف , كعم َكُمْضُب
 تبث يذلاو أرح وأ « ًادبع ناك هنأ ركذ اهيف سيلو ٠ ةقلطم ةياورلا هذهو ةشئاع نع هيبأ نع

 مهنع وري لو « دبع ناك هنأ ديبع يبأ تنب ةيفصو ءرمع نباو « سابع نبا قيرط نم

 . كلذ فلاخي ام

 « ارح ناك هنأ دوسألا قيرط نمو « ًادبع ناك هنأ ةورعو « مماقلا قيرط نم ةشئاع نع تبثو

 دحاولا ةياور تناك اذإ فيكف « عيملا ةحص ضرف ىلع دحاو ةياور نم حجرأ نينثا ةياورو
 . محلا لوق نم يه : لاق هنأ يراخبلا نع يورو ؟ يراخبلا لاق اك عاطقنالاب ةلولعم
 نأ لقحي : يواحطلا لاق . مزح نباو ٠ يواحطلاو ٠ نابح نباو ٠ يئاسنلا هاور ةشئاع ثيدحو
 نبا لاقو . يئاسنلا ننس يف كلذب حيرصتلا عقو : ظفاحلا لاق . ةورع مالك نم نوكي
 نم نيحيحصلا يف تباث رييختلاو , اهنود نم وأ ٠ ةشئاع مالك نم نوكي نأ لقحي : مزح
 ناك هنأ ةشئاع نع ةورع نع ةياورلا فلتخت مل : ينطقرادلا لاقو . قرط نم ةشئاع ثيدح

 ةبحاص يهو . ًادبع ناك ةشئاع لوق ًادبع ناك : لاق نم لوق ديؤي : يوونلا لاق « دبع
 . ( مالسلا لبس )و ( 7/5/1راطوألا لين)و ( 17,8 /7 صيخلتلا ) رظنا . ةصقلا

 م امرايخلا اهل نإ يمفاشلل لوق وهو « ةيودافلاو « دحأو « ةقينح وأو يعازوألاو كلام لاق )١(
 لاق . رايخلا ال سيلف « قتع وأ : اهنم اهجوز تنكم نإف ٠ قتعي وأ « اهجوز نم اهسفن نكمت
 لوقلاو , روفلا لع هنأ رخآ لوق يعفاشللو ةداتقو « يرهزلاو « عفانو ءراسي نب نامهلس هب

 ناذهو . اهسلجم نم : ليقو ماحلا سلجم نم اهمايقب : ليقو « مايأ ةثالث ىلإ هنأ : ثلاثلا
 ةيفنحلل نالوقلا

 ديؤيو . اهسفن نم هنيكمت ةياغ ىلإ اهل رييختلا قالطإل رهاظلا وه لوألا لوقلاو « يناكوشلا لاق
 :- نإ ءاهأطي مل ام رايخلاب يهف « ةمألا تقتعأ اذإ » ظفلب مَع ينلا نع دمحأ هجرخأ ام كلذ



 نإ » ينطقرادلل ةياور يفو « هقارف عيطتست الو ء امل رايخ الف « اهئطو نإو « هتقراف ءأشت 8

 . مالسلا لبس )و ( 175/6 راطوألا لين ) و ( 770/1 ينغملا ) رظنا « كل رايخ الف كئطو
 1 5 .( او
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 عيبارلا بابلا

 ةيجوزلا قوقح يف

 هلوقل ةوسكلاو ةقفنلا جوزلا ىلع ةجوزلا قوقح نم نأ ىلع اوقفتاو
 الو . ةيآلا "24 فورمملاب َنُهّتَوْسكو َنَهَقْزِر هل دوثوملا ىلعو © : ىلاعت

 نهتوسكو نهقزر مكيلع نهلو » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم تبث

 امأف . 2« فورعملاب كَدَّلَوَو كيفكي ام يذخ » دنهل هلوقلو () « فورعملاب

 . اهوجو تقو يف : غضاوم ةعبرأ يف اوفلتخاو . اهيوجو ىلع اوقفتاف ةقفنلا
 : لاق كلام نإف اهوجو تقو امأف ؟ بجت نم ىلعو ؟ بجت نلو « اهرادقمو

 نمم يهو اهب لوخدلا ىلإ ىعْدُي وأ اهب لخدي ىتح جوزلا ىلع ةقفنلا بجت ال
 تناك اذإ ةقفنلا غلابلا ريغ مزلي : يعفاشلاو .ةفينح وبأ لاقو « غلاب وهو أطوت

 .اهدحأ : : نالوق يعفاشللف ة ةريغص ةجوزلاو ًاغلاب وه ناك اذإ امأو 9 ًاغلاب يه

 . (9 قالطإي ةقفنلا اهل نأ يناثلا لوقلاو ٠ كلام لوق لثم

 )١( ”7؟ ةيآ ةرقيلا .

 هيحص يف لس هجرخأ ل دبع نبرباج ثيل نم عدوا ةجح يف كَ هالك نمزج انح
 . جحلا باتك يف

 ابأ نإ هللا لوسراي : تلاق أدنه نإ » تلاق اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع ثيدحلا ظفل (؟)

 « معي ال وهو ء هنم تذخأ ام الإ يدلوو ينيفكي ام ينيطعي سيلو « حيحش لجر نايفس
 رابخألا ىقتنم )رظنا . يذمرقلا الإ ةعامجلا هاور « فورعملاب كدلوو ٠ كيفكي ام يذخ »: لاقف
 . ( 55/1 راطوألا لين عم

 ٌ عنب يراخبلل ةياور يف ءاجو فرصلاب انه ةياورلاو « ةعيبر نب ةبتع تنب يه ٠ هذه دنهو

 . فرصلا

 ماع ناك دنه لاؤسو . فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب برح نب رخص : همسا نايفس وبأو
 . حتفلا

 ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو . فاؤلا هركذ 5 ( ١ يفاكلا ) كلام بهذلل رظنا (؛)

 * سك

 نأل ةقفنلا هيف بجت : اهدحأ : نالوق هيفف ؛ اهؤطو نكمي ال ةريغص تناك اذإ يعفاشلا دنعو



 لف

 جوزلا ىلع ةسوبحم اهنأ ناكمل وأ عاتئتسالا ناكمل ةقفنلا له مهفالتخا ببسو

 عرشلاب ةردقم ريغ اهنأ ىلإ كلام بهذف ةقفنلا رادقم امأو . ضيرملاو بئاغلاك

 فلتخي كلذ نأو « ةجوزلا لاحو جوزلا لاح هيضتقي ام ىلإ عجار كلذ نأو

 بهذو « ةفينخ وبأ لاق هبو لاوحألاو ةنمزألاو ةنكمألا فالتخا بسحب

 ىلعو « 2 فصنو دم م ظسوألا ىلعو 2 ناَدُم رسوملا ىلعف « ةردقم اهنأ ىلإ يمفاشلا

 . ")دم ربعلا

 ةرافكلا يف ماعطإلا ىلع بابلا اذه 8 ةقفنلا لمح دد در : مهفالتخا ببسو

 ماعطإلا نأو ةدودحم ريغ ة ةوسكلا ن أ اوقفتا منأ كلذو ., ةوسكلا لم دأ

 ؟ ةجوزلا مداخ ةقفن جوزلا ىلع بجي له يف بابلا اذه نم اوفلتخاو .

 اذإ ةجوزلا مداخل ةقفنلا جوزلا ىلع ن أ ىلع روهجملاو ؟ بجي مف تبجو 5

 فلتخاو ٠ تيبلا ةمدخ ةجوزلا ىلع لب ليقو ..اهسفن مدخت ال نمم تناك

 اهل بجت ال : يناشلاو . تضرُم ول. اهتقفن كبلذب طقست ملف « اهلعفب سيلف هيلع اهئطو رذعت -
 نأل حيحصلا وهو : عومجملا بحاص لاق يثزملا هراتخاو « ةفينح وبأو كلام لاق هبو . ةقفنلا

 ةجوزلاو « ًأريعص جوزلا ناك نإو . تزشن ول اك ٠ ةقفنلا هيلع بجت ملف« « هيلعرذعتم عاتتسالا

 . ( 1751/19 عومجملا ) رظنا . نالوق هيفف « ةريبك

 تيب ىلإ تماسف « اهلثم عماجي م اذإ امأو « ةقفنلا اهلف ٠ اهلثم عماجي ناك اذإ  ةفينح يبأ دنعو

 ؛ اهولمو نكي ال يتلا ةضيرللا كلذكو « اهب عاتتسالا نكي ال هنأل , , اهل ةقفن ال هنإف * جوزلا

 . ءاش نإ اهلهأ تيب ىلإ اهدزي نأ هلو ٠

 يف اهكسأف . ةضيرلا كلذكو اهب سنأتسي وأ ؛ ةمدخلاب اه عفتني نم ةريغضلا تناك نإو

 .( ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . رصاقلا سبحلاب يضو هنأل ةقفنلا اهلف « اهتيب

 هلثم ن نم افورعم نإ ام ميو « هرسع نم لجرلا لاح رادشم ىلع ةقنلا اقم كلا دنع (1

 0 . ( 35/١ يفاكلا ) رظنا .

 رسولا لو ؛ لي تلا دمي دم رقلا ةقفن : يمفاشلا لاقو . أو  ةفينح وأ لاق اذ

 دم طسوتملا ىلعو « ىذألا ةرافك يف نيدم دحاولل هناحبس هللا بجوأ ام رثكأ نأل « نادم

 ردقت : لاق نم عم باوصلا لعلو ( 77١/18 يبطرقلا ) رظناو ( 510/7 يفملا ) رظنا . ففصنو
 اذهو « ةقفنلا رادقم يف امهرود امل ناكملاو « نامزلا نأ فرعن ام انثأل « لجرلا لاح رادقمب

 ش 00 . ملعأ هللاو : دحأ ىلع فاخب نميل



 ا

 : ةفئاط تلاقف ؟ هتقفن بجت م ىلع ةجوزلا مداخ ىلع ةقفنلا اوبجوأ نيذلا

 الإ اهمدخي ال نم ةأرملا تناك اذإ نيمداغ ىلع ليقو « ةدحاو مداخ ىلع قفني

 باجيإل ًايعرش ًاليلد فرعأ تسلو . ")روث وبأو كلام لاق هبو نامداخ

 ناكسإلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف . ناكسإلاب مادخإلا هيبشت الإ مداخلا ىلع ةقفنلا

 ةقفنلا بجت نمل امأو ٠ ةيعجرلا ةقلطمال هبوجو يف دراولا صنلل جوزلا ىلع
 امأف . ةمألاو زشانلا يف اوفلتخاو . زشان ريغلا ةرحلل بجت اهنأ ىلع اوقفتا مهنإف

 امل بجت اولاقف موق ذشو « ةقفن امل بجت ال امنأ ىلع روهملاف زشانلا

 . 9 ةقفنلا

 ةالصلا هيلع هلوق مومع نأ كلذو . موهفمال مومعلا ةضراعم فالخلا ببسو

 ريغو زشانلا نأ يضتقي « فورعملاب نهتوسكو نهقزر مكيلع نهلو » مالسلاو

 بجوي عاتتسالا ةلباقم يف :يه ةقفنلا نأ نم موهفملاو ٠ ءاوس كلذ يف زشانلا

 هلوقل مداخ امل بجو ةضيرم وأ ءرادقألا يوذ نم اهنوكل « اهسفن مدخت ال نم ةأرملا تناك نإ )١(

 جاتحت امم هنألو  ًامداخ اهل يقي نأ فورعملاب ةرشعلا نمو « فورعملاب َنُهوُرِشاعو ١ : ىلاعت

 « كلام لوق اذهو . دحاو مداخ نم رثكأ امل بجي الو . ةقفنلا هبشأف « ماودلا يف هيلإ

 . ةفينح وبأو ٠ يعفاشلاو
 ٠ دنحاو نم رثكأ ىلع قفني نأ هيلعف  مداخ نم رثكأ الإ ةأرمل حلصي ال ناك نإ : كلام لاقو

 . ( 03/17 ينغملا ) رظنا . روث وبأ لاق هبو

 نم ذوخأم عافترالا نم هلصأو « عرشلا هل هبجوأ ام اهجوزل ةجوزلا ةيصعم : هانعم زوشنلا )١(
 كلذ نمو : اهجوز ةعاط نع تعفترا . زشانلا نأ كلذ ىنعمو ٠ عفترملا ناكملا يأ . زشنلا

 وأ « اهلثم نكسم ىلإ هعم لاقتتالا وأ . هنذإ ريغب تيبلا نم جورخلا وأ ٠ شارفلا نع اهعانتما
 « يبعشلا : مهنم معلا لهأ ةماع لوق يف امل ىنكس الو ةقفن الف .. هعم رفسلا نم تعنتما

 . روث وبأو ٠ دمحأو « ةفينح وبأو ٠ يعازوألاو « يعفاشلاو « كلامو « دامحو

 نأب جتحي هلعلو . محلا الإ ءالؤه فلاخ ًادحأ ملعأ ال : رذنملا نبا لاق . ةقفنلا اهل كحلا لاقو

 . ( 5171/1 ينغملا ) رظنا . ةقفنلا كلذكف اهرهم طقسي ال « اهزوشن

 بهذمل ( ٠0/١ يفاكلا ) رظنا . ةقفنلا امل بجت : لاقف « ةيكلاملا نم مساقلا نبا كلذك فلاخو

 . كلام



 لهن

 : ًاريثك ًافالتخا كلام باحصأ اهيف فلتخاف ةمألا امأو . زشانلل ةقفن ال نأ

 نإ ًاضيأ ليقو امل ةقفن ال ليقو « روهشملا وهو « ةرحلاك ةقفنلا امل : ليقف

 يف ةقفنلا امل ليقو ءامل ةقفن الف اهيتأي ناك نإو « ةقفنلا اهلف هيتأت تناك

 ًاديع ناك نإو « ةقفنلا هيلعف ارح جوزلا ناك نإ ليقو « هيتأت يذلا تقولا
 . © هيلع ةقفن الف

 اهل يضتقي مومعلا نأ كلذو « سايقلل مومعلا ةضراعم مهفالتخا ببسو

 يذلا اهديبس ىلع الإ امل ةقفن ال نأ يضتقي سايقلاو ٠ ةقفنلا بوجو

 نم ًابرض اهب عفتني امهنم دحاو لك نأل اهنيب ةقفنلا نوكتو ٠ اهمدختسي
 نبا لاقو . هيتأت يذلا مويلا يف ةقفنلا هيلع : موق لاق كلذلو « عافتنالا

 امأو . مايأ ةعبرأ لك يف اهجوز تأت نأ ةجوزملا ةمألا ىلوم ىلع محي : بيبح
 يف اوفلتخاو ء رضاحلا رحلا جوزلا ىلع بجت اهنأ ًاضيأ اوقفتاف « بجت نم ىلع
 لهأ نم هنع ظفحي نم لك عمجأ : رذنملا نبا لاقف دبعلا امأف . بئاغلاو دبعلا

 : كلام باحصأ نم بعصلا وبأ لاقو . هتجوز ةقفن دبعلا ىلع نأ معلا
 . 9 هيلع ةقفن ال

 ديعلا ىلع ن أ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحأ نم لك عمجأ : رذبملا نبا نع القت ةمادق نبا لاق )١(
 « ارح ناك اذإ امأ . دحأو « ةفينح ينأو « يمفاشلاو « محلاو « يبمشلا لوق اذهو . هتجوز ةقفن ْ

 ٠ سنلاب هيلع بجتف
 كلذل اهلمأ نم وه سيلو ةاساوم ةقفنلا نأل « اهتقفت هيلع سيل دبعلا ن أ كلام نع يكحو
 . ( 51/8 ينغملا ) رظنا . هلام ةاكز الو « هبراقأ ةقفن هيلع بجت ال

 ةدم اهنم دحاو لك قفني هنإف لولا دنع راهتلابو « اهجوز دنع ليللاب يوأت ةمأ تناك اذإ.امأ

 لع ا ةق ال : رخآلا لولا ف لاقو . ياشلا وق دحأ وهو « دحأ دنع هدنع اها
 دبعلا ىلع نأ كلام دنعو ( قباسلا ردصملا ) رظنا . نامزلا عيمج يف اهسفن نكمت مل األ ٠ جوزلا
 ماكحألا نيناوق ) رظنا ٠ .اهيف فلتخا ددقف « ةمأ تناك اذإ امإ « ةرح تناك اذإ « هتجوز ةقفن
 . ( ؟68ص ةيعرشلا

 : ( 573/1 ينغملا ) رذنملا نبا لوقل رظنا (؟)



 نذر

 امأو . هلام يف هيلع ًاروجحم دبعلا نوكل مومعلا ةضراعم فالخلا ببسو

 الإ بجت ال , ةفينح وبأ لاقو « هيلع ةقفنلا بوجو ىلع روهجلاف ب بئاغلا

 يقأيسو ٠ قافتالا يف اوفلتخا اذإ هلوق لوقلا نيف ذ اوفلتخا انإو ٠ ناطلسلا باجيإب

 قوقح نم نأ ىلع | وقنا كلذسكو . . هللا ءاش نإ ماكحألا بانك يف كلذ

 موي 'ءاج امادحإ ىلا لاف ناتأرما لجرلل ناك اذإ « : مالسلاو ةالصلا هيلع

 دارأ اذإ ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » ثبث املو ١" « لئام هيقش دحأو ةمايقلا

 له بّيثلاو ركبلا دنع جوزلا ماَقُم يف اوفلتخاو ) « نهنيب عرقأ رفسلا

 يعفاشلاو كلام لاقف ؟ ىرخأ ةجوز هل تناك اذإ بستحي ال وأ هب بستحي

 هل ناك اذإ بستحي الو « ًاثالث بيثلا دنعو ًاعبس ركبلا دنع قي : اهباحصأو

 أركب ءاوس نهدنع ةماقإلا : ةفينح وبأ لاقو « جوزت يتلا مايأب ىرخأ ةأرما

 .  ىرخأ ةجوز هل تناك نإ اهدنع ةماقإلاب بستحيو . ًابيث وأ تناك

 )١( رابخألا ىقتنم ) رظنا . ةريره يأ نع ةسمخلا هاور ثيدحلا ١4/1 ( .

 . ( ١4/1 رابخألا ىقتنم ) رظنا . هيلغ قفتم عرقلا ثيدح (؟)

 ءاوسو « فافزلا ببسب ةأرمال قح كلذ نأ ىلع ءاماعلا روهمج : ربلا دبع نبا لاق : ظفاحلا لاق (5)

 اذهو « بجيف الإو « اهريغ هدنع نكي مل اذإ بحتسي هنأ يوونلا ىحو ٠ ال مأ « ةجوز هدنع

 حتفلا ) رظنا . هدضعي يعفاشلا .قالطإو + قرف الأ يوونلا راتخاو . باحصألا رثكأ مالك قفاوي

 اهدنع ماقأو « رودلا عطق ةديدج ةأرما ةوسنلا بحاص جوزت قم : ةمادق نبا لاقو (5

 اهيضقي الو « ًاثالث اهدنع ماقأ ًابيث تناك نإو « تايقابلل اهيضقي الو ء أركب تناك نإ « ًاعبس

 نع كلذ يور « تايقابلل عيملا يضقيو « اهدنع قي هنإف عبس ميقي نأ يه ءاشت نأ الإ

 ء رذنملا نباو « ديبع وبأو « قحسإو « يعفاشلاو « كلامو ٠ يعخنلاو « يبغشلا لاق هبو « سنأ

 1 :.- . رجأو

 ركبلل : رمع نبا ىلوم عيفانو ؛ورمع ني سالبخو ؛ نسحلاو ؛ بيسلا نب ديعس نع يورو 1

 لضف ال : ةفينح وبأو « دامحو « محلا لاقو . يعازوألا نع هوحنو « ناتليل بيثللو ٠ ثالث
 اهؤاضق بجاوف « ةدمب اهلضف هنأل « تايقابلل هاضق « ًائيش اهدنع ماقأ نإف « مسقلا يف ةديدجلل

 . ( 55/8 ينغملا ) رظنأ . ًاعبس بيثلا دنع ماقأ ول 5



 اذهل

 سنأ ثيدحو « ةماس مأ ثيدحل سنأ ثيدح ةضراعم مهفالتخا ببسو

 جوزت اذإو , ًاعبس اهدنع ماقأ ركبلا جوزت اذإ ناك هِي ينلا نأ » : وه

 اهجوزت تلم ينلا نأ »وه ةماس مأ ثيدحو 2١ ًاثالث اهدنع ماقأ بيثلا

 كدنع تْعّبس تئش نإ ناوه كلهأ ىلع كب سيل : لاقف هدنع تحبصأف

 ثيدحو (9 « ثلث : تلاقف تردو كدنع َتْقْلَت تئش نإو نهدنع تعبسو

 سنأ ثيدحو « لسمو يراخبلاو كلام هجرخ هيلع قفتم ْتْلَث وه ةماس مأ
 « ةرصبلا لهأ هجرخ ام ىلإ ةنيدملا لهأ راصف « دواد وبأ هجرخ يرصب ثيدح
 له يف كلام باحصأ فلتخاو . ةنيدملا لهأ هجرخ ام ىلإ ةفوكلا لهأ راصو
 نبا لاقف ؟ بحتسم وأ بجاو ثالث بيثلا دنعو ًاعبس ركبلا دنع هماقم

 . 9 بحتسي : محلا دبع نبا لاقو : بجاو وه : مساقلا

 يرابلا حتف عم يراخبلا ) رظنا . سنأ نع ةبالق يبأ نع مسمو « يراخبلا هجرخأ ثيدحلا )١(
 سنأ لاق هظفلو ؛ يبي هللا لوسر ىلإ هعفر ًاسنأ نإ : تلقل تئش ول : ةمادق نبا لاق ( 9

 ماقأ بيثلا جوزت اذإو , مسق مث  ًاعبس اهدنع ماقأ ٠ بيثلا ىلع ركبلا جوزت اذإ ةنسلا نم »

 . « مسق مث « اثالث اهدنع

 ىقتنم ) رظنا . ينطقرادلا هاورو « ةجام نباو « دواد وبأو ٠ ملسمو « دمحأ هاور ةماس مأ ثيدح ()
 مل هنأ حيحصلاو « هيلع قفتم ثيدحلا نأ فلؤملا ركذ دقو ( ؟41/16 راطوألا لين عم رابخألا

 . ملسم هب درفت .نكلو يراخبلا هجرخي

 ىقتنم ) رظنا . لسمو « يراخبلا هجرخأ هنأ حيحصلاو . دواد وبأ هجرخأ سنأ ثيدح نأ ركذو
 .(رابخالا

 هركي : ظفاحلا لاق كلام بهذمل ( 415/١ يفاكلا ) فلؤملا هركذ يذلا يف فالتخالا اذه رظنا ()

 هيلع صن ٠ اهلعفي ناك يتلا ربلا لامعأ رئاسو ةعاملا ةالص نع ثالثلا وأ « عبسلا يف رخأتي نأ

 هل كرتي ال بودنلا نأل ء الف « ليللا يف امأو ء راهنلا يف اذه : يمفارلا لاقو ٠ يمفاشلا

 طاقسإ يف ًارذع اهدنع هماقم لعجف « ءاهقفلا ضعب طرفأ ديعلا قيقد نبا لاقو .. بجاولا
 لوق وهو ء اهدنع ماقملا بوجوب لوقي نم لوق سايق هنأب بيجأو « عينشتلا يف غلابو « ةعملا

 حصألا ىلعف ةبعفاشلل هجو وهو « بحتسي هنعو « كلام نع مساقلا نبا هاورو ٠ ةيعفاشلا
 « ًاحوجوم ناك نإو ٠ عينشب سيلف « ههيجوت اذه .يمدآلا قح مدقف « نابجاولا هدنع ضراعتي

 لوزت ال ةمثحلا نأل , حجارلا ىلع بسحي مل « قرف ولف ٠ ثالثلا يفو « عبسلا يف ةالاوملا بجتو
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 ىلع وأ بدنلا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف لمح فالخلا ببسو

 . بوجولا

 مهنيب فالتخا ىلع تيبلا ةمدخو عاضرلاب ةجوزلا ىلع جوزلا قوقح امأو

 اوبجوي مل موقو « قالطإلا ىلع عاضرلا اهيلع اوبجوأ ًاموق نأ كلذو « كلذ يف

 ىلع كلذ اوبجوي ملو ةئيندلا ىلع كلذ اوبجوأ موقو قالطإب اهيلع كلذ

 لوق روهشم وهو ءاهدث الإ لبقي ال لفطلا نوكي نأ الإ ء ةفيرثلا
 . © كلام

 وأ « هباجيإ ينعأ : عاضرلا كح ةنضتم عاضرلا ةيآ له مهفالتخا ببسو

 انه ليلد ال ذإ عاضرلا اهيلع بجي ال : لاق هرمأ لاق نف ؟ طقف هرمأ ةنضتم

 يتلا رابخألا نم اهنأو هباجيإو عاضرلاب رمألا نضتت لاق نمو « بوجولا ىلع
 ةئيندلا نيب قرف نم امأو . عاضرإلا اهيلع بجي : لاق رمألا موهفم اهموهفم
 نأ الإ اهيلع عاضر الف ةقلطللا امأو . ةداعلاو فرعلا كلذ يف ربتعاف ةفيرشلاو

 عامجإ اذه ٠ عاضرلا رجأ جوزلا ىلعو عاضرإلا اهيلعف اهريغ يدث لبقي ال

 رظنا . رسكلا ربجيو « ةرحلا نم فصنلا ىلع يه : ليقو « ةمألاو « ةرحلا نيب قرف ال مثءهب
 . ( ؟هويلك حتفلا )

 ناك نإف . كلذب الإ شيعي ال هنأل « ىوري ىتح ابللا هيقست نأ اهيلع بجو « أدلو تدلو اذإ )١(
 مل نإو « هلام يف ًاريبك ناك اذإ , هتقفن بجت اك . هلام يف عاضرلا ةرجأ تبجو لام لفطلل

 نإف ١) : ىلاعت هلوقل ًاريبك ناك ول هتقفن هيلع بجت نم ىلع هعاضرإ ةرجأ تبجو لام نكي
 َنْعِضْرُي تادلاولاو ١) ىلاعت هلوقل نيلوح يف الإ هعاضرإ بجي الو < َنهَروُجَأَنُهوتآف ركل نعضرأ
 نمم بألاو , هتجوز نم دلولا ناك نإو « ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل يلم نْيِلُوح َنفدالوأ
 7 .٠ يعفاشلا لوق وهو  دمحأو « ةفينح وبأ لاق هبو . هعاضرإ ىلع مألا ربجت مل « هتقفن هيلع بجي
 : ةيناشلاو . روث يبأ لوقك : امهادحإ : ناتياور كلام نعو « هعاضرإ ىلع ربجت : روث وبأ لاقو
 ىلع تربجأ « ةّيند تناك نإو , هعاضرإ ىلع ربجت ل ةفيرش تناك نإ هنع ةروهشملا يهو

 عم باوصلا لعلو . كلام بهذمل( 1 يفاكلا ) رظنأو ( 117/17 عومجملا ) رظنا . هعاضرإ

 . معأ هللاو . يناثلا لوقلا باحصأ



 لفك

 روهمجلاو "4 َنُْهَروُجَأ نُهوتآف مكل َنْعَضْرَأ نإف » : ىلاعتو هناحبس هلوقل
 ةالصلا هيلع كلرقل أي ايفص 20 ناكو جوزلا اهقلط اذإ مألل ةناضحلا نأ ىلع

 موي هتبحأ نيبو هنيب هللا قرف اهدلوو ةدلاو نيب َقّرَف نم » مالسلاو

 كلذب صخأف اهدلو نيبو اهنيب قرفي مل اذإ ةيبسملاو ةمألا نآلو ") « ةمايقلا
 . ةرحلا

 0 يعفاشلا مهنمو « ريخي : موق لاقف زييقلا دح دلولا غلب اذإ اوفلتخاو

 )١( قالطلا أآية 

 )( ينغملا ) رظنا . فلؤملا ركذ ؟ روهجلا لوق وه سيلو « ءاهقفلا نم هيلع عمج مألل ةناضحلا

  ) 17لاق « .. اهدلوو « ةذلاو نيب قرف نم » ثيدحو ( 514/1 راطوألا لين ) رظناو

 ماحلاو « ينطقرادلاو « هنسحو « يذمرتلاو « بويأ يبأ نع دمحأ هاور : ظفاحلا ٠ يفو « هححصو
 ةلصتم هغ يقبببلا دنع ىرخأ قيرط هلو « هيف فلتخ ؛ يرفاغملا هللا دبع نب ىحي هدانسإ ٠

 دننع ىرخأ قيرط هلو « هكردي مو بويأ يبأ نع يناردنكسإلا ريثك نب ءالعلا قيرط نم األ
 ةمرح ىلع ثيدحلا اذه ءاهقفلا لدتسا دقو ( صيخلتلا ) رظنا هنم باتك يف هدنسم يف يمرادلا
 اوجتحا ةمألا نكلو ( 181/5 راطوألا لين ) رظنا عيبلا يف اهدلوو « ةّمألا نيب قيرفتلا

 تلاق ةأرما نأ » صاعلا نب ورع نب هللا دبع ثيدحب امل ةناضحلا بوجوب :

 ءاقس هل يبدثو « ءاوح هل يرجحو « ءاعو هل ينطب ناك اذه ينبا نإ هللا لوسراي ٠ هوبأ عزو

 دواد وبأو ء دمأ هاور « يحكنت ملام هب قحأ تنأ : لاقف « ينم هعزني نأ ٠ يقهيبلاو «

 ىقتنم ) رظنا . هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم وهو . هححصو ؛ ماحلاو
 . ( 10/4 صيخلتلا ) رظناو ( 515/1 راطوألا لين عم رابخألا

 . صاعلا نب ورمع نبا وه امنإو « مهو وهو « نيعلا ضب رمع نبا لصألا يف عقو : ظفاحلا لاق
 نبا لاق « ةلبانحلاو « ةيعفاشلاو , كلام لاق هبو « اهتناضح تلطب . ٍاكنلا اهنم لصح نو 3

 اهنأ نسحلا نع يكحو « حيرش هب ىضق « معلا لهأ نم هنع ظفحأ نم لك اذه ىلع عمجأ : رذنل
 ( 55/1 راطوألا لين ) رظنا . مزح نبا هب لاقو « ناثع نع كلذ يورو . جيوزتلاب طقست ال
 . ( 735/17 ينغملا )و

 ةنبا ثيدحبو « اهتلافك يف اهدلو يقبو لَم ينلاب تجوزت ةلس مأ نأ ٠ يور ام اوجتحاو
 لحم ىلع هب جاجتحالل حلصي ال عزانتلا مدع عم ءاقبلا درجم نأب لوألا نع باجيو.« ةزمح

 مألا يف مزلي الو « ةلاخلا يف كلذ نأب يناثلا نعو . اهريغ بيرق هل قبي مل هنأ لاقحال عازنلا
 . هلثم



 لل

 اذه مهدنع حصي مل هنأل لصألا ىلع موق يقبو « كلذ يف درو رثأب اوجتحاو
 نأ يور امل ةناضحلا عطقي بألا ريغل اهجيوزت نأ ىلع روهملاو « ثيدحلا
 اذه هدنع حصي مل نمو «١١ يحكنت مل ام هب قحأ تنأ » لاق قيم هللا لوسر

 يف سيلف بألا ريغ ىلإ مألا نم ةناضحلا لقت امأو ) . لصألا درط ثيدحلا

 () ( هيلع دمعي ءيش كلذ

 هب لطبي مل « نوضحملل مرحم يذب ناك اذإ ٠ حاكنلا نأ ىلإ ةيوداهلاو « ةفينح وبأ بهذ دقو <
 . ( قباسلاردصلا )رظنا . ًاقلطم لطبي : يعفاشلا لاقو « اهتناضح قح

 هراتخا نف « دمحأو « يعفاشلا دنع هيوبأ نيب َرّيخ ء هوتعب سيلو « ًاعبس مالغلا غلب اذإو .

 . حيرشو « يلعو ءرمع كلذب ىضق . هب ىلوأ وهف « اههنم

 « هسفنب لكأف هسفنب دلولا لقتسا اذإ : ةفينح وبأ لاقو ءريخي ال : ةفينح وبأو ٠ كلام لاقو
 « برعي ىتح هب قحأ مألا : لوقي كلامو . هب قحأ بألاف « هسفنب ىجنتساو « هسفنب سبلو
 . حصي الف «رييختلا امأو
 . مالغلاك ريخت : يعفاشلا لاقو « دمحأ دنع اهب قحأ بألاف « نينس عبس نس تغلب اذإ ةيراجلاو

 ىتح اهب قحأ مألا : كلام لاقو . ضيحت وأ « جوزت ىتح اهب قحأ مألا : ةفينح وبأ لاقو

 . اهدعب امو ( 114/17 ينغملا ) رظنا . جوزت

 )١( ليلق لبق ثيدحلا جيرخت مدقت .

 دمحأب ةصاخلا ةيطخلا ةخسنلاب دوجوم وهو « ةيرصملا الو ةيسافلا ةخسنلا يف دوجوم ريغ نيسوقلا نيب ام (1)

 . رويت كب
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 سماخلا بابلا

 اهمكحو ةدسافلا ةحكنألاو عرشلاب اهنع يهنملا ةحكنألا يف

 «ةعتملا حكنو ءراذثل حاكن : ةعبرأ ًاحرصم اهيف يهنلا درو يتلا ةحكنألاو

 ىلع اوقفتا مهتإف راغشلا حاكن امأف . للحلا حاكنو « هيخأ ةبطخ ىلع ةبطخلاو

 يل زل هك نأ ىلع رخآ ًالجر هّنيلو لجرلا َحكنُي نأ وه هتفص نأ
 زئاج ريغ حاكن هنأ ىلع اوقفتاو « ىرخألا عضبب هذه عضُب الإ اهنيب قادص الو

 لاقف ؟ ال مأ لشملا ره حّحّصُي له عقو اذإاوفلتخاو « هنع يهنلا توبشل

 هنأ الإ يعفاشلا لاق هبو « هدعبو لوخدلا لبق ادبأ خسفيو ححصي ال : كلام

 رهملاو « لثملا رهمب تباث حاكنلاف ًاعم امل وأ ًاقادص امهادحإل ىّمَم نإ : لاق

 قادص ضرفب حصي راغشلا حاكن : ةفينح وبأ لاقو ء« دساف هايمس يذلا

 . © يربطلاو روث وبأو قحسإو دمحأو ثيللا لاق هبو « لثملا

 يف اوفلتخا نكلو ء زوجي ال راغشلا حاكن نأ ىلع ءاملعلا عامجإ : ربلا دبع نبأ نع ظفاحلا لقت )١(

 هاكحو . هدعب ال ,« لوخدلا لبق خسفي كلام نع ةياور يفو . نالطبلا ىلع روهج لاف . هتحص

 . يرهزلا لوق وهو لثما رهم بوجوو « هتحص ىلإ ةيفنحلا بهذو . يعازوألا نع رذنملا نبا :
 بهزذم ىلع لوق وهو ءروث يبأو «٠ قحسإو « دمحأ نع ةياورو « ثيللاو ٠ يروثلاو « لوحكمو
 كلموأ حاكنب هللا لحأ ام الإ تامرحم ءاسنلا نإ: يعفاشلا لاق نكل ٠ ةهجلا فالتخال يمفاشلا
 ( 1١4/1 حتفلا ) رظنا . رحتلا دكأت حاكن نع يهنلا درو اذإف « نيمي

 ىهن : لاق رمع نبا نع عفان نع ه هيلع قفتم رافشلا نع يهنلا يف درو يذلا ثيدحلاو

 . «راغشلا نع ِعُكيَي هللا لوسر

 اههنيب سيلو « هتنبا رخآلا جوزي نأ ىلع هتنبا لجرلا جوزي نأ راغشلاو » هلوقب هرسفو
 ..« قادص

 « كلام نعوأ « عفان نع وأ ء رمع نبا نع وأ « ِعَِلَع يبنلا نع ريسفتلا يردأ ال : يعفاشلا لاق

 لوق وه افإو « لَم ينلا مالك نم سيل هنإ : بيطخلا لاقو . ةفرعلا يف يقهيبلا نع هاكح

 مالسلا لبس ) رظنا . ينعقلاو « يدهم نبا كلذ نيب دقو « عوفرملا نتملاب لصو . كلام
 . ( ؟؟/9 حتفلا )و ( ؟١/*



 نوح

 ؟ للعم ريغ وأ ضوعلا مدعب للعم .كلذب قلعملا يهنلا له مهفالتخا ببسو
 قادصلا مدع ةلعلا انلق نإو . قالطإلا ىلع خسفلا مزل للعم ريغ انلق نإف

 ىلع اوعمجأ دقو « ريزنخ يلع وأ رمخ ىلع دقعلا لثم لثملا قادص ضرفب حص
 هيف نوكيو . لوخدلاب تاف اذإ خسفي ال ريزنخلاو رخخلا ىلع دقعنملا حاكنلا نأ

 طرش نم نكي مل نإو قادصلا نأ ىأر هنع هللا يضر ًاكلام نأكو « لثملا رهم
 يهنلا قلعتل صوصخم قادصلا داسف لبق نم انهه دقعلا داسفف دقعلا ةحص

 داسف ىلع لدي يهنلاو « دقعلا نييعت سفنب قلعتي امنإ يهنلا نأ ىأر وأ « هب

 الإ هميرحتب ِعَِلم هللا لوسر نعرابخألا ترتاوت نإو هنإف « ةعتملا حاكن امأ

 هنأ تاياورلا ضعب يفف « ميرحتلا هيف عقو يذلا تقولا يف تفلتخا اهنأ

 يفو ٠ كوبت ةوزغ يف اهضعب يفو « حتفلا موي اهضعب يفو ءربيخ موي اهمرح

 ماع يف اهضعب يفو « ءاضقلا ةرمع يف اهضعب يفو « عادولا ةجح يف اهضعب

 نبا نع رهتشاو « اهيرحت ىلع راصمألا ءاهقف عيمجو ةباحصلا رثكأو « ساطوأ

 لهأو ةكم لهأ نم هباحصأ اهب لوقلا ىلع سابع نبا عبتو « اهليلحت سابع
 هب ْمُتْعَتْمَتْسا مف ١ : ىلاعت هلوقل كلذل جتحي ناك سابع نبا نأ اورو « نهلا
 ىلإ : هنع فرح يفو ١ 4 ْهٌكّيَلَع حاَنُج الو ةّضيِرق َنمَروُجَأٌنْشوتآف نُهْنِم
 ش ا . ىمسم لجأ

 ةمأ اهب محر لجو زع هللا نم ةمحر الإ ةعتملا تناك ام : لاق هنأ هنع يورو

 يذلا اذهو . يقش الإ انزلا ىلإ رطضا ام اهنع رمع يبن الولو « هِي دمع

 : لاق ءاطع نعو . رانيد نب ورمعو جيرج نبا هنع هاور سابع نبا نع يور

 ركب يبأو هَ هللا لوسر دهع ىلعانْمتَمَت » : لوقي هللا دبع نب رباج تعمس
 ش . © سانلا رمع اهنع ىهن مث «رمع ةفالخ نم ًافصنو

 . 56 ةيآ ءاسنلا (0)
 وأ « مولعم دمأب تقؤملا حاكن يه « ةيمامإلا بتك يف ا ةعتملا ةقيقح نأ معا : يناعنصلا”لاق (؟) '



 نضل

 دقف « هريغ ةبطخ ىلع ةبطخلا هيف عقت يذلا حاكنلا يف مهفالتخا امأو

 نأ نيب قرقو . خسفلا مدعب لوقو « خسفلاب لوق : لاوقأ ةثالث هيف نأ مدقت

 وهو درت ال وأ ماقلا نه برقلاو نوكرلا دعب ريغلا ةبطخ ىلع ةبطخلا درت

 . كلام بهذم

 نإف « ثالث ةقلطملا ليلحت هحاكنب دصقي يذلا ينعأ : للحلا حاكن امأو

 حاكن وه : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو « خوسفم حاكن وه : لاق ًاكلام

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم يف مهفالتخا مهفالتخا ببسو « ١( حيحص

 « ضيحلا ةعطقنملا يف تقؤملا ءاضقتاب حاكنلا عفتريو موي نيعبرأو ةسمخ ىلإ هتياغو ؛ لوهجم

 اهل تبثي ال نأ هدكحو . اهجوز اهنع قوتللا يف رشعو رهشأ ةعبرأبو « ضئاحلا يف نيتضيحبو

 3 تبثي الو ءركذ اه ءاربتسالا الإ ةدع الو « ثراوت الو « ةقفن اهل تبثي الو « طورشم ريغ رهم

 . هببسب ةرهاصملا مرحتو طرتشي نأ الإ بسن هب

 تمرح مث « ربيخ لبق ةحابم تناكف « نيترم عقو اهتحابإو اهميرحت نأ باوصلا : يوونلا لاق
 مرحتلا اذه إو , ادبؤم ًاهرت تمرح مم ساطوأ ماع وهو « حتفلا ماع تحيبأ م اهيف

 . ةمألا رثكأ بهذ

 كشلوأ نمو « خسنلاب مهوقو . مهعوجر يورو « ةباحصلا نم ةعامج ةصخرلا ءاقب ىلإ بهذو

 مالسلا لبس ) رظنا . ميرحتلاب لوقلا ىلإ عجر مث ء ةصخرلا ءاقب هنع يورو « سابع نبا
 . ( ١١9/9 يرابلا حتف ) رظناو ( ؟6/؟

 ماع ةعتملا نع ِهَِئَي هللا لوسر ىهن »: لاق هنع هللا يضر يلع نع لسمو ٠ يراخبلا ىور دقو

 ةثالث ةعتملا يف ساطوأ ماع عَ هللا لوسر صخر ه : لاق هنع هللا يضر عوكألا نب ةلاس نعو

 . ( ١؟6/؟ مالسلا لبس عم مارملا غولب ) رظنأ . ملسم هاور « اهنع ىهن مث « مايأ

 .:( 1817 ةيارلا بصن ) رظنا . رباج نع ملسم هاور. ءاطع ثيدحو
 ء كلامو « ةداتقو « يعخنلاو « نسحلا مهنم : ملعلا لهأ ةماع لوق يف لطاب مارح للحلا حاكن )١(

 طرش وأ « اهأطت نأ ىلإ اهكتجوز : لاق ءاوسو « يعفاشلاو < كرابملا نباو « يروثلاو ٠ ثيللاو
 . اهقلط لوألل اهلحأ اذإ هنأ وأ « اهنيب حاكن الف اهلحأ اذإ . هنأ
 نيتروصلا يف : يمفاشلا لاقو . طرشلا لطبيو « حاكنلا حصي هنأ ةفينح يبأ نع يكحو

 . نيلوق ىلع : ةثلاثلا يفو . حصي ال : نييلوألا

 . اولمحو « ةيوداهلاو , هللاب ديؤملاو « ةيفنحلا ضعبو ءروث وبأ طرش الب ليلحتلل نيزوجلا نمو
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 اكنلا : لاق طقق مثأتلا نعللا نم مهف نف . ثيدحلا © لدحملا هللا نعل »

 داسف ىلع لدي يذلا يهنلاب ًاهيبشت دقعلا داسف ميثأتلا نم مهف نمو « حيحص

 . يهنلاب ةدسافلا ةحكنألا يه هذهف . دساف حاكنلا : لاق هنع يهنلا

 طورش نم طرش طاقساي امإ ديفت اهنإف عرشلا موهفمب ةدسافلا ةحكنألا امأو
 زع هللا نع وه ام هماكحأ نم عرشلاب بجاو مح رييغتل وأ . حاكنلا ةحص

 تادايزلا امأو . ةحصلا طورش نم طرش لاطبإ ىلإ دوعت ةدايزب امإو « لجو
 ءاملعلا فلتخا امنإو ٠ قافتاب حاكنلا دسفت ال اهنإف ىنعملا اذه نم ضرعت يتلا

 . ليلحت حاكت هنأ طرشلا عقو اذإ ام ىلع يهنلا ثيداحأ . -
 ءاهيف بغر مث « ًاللخم ةأرما حكن نيف ء ءاطع نع حصو : نيعقوملا مالعإ يف مقلا نبا لاق
 . جوزلا هب رمأي مل اذإ « ليلحتلاب سأب ال : يبعشلا لاقو . كلذب سأب ال : لاق . اهكسمأف
 راطوألا لين ) رظنا . اهجوز ىلإ عجرتف ء اهقراف مث ء اهجوزت نإ : دعس نب ثيللا لاقو
 . ( هاك

 )١( ثيدح ١» دوعسم نبأ ثيدحح نم « يئاسنلاو , يذمرتلا هاور هل للحملاو . للملا هللا نعل .

 دبع اهجرخأ ىرخأ قيرط هلو « يراخبلا طرش ىلع « ديعلا قيقد نباو « ناطقلا نبأ هححصو
 اهجرخأ ىرخأو « دوعسم نبا نع ثراسحلا نع ةرم نب هللا دبع نع شمعألا نع رمعم نع قازرلا

 رمع نب هللا ديبع نع يدع نب ايركز نع هدنسم يف قحسإ ٠ يبأ نع يرزجلا ميركلا دبع نعو
 ةجام نبا هجرخأ سابع نبا نع بابلا يفو . هنع لصاولا ٠ حلاص نب ةعمز هدانسإ يفو ٠ وهو

» 
 دلاجم هدانسإ يفو « ىلع ثيدح نم يذمرتلاو , ةجام نباو  دواد وبأو « دمأ ه ةاورو . فيعض
 يبعشلا نع دهاجم نع يور : لاقو . يذمرتلا هلعأو , نكسلا نبا هححص دقو . فعض هيفو

 للعلا يف متاح يبأ نباو «رازبلاو « يقهيبلاو ء قحسإو « دنمحأ هاورو « مْهَو وهو . . رباج نع ,
 نم متاجلاو ةجام نبا هاورو « ي يراخبلا هنسحو « ةريره يبأ ثيدح نم للعلا يف يذمرتلاو

 باوصلا نأب متاح وبأو « ةغرز وبأ هلعأو رماع نب ةبقع نع ناماه نب حرشم نع ثيللا ثيدح .
 هركنتسا هنأ يراخبلا نع يذمرتلا ىحو « ًالسرم نمحرلا دبع نبا ناملس نع ثيللا ةياور

 ريكب نب ىحيل هتركذ : متاح وبأ لاقو ٠ ثيللا هب انثدح اهنإ : لاقو « ًاديدش ًاراكنإ هركنأف

 ًائيش حرشم نم ثيللا عمس ملو « ناهلس نع
 يل لاق « ثيللا نم ةجام نبا ةياور يفو . مالا ةياور يف هعامس حيرصتلا عقوو : ظفاحلا لاق
 هدانسإو : هدج نع هيبأ نع ريمع نب ديبع ةياور نم ةباحصلا مجعم يف عناق نبا هاورو « حرشم
 . ( ١37١/9 صيخلتلا ) رظنا . فيعض



 نهفت

 نأ هيلع طرتشي نأ لثم « اهموزل ال وأ ةفصلا هذه يتلا طورشلا موزل يف
 طرتشا نإ : كلام لاقف « اهدلب نم اهلقني ال وأ ىّرَسَتَي ال وأ اهيلع جوزتي ال

 الإ همزلي كلذ نإف « قالط وأ قتعب نيمي كلذ يف نوكي نأ الإ همزلت م كلذ

 كلذكو « ًاضيأ لوألا طرشلا مزلي الف « هيلع ممقأ نم قتعي وأ قلطي نأ

 هيلعو اهطرش امل : ةمربش نباو يعازوألا لاقو . ةفينح وبأو يعفاشلا لاق
 لوقو « اه نوضقي ءاماعلا نم تكردأ نم ناك : باهش نبا لاقو « ءافولا

 . ")رمع نع يورم يعازوألا لوقو « يلع نع يورم ةعامجلا

 )١( ةثالث يهو « دمحأ دنع ًاماسقأ مسقنت طورشلا :

 نأ امل طرتشي نأ لثم . هتدئافو « هعفن اهيلإ دوعي ام وهو « هب ءافولا مزلي ام : اهدحأ

 اهيلع ىرستي الو « اهيلع جوزتي ال وأ ءاهب رفاسي ال وأ « اهدلب وأ , اهراد نم اهجرخي ال .
 لعفي مل نإف « دمحأ دنع هب اهل ءافولا همزلي اذهف ٠ حاكنلا خسف اهلف .

 صاعلا نب ورمجو « ةيواعمو « صاقو يبأ نب دعسو « هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع اذه ىورُي

 سواطو ء ديز نب رباجو ءزيزعلا دبع نب رمعو « حيرش لاق هبو . مهنع هللا يضر «

 قحسإو « يعازوألاو .
 يرهزلا طورشلا هذه لطبأو ٠ ثيللاو « كلامو « ةورع نب ماشهو « ةداتقو ٠ نباو « يعفاشلاو

 لثملا رهم الو ء دقعلا نود رهملا دسفي : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو . ةفينح وبأو « كرابملا «

 طرش ةئام ناك نإو « لطاب وهف هللا باتك يف سيل طرش لك » ٍهَتِقَم يبنلا ثيدحب اوجتحاو «
 لالحلا مرحي اذهو « ًالالح مرح وأ « ًامارح لحأ اطرش الإ , مهطورش ىلع نوماسملا » هلوقبو .

 هب متللحتسا ام طورشلا نم:هب تيفو ام قحأ نإ ه ِهَقْيَي هلوق لوألا لوقلا باحصأ ةجحو
 ديعس هاور « جورفلا .

 ينلا ىهن » لاق ةريره وبأ ىور اك طرشلا حصي م « اهترض قلطي نأ دمحأ دنع تطرش ولو

 حكنتل « اهتخأ قالط ةأرملا طرتشت نأ كي « .

 قفني الوأ ءاحل رهم ال نأ طرتشي نأ لثم ء دقعلا حصيو « طرشلا لطبي ام : يناغلا مسقلا

 نم لقأ اهل مسقي وأ ء اهنع لزعي وأ  اهثطي طرتشت وأ « هيلع عجر اهقدصأ نإو « اهيلع
 ليللا نود راهنلا اهل طرش وأ « ةليل الإ ةعملا يف اهدنع نوكي ال وأ ء رثكأ وأ . اهتبحاص مسق «

 يفانت اهنأل . اهسفن يف ةلطاب اهلك طورشلا هذهف . ًائيش هيطعت وأ . هيلع قفنت نأ اهيلع طرش وأ
 دمحأ بهذم اذهو « دقعلا ىضتقم .

 ناكو « اسأب تايراهنلا حاكنب نايري ال ءاطعو « نسحلا ناكو « لطاب طرشلا : يروثلا لاقو



 ليي

 ةشئاع ثيدحف.مومعلا امأف . صوصخلل مومعلا ةضراعم مهفالتخا ببسو

 سيل طرش لك » هتبطخ يف لاقف سانلا بطخ تلم يتلا نأ : اهنع هللا يضر

 ةبقع ثيدحف صوصخلا امأو «2١ طرش ةئام ناك ولو لطاب وهف هللا باتك يف

 هب مللحتسا ام هب ىفوي نأ طورشلا قحأ » لاق هنأ هلم .ينلا نع رماع نبا:

 دنع روهشملا نأ الإ « لسمو يراخبلا اهجرخ ناحيحص ناثيدحلاو 2) « جورفلا

 عقو ام رهاظ وهو طورشلا موزل وهو مومعلا ىلع صوصخلاب ءاضقلا نييلوصألا

 نم عضوب ةديقملا طورشلا امأو . كلذ فالخ روهشملا ناك نإو ةيبتعلا يف
 مدع وأ اهموزل يف ينعأ : ًاريثك ًافالتخا بهذملا اهيف فلتخا دق هنإف قادصلا

 . عورفلا ىلع ًاعوضوم اذه انباتك سيلو « اهموزل

 انت ذل ١

 لبق هخسف ىلع اوقفتا ام اهنف تعقو اذإ ةدسافلا ةحكنألا كح امأو

 بوجو ىلع قفتم طرش طاقسإب ًادساف اهنم ناك ام وهو . هدعبو لوخدلا

 هيف اوفلتخا ام اهنمو « نْيَعلا َةَمّرَحُم حكني نأ لثم « هدوجوب حاكنلا ةحص
 طورشب لالخإلا نم عجري اذاملو اهتوقو داسفلا ةلع فعض يف مهفالتخا بسحب

 هتبثيو لوخدلا لبق هخسفي  رثكألا يف كلذو  سنجلا اذه يف كلامو ةحصلا

 نم ريثك يف ىري ام ةلزنمب طاتحي هنكلو « خسف ال نأ هدنع هيف لصألاو هدعب

 ٠ . ةمولعم ًامايأ رهشلا يف امل لعجي نأ ىلغ اهجوزتي نأ ًاسأب يري ال نسحلا
 وأ « ةعتملا حاكن وهو «.حاكنلا تيقأت اطرتشي نأ لثم هلصأ نم حاكنلا لطبي ام: ثلاشلا ممقلا

 وأ ء اهمأ تيضر نإ كستجوز : لوقي نأ لثم طرش ىلع هقلعي وأ « هنيعب تقو يف اهقلطي نأ

 . حاكنلا اه لطبيو اهسفن يف ةلطاب طورش هذهف . اهدحأل وأ « امل حاكنلا يف رايخلا طرتشي

 * 2 85 كلام بهذمل ( 585 ض ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظناو . اهدعب امو ( ينغملا ) رظنا

 . ( ١6/1 راطوألا لين ) رظناو ..فلؤملا هركذ

 ِ . ةريرب ثيدح يف ثيدحلا اذه جيرخت مدقت )١(

 (  1732/1 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . ةعامْلا هاور ثيدحلا (؟)



 انفين

 هذه نوكت نأ هبشيو « كلذ ريغو قاوسألا ةلاوحب توفي هنأ دسافلا عيبلا

 مدعو لوخدلا نيب قرفلل هجو الف الإو . ةهوركملا ةحكنألا ىه هدنع

 هدنع عجار اذه نأكو «ريثك بابلا اذه يف بهذملا يف بارطضالاو  لوخدلا

 . هدعبو هلبق خسف اًيوق هدنع ليلدلا ناك ىتف : هفعضو خسفلا ليلد ةوق ىلإ

 اقفتم يوقلا ليلدلا ناكأ ءاوسو ء دعب خسفي ملو لبق خسف ًافيعض ناك قمو

 .٠ هيف ًافلجخم " وأ هيلع

 ةدسافلا ةحكنألا يف ثاريملا عوقو يف بهذملا فلتخا ًاضيأ اذه لبق نمو

 هيف ريتعا ةرف 2 هيف قالطلا عوقو كلذكو () خسفلا لبق توملا عقو اذإ

 ىرن دقو « همدع وأ لوخدلا دعب خسفلا هيف ربتعا ةرمو « قافتالاو فالتخالا

 انضرغ بسحب ةيافك هنم انركذ ام نإف « باتكلا اذه يف لوقلا انهه عطقن نأ

 . دوصقلملا

 ناك امو « هدعبو « ءانبلا لبق خسف « هدقعل هداسف ناك اف « خوسفم كلام دنع دسافلا حاكنلا )١(

 . اهيف خسفي : ليقو «٠ روهشملا ىلع هدعب تبثو ءانبلا لبق خسف « هقادصل هداسف

 ريغب خسف هميرحت ىلع عمجأ حاكن لكف « قالطلا ريغب نوكيو . قالطب نوكي خسفلا نإ مث
 نيجوزلا دنحأل وأ « يلاولل زوجي حاكن لك : ليقو « قالطب خسف هيف فلتخا امو « قالط

 «هدعيو « ءانبلا ليق خسفيو , هخسف ىلع نوبلغي ام لكو « قالطب خسف « هخسف وأ « هؤاضمإ

 . قالط ريغب خسف
 ريغب خسفلاو « تاقيلطتلا ددع يف بسحيو « جوزلا هعقوي قالطب خسفلا نأ قرفلا ةدئافو

 . قالطلا نم دتعت 5 « خسفلا نم دتعتو « تاقلطلا ددع يف بسحي الو « ماحلا هعقوي قالط

 نيب هيف نوكي ال قالط ريغب خسفي يذلا دسافلا حاكنلا : لوألا عرفلا : عورف كانهو

 . خسفلا لبق اههدحأ تام نإ هيف ناثراوتي قالطب خسفي يذلا دسافلاو , ثراوت نيجوزلا

 قحلي ال دحلا بجو ثيحو « ءطولاب ّقحال دلولاف « دحلا هيف أردي حاكن لك : يناثلا عرفلا
 . بسنلاب دلولا

 اهتدع يف اهجوزتي نأ جوزلل زوجي الف « ًارارطضا لوخدلا دعب خسف حاكن لك : ثلاثلا عرفلا

 اهتدع يف اهجوزتي نأ زاج رايخلا امل ثيح نيجوزلا دحأ نم ًارايتخا خسف حاكن لكو « هنم
 . كلام بهذمل ( ١7ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) يف يزج نيا مالك اذه . هنم





 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو ... ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست سو هبحصو

 قالطلا باتك





 نزح

 « قالطلا باتك

 : لمج عبرأ يف رصحني بابلا اذه يف مالكلاو

 . قالطلا عاونأ يف : ىلوألا ةلمجلا

 . قالطلا ناكرأ يف : ةيناثلا ةلمجلا

 . ةعجرلا يف : ةثلاثلا ةلمجلا

 . تاقلطملا ماكحأ يف : ةعبارلا ةلمجلا

 ىلوألا ةلمجلا

 نئابلا قالطلا ةفرعم يف : لوألا بابلا : باوبأ ةسخخ ةلجلا هذه يفو

 تالاف يعذبلا نم ّينّسلا قالطلا ةفرعم يف : يناثلا بابلا . ىعجرلاو

 ٠١ خسفلا نم قالطلا زييمت يف : عيارلا باسبلا هعلخلا يف : ثلاشلا

 نيديلا َّقْلُط نالفو « كرتلاو لاسرإلا وهو « قالطإلا نم قتشم « قئاثولا لح : ةغل قالطلا «

 . كلذب امل لاسرإلاو « لذبلا ريثك يأ « ريخلاب

 ' مالسإلا درو « يلهاج ظفل وه : نيمرحلا مامإ لاق . جاوزلا ةدقع لح : وهف عرشلا يف امأ
 هريرقتب ٠





١584١ 

 لوألا بابلا

 يِعْجّرلاو نئابلا قالطلا ةفرعم يف

 يذلا وه يعجرلا نأو . يعجرو نئاب : ناعون قالطلا نأ ىلع اوقفتاو
 يف نوكي نأ هطرش نم نأو اهرايتخا ريغ نم اهتعجر جوزلا هيف كلمي
 ءاسنلا ْمتَقَّلَط اذإ يّنلا اهيأاي # : ىلاعت هلوقل اذه ىلع اوقفتا انإو « اهب لوخدم
 َدْعَب ُتدْحُي هللا َلَمَل » : ىلاعت هلوق ىلإ ) < ةّدعلا اوُصْحَأو ّنهتّدعل َنُهوُفّلْطَف

 نأ هرمأ هِي هنأ رمع نبا ثيدح نم ًاضيأ تباثلا ثيدحللو < اًرْمأ كِل
 قالطلا امأو . اذه يف فالخ الو . (9 ًاضئاح اهقلط امل هتجوز عجاري

 لوخدلا مدع لّبق نم قالطلل دجوت امنإ ةنونيبلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف « نئابلا
 له مهنيب فالتخا ىلع ْلُخلا يف ضّوعلا لبق نمو تاقيلطتلا ددع لبق نمو

 بجوي يذلا ددعلا نأ ىلع اوقفتاو . دعب يتأيس ام ىلع خسف وأ قالط علخلا
 : ىلاعت هلوقل تاقرتفم تعقو اذإ تاقيلطت ثالث رحلا قالط يف ةنوُئئَبلا

 نود ظفللا يف ًاثالث تعقو اذإ اوفلتخاو . ةيآلا 4 ناَتّرَم قالّطلا »

 « قالطلا دادعأ طاقسإ يف رثؤم ّقّرلا نأ ىلع روهملا قفتا كلذكو « لعفلا

 جوزلا قرب ربتعم اذه له اوفلتخاو . ناتنثا قرلا يف ةنونيبلا بجوي يذلا نأو

 . لئاسم ثالث نذإ بابلا اذه يفف « اههنم قر نم قرب مأ ةجوزلا قرب وأ

 هكح ثالثلا ظفلب قالطلا نأ ىلع راصمألا ءاهقف روهمج : ىلوألا ةلأسملا
 ريثأت الو ةدحاولا مح هككح : ةعامجو رهاظلا لهأ لاقو « ةثلاثلا ةقلطلا مح

 ىلإ < ناتّرَم قالطلا > : ىلاعت هلوق رهاظ ءالؤه ةجحو « كلذ يف ظفأل
 ًاجْوَر خذت ىتح ُدَْب نم هل ٌلِحتالف اهقّلط نإف )ل ةثلاثلا يف هلوق

 ١( ةيآ قالظلا ١.

 ةددعتم ظافلأب هيلع قفتم رمع نبا ثيدح (؟) .

 ةيأ ةرقبلا (؟) 7١5 .
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 اوجتحاو « ثالث قلطم ال ةدحاو قلطم ثالثلا ظفلب قلطملاو 27 هريغ
 دهع ىلع قالطلا ناك : لاق سابع نبا نع مسمو يراخبلا هجرخ امب اضيأ
 هاضمأف ةدحاو ثالثلا قالط رمع ةفالخ نم نيتنسو ركب يبأو مدير هللا لوسر

 سابع نبا نع ةمركع نع قاحسإ نبا هاور امب ًاضيأ اوجتحاو رمع مهيلع

 )١( ةيآ ةرقبلا 77١ .

 نم تباث وهو . ملسم هاور « .. ركب يبأو « ِعَِلِي هللا لوسر دهع ىلع قالطلا ناك ٠ ثيدح (0)
 ىقتنم ) رظنا . دمحأ كلذك هاورو . فلؤملا هركذ اك يراخبلا هوري لو : سابع نبا نع قرط
 ١0/5 (٠ مالسلا ليس ) و ( ١51/1 راطوألا عم رابخألا

 رضع يف. مث ٠ ِهَنِلَم هرصع يف ناك ام ةفلاخمي رع نم حصي فيك هنأ لكشتسا دقو : يناعنصلا لاق

 ؟ همايأ لوأ يف مث ءركب يبأ

 . ةبوجأ ةتسب هنع بيجأو « كلذ ىلع عامجإلا ناك هنأ سابع نبا مالك رهاظو
 ديزي قيرط نم دواد وبأ جرخأ دقف « تلي هرصع يف خسن مث ء كلذك محلا ناك هنأ : لوألا

 , اهتعجرب قحأ وهف « هتأرما قلط اذإ لجرلا ناك.: لاق سابع نبا نع ةمركع نع يوحنلا
 نأ ىلإ هب ًالومعم خوسنملا محلا يقبف ٠ خسنلا رهتشي م هنأ الإ « كلذ خسنف « ًاثالث اهقلط نإو

 نإ » : رمع لوق اذه فعضي الإو « كاذف « خسنلا ةياور تتبث نإ : يناعنصلا لاق ..رمع هركنأ

 ءهيف ةنس ال « ضحم ىأر هنأ يف حضاو هنإف « .. ةانأ هيف مهل ناك رمأ يف اولجعتسا دق سانلا

 يف قالطلا يف سانلا عباتت امل : ءابهصلا يبأل سابع نبا لاق هنأ » لسم دنع هظافلأ ضعب يف امو

 . « مهيلع هزاجأف « رمع دهع
 فالتخالا عم هيف عقو : مسم حرش يف يطرقلا لاق . برطضم اذه سابع نبا ثيدح نأ: اهيناث

 كلذ لهأ عيمج نع لوقنم محلا اذه نأ هقايس رهاظف . هظفل يف بارطضالا سابع نبا ىلع

 فقوتلا ىضتقي اذهف « سابع نبا هب درفني الو ءرشتنيو « كلذ رهظي ن يضتقت ةداعلاو رصعلا

 هنإف . ءاستسا درع اهو ٠ امتملا لاق -هتاطب طقلا ضي / اذإ ”هرحاطب لمعلا

 نبا هلاق ام ديؤيو « ةمألا رحب سابع نبا لثم اهس ءرضي الو ءوار اهب دزفنا ةثداحو « ةنس نم

 . ةناكر بأ ثيدح نم ةدحاو ثالثلا تناك اهنأ نم سابع

 « قلاط تنأ « قلاط تنأ قلطملا لوق يه « ةصاخ ةروص يف درو ثيدحلا اذه نأ : ثلاثلا

 « قدصلاو , ةمالسلا ىلع ًالومم سانلا لاح ناكو . هدعب امو « ةوبنلا رصع يف ناك هنأ كلذو

 يف قدصيو ءرخآ قالط سيسأت ال « لوألل ديكأت يناثلا ظفللا نأ ىعدا نم لوق لبقيف

 يرجي نأ ةحلصملا نم ىأر ةلطابلا ىواعدلا ةبلغو « سانلا لاوحأ ريغت رمع ىأر املف « هاوعد

 . يطرقلا هاضترا باوجلا اذهو
 ريض يف ام نوكل ريدقت هنأ ىفخي الو : يناعنصلا لاق . ةبوجألا حصأ وه : يوونلا لاق



 هللاو . رهاظلاب مكحيف ءرمألا سفن يف ًالطبم ناك نإو . هلوق لبقيف « همالك نم الإ ناسنإلا
 ةرابع ةيأب كلذ ناك هنأ ةدحاو ثالثلا قالط سابع نبا لوق رهاظ نأ عم « رئارسلا ىلوتي

 ّْ . تعقو

 « هيَ هدهع يف عقوي يذلا قالطلا نأ « ةدحاو_ثالثلا قالط ناك » هلوق .ىنعم نأ : عبارلا

 يذلا قالطلا اذه نأ هدارف . ًاثالث عقوت ال ةدحاو بلاغلا يف عقوي ناك افإ ء ركب يبأ دهعو

 ول ىنعمب « مهيلع هانيضمأ ولف » هلوق نوكيف « ةدحاو دهعلا كلذ يف عقوي ناك ًاثالث هنوعقوت
 رمأ يف اولجعتسا » هلوق ىلع لزنتي باوجلا اذهو . ثالثلا عوقو نم عرش ام كح ىلع هانيرجأ

 تاداع فالتخا نع رابخإلا هانعم نوكيو « فلكت ريغ نم ًابيرق ًالزنت « ةانأ هيف مه ناك

 « يبرعلا نبا ليوأتلا اذه حجر دقو . ررقتم مكحلاف « هعوقو يف ال « قالطلا عاقيإ يف سانلا
 اوناك أثالث نأ نوقلطت ام نأ هانعم : لاق هنع هجرخأ يقهيبلا ناكو « ةعرز يبأ ىلإ هبسنو

 . ةدحاو نوقلطي

 ةعفد تاقيلطت ثالث لاسرإ ةوبنلا رصع يف عقي مل هنأ ىلع قفتا نإ متي اذهو : يناعنصلا لاق

 يف رهاظ هنإف « هانيضمأ ولف »رمع لوق هنع وبنيو « هعفدي هريغو « ةناكر يبأ ثيدحو « ةدحاو

 مل هنكل « ةوبنلا رصع يف هعوقو ليلد وهو « هءاضمإ ىأر رصعلا كلذ يف ضم نكي مل هنأ

 . رصعلا كلذ يف أردان ةعفذ ثالثلا عوقو ناك هنأ هيف سيلف « ضي

 « هيلع فوقوم وهف « عفرلا كح هل سيل ثالثلا قالطلا ناك : سابع نبا لوق نأ : سماخلا

 انك » نأ هقفلا لوصأ و ٠ ثيدحلا لوصأ يف زرقت امل « يناعنضلا لاق ؟ فيعض باوجلا اذهو

 . عفرلا مح هل « نولعفي اوناكو « لعفن
 « ةتبلا قلاط تنأ : لاق اذإ : ةتبلا ظفل وه « ةدحاو ثالثلا قالط » هلوقب ديرأ هنأ : سداسلا

 يف ناك اماف « ةناكر ثيدح يف ؟ ثالثلابو ةدحاولاب هريسفت لبق كلذ لئاقلا لاق اذإ ناكف

 اذه يف لخدأ هنإف « يراخبلا اذه ىلإ راشأو : ليق . ةدحاولاب ريسفتلا.هنم لبقي مل « رمع رصع
 قرفلا مدع ىلإ ريشي هنأك « ثالثلاب حيرصتلا اهيف ثيداحألاو « ةتبلا اهيف يتلا راثآلا بابلا
 ىورف « لبقيف « ةدحاو قلطملا دارأ اذإ الإ « ثالثلا ىلع تلمح , تقلطأ اذإ ةتبلا نأو اهنيب

 دهع ىلع ةتبلا قالط ناك » سابع نبا ثيدح لصأ نأ ديري ثالثلا ظفلب ةتبلا ةاورلا ضعب
 ْش ش . « .. ركب يبأ دهعو « ِوَقِيَي هللا لوسر

 قالطلا نأ هدعبيو « ليدبتلا يف يوارلا ميهوتو « ليوأتلا اذه دعُب ىفخي الو : يناعنصلا لاق

 رمأ يف اولجعتسا دق » رمع لوقو فيك « عقو ام هيلع لمحي الف ء رودنلا ةياغ يف ةتبلا ظفلب
 رمع نم يأر كلذ نأ برقألاو « ةوبنلا رصع يف ًاضيأ عقاو كلذ نأ لدي « ةانأ مهل ناك

 ريغ « كرتيو هلوق نم ذخؤي دحأ لكو « اهريغو « جحلا ةعتم نم عنم ؟.هل حجرت
 . بير الب جحلا ةعتم ريظن وهف « تلي هدهع يف ناك ام فلاخ هنوكو « هِي هللا لوسر

 تاداهتجا رمع نع تبث دقف قيلي ال ء ةوبنلا رصع يف تبث ام قفاويل « ةبوجألا يف تافلكتلاو
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 مالك ىهتنا . دارملا وهف حيحص هجو ىلع قيبطتلا نكمأ نإ معن . كلذ ىلع اهقيبطت رسعي -
 . اهدعب امو ( 77١77 مالسلا لبس ) رظنا يناعنصلا 1

 هباجأ امم ءيشب عنتقي مل يناعنصلا نأ حضتي ةمألا نع هلقن امو « يناعنصلا مالك نم انركذ ام
 . هنع هللا يضر رمع نم ضحم داهتجا كلذ نأو . رمعل هبسن يذلا سابع نبا ثيدح نع ءاماعلا
 ىوتفلا ريغت باب نم هنأو هنع هللا يضر رمع نم داهتجا كلذ نأ ررقي مقلا نبا ىرن كلذكو

 دعت اهنأ دحاو ظفل يف ثالشلاب هِي هللا لوسر دهع يف قالطلا نأو « ناكملاو نامزلا ريغتب
 هاور ام كلذ ديؤي امبو : لاق رمع دهع نم نينس ثالثو , ركب يبأ دهع يف كلذكو « ةدحاو
 .نبا ىأ ءازوجلا ابأ نأ ةكيلم يبأ نبا نع لمؤلل نب هلا دبع ثيدح نم كردتسلا يف ماحلا
 معن : لاق ؟ ةدحاو ىلإ ِهَّتِيَم هللا لوسر دهع ىلع ندذري نك ثالثلا نأ معتأ : لاقف ٠ سابع
 . ءابهصلا يبأ نع سواط قيرط هذهو « حيحص ثيدح اذه : محلا لاق

 نب ةناكر قلط : لاق سابع نبا نع سابع نبا ىلوم ةمركع نع هدنسم يف دمحأ مامإلا لاقو
 : لاق « ًاديدش ًانزح اهيلع نزحف « دحاو سلجم يف ًاثالث هتأرما بلطلا ينب وخأ ديزي دبع
 ؟ داو سلجم يف : لاقف : لاق ٠ أثالث اهتقلط : لاق ؟ اهتقلط فيك : هَل هللا لوسر هلأسف

 ىري سابع نبا ناكف . اهعجارف : لاق تئش نإ اهعجرأف ٠ ةدحاو كلقت امنإف : لاق « معن : لاق
 . هنسحو دانمإلا اذه دمحأ محص دقو . رْهْط لك دنع قالطلا امنأ
 هنأو «ةنسلا وه اذه نأ هيلع فخي مل هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ دوصقملاو : لاق مث
 فلكملا كلي مل « ةرم دعب ةرم ناك امو « ةرم دعب ةرم قالطلا لعج ذإ « هدابعل هللا نم ةعسوت
 نمل ىنأ تاداهش عبرأ هللاب دهشأ : لاق ول هنإف « ناعللاك ةدحاو ةلمج اهلك هتاّرَم عاقيإ
 « هلتاق اذه نأ ًانيه نيس هللاب مسقأ ٠ : ةماسقلا يف لاق ولو « ةدحاو ةرم ناك « نيقداصلا
 نف . ةدحاو ةرم ناك « تينز يفأ ت تارم عبرأ رقأ انأ انزلاب رقلا لاق ولو ًادحاو اني كلذ ناك
 هللا ناحبس هموي يف لاق نم » ِهَقِلَي يبنلا لاقو . ًادحاو ًارارقإ الإ كلذ لعجي ال عبرألا ربتعي
 هللا ناحبس لاق ولف «رحبلا دَيَر لثم تناك ولو . هاياطخ هنع تّطْح . ةرم ةئام دمحبو
 نم هلثمو . ةرم دعب ةرم اهوقي ىتح « باوثلا اذه هل لصحي مل.ذحاو ظفلب « ةرم ةئام هدمحبو

 . كلذ ىلع ةلثمأ ركذو . باوثلا كلذ هل لصحي مل . دحاو ظفلب اهلاق ولف « ةالصلا دعب حيبستلا
 فْرَع اذهو . برعلا ةغل هذهو « هُم هلوسبر ةنس هذهو « هللا باتك اذهف : لاق نأ ىلإ
 اذه ىلع رمعرصع نم نينس ثالشو « هرصع يف مهلك ةباحصلاو هللا لوسر ةفيلخ اذهو , بطاختلا
 هلو  ةمألا عمجت لو « يدق عامجإ اذه نأ ملعلا لهأ ضعب ىعدأ اذهلو : لاق نأ ىلإ بهذملا
 يح هب لق اذه انموي ىو « نرق دب اثق هب يتذي نم هيف لزي م لب فاش ع دملا
 دبعو.ماوعلا نب ريبزلا ىتفأو . اذهب ىتفأو « اذهب ققفأ دقو ٠ سابع نبا نارقلا نامجرتو « ةمألا
 ش . ناتياور دوعسم نباو ٠ ههجو هللا مرك يلع نعو ٠ حاضو نبا اهنع ءاكح فوع نب نحرلا



 ثراحلاو ءورمع نب سالخو « قحسإ نب دمجو « سواطو « ةمركع هب ىتفأف « نوعباتلا امأو
 ء كلام باحصأ ضعبو « مزح نباو ٠ سلفملا وبأو « هباحصأ رثكأ « يلع نب دوادو « يلكعلا

 ش . دمحأ باحصأ ضعبو « ةيفئحلا ضعبو

 قالطلا ناك ه : سابع نبا ثيدح نع هللا دبع ابأ تلأس : مرثألا لاق دقف ء دمحأ مامإلا امأو

 هوجو نم سابع نبا نع سانلا ةياورب : لاق ؟ هعفدت ءيش يأب « .. هللا لوسر دهع ىلع ثالثلا

 ىنب يتلا هتدعاقو هبهذم لصأو . هل هيوار ةفلاخل هب لوقلا كرت افنإ هنأب حرص دقف « هفالخ

 نبا مالك اذه . هاور امب هدنع ذخألا لب « هل هيوار ةفلاختل هدري مل حص اذإ ٠ ثيدحلا نأ اهيلع

 . اهدعب امو ( 7١7 نيعقوملا مالعإ ) رظنا . راصتخاب عقلا

 ةماك يف ثالثلا قالطلا عاقيإ موزل ىلع ىوتفلا ةّمأ قفتاو : انؤاملع لاق : لاق دقف يبطرقلا امأ

 يف ثالثلا قالط نأ ىلإ رهاظلا لهأ ضعبو ء سواط ذشو فلسلا روهمج لوق وهو « ةدحاو

 : اههنع ليقو « ةأطرأ نب جاجحلاو ٠ قحسإ نب دمع نع اذه ىوريو « ةدحاو عقي ةدحاو ةماك

 نب جاجحلا نع روهشلاو عقي ال هنأ دواد نع ىكحيو ٠ لتاقم لوق وهو « ءيش هنم مزلي ال
 . ًاثالث عقاو مزال هنأ ةمثألاو ء فلسلا روهمجو « ةأطرأ

 : ربلا دبع نبا'لاق : لاق ء ةدحاو ةقلط دحاو ظفلب ثالثلا نإ لاق نم ةجح ركذ نأ دعبو

 ٠ ماشلاو ءزاجحلاب راصمألا ءاهقف نم دحأ هيلع جرعي ل « طلغو مهو , سواط ةياورو
 . سابع نبا يلاوم يف فرعي ال ءابهصلا ابأ نإ : ليق دقو ٠ برغملاو ٠ قرشملاو ٠ قارعلاو

 . ًادهاجمو « ريبج نب ديعس نأ وهو « يواحطلا هركذ اهب اوجتحا يتلا ثيداحألا نع باوجلاو

 يبأ نب نامنلاو «ريكبلا نب سايإ نب دمجو « ثريوحلا نب كلامو « رانيد نب ورمعو « ءاطعو

 هتأرما هنم تنابو ٠ هبر ىصع دق هنأ ًاثالث هتأرما قلط نيف سابع نبا نع اوور شايع

 ىلع لدي ام ةعاجلا قفاوي امم سابع نبا نع ةمئألا ءالؤه هاور ايفو ٠ جوز دعب الإ اهحكني الو

 . هسفن يأر ىلإ ةباحصلا فلاخيل سابع نبا ناك امو « هريغو ٠ سواط ةياور نهو
 هنع ىور دقف «٠ ةحيحص كلذب سواط نبا نع ةياورلا نأ يدنعو » يجابلا لاق : لاق مث

 وه « هيلإ نوريشي يذلا ثيدحلاو . مامإ سواط نباو ء امهريغو جيرج نباو رمعم : ةّمألا

 يبأو هِي هللا لوسر دهع ىلع قالطلا ناك :.لاق سابع نبا نع هببأ نع سواط نبا هاور ام
 نإ : هنع هللا يضر رمع لاقف ةدحاو ثالثلا قالط باطخلا نب رمع ةفالخ نم نيتنسو ءركب

 ىنعمو : مهيلع هاضمأف « مهيلع هانيضمأ ولف « ةانأ هيف مهل تناك رمأ يف اولجعتسا دق سانلا

 ىلع لديو « تاقيلطت ثالث نآلا سانلا عاقيإ لدب ةدحاو ةقلط نوعقوي اوناك منأ ثيدحلا

 مهيلع ركنأف « ةانأ هيف مهل تناك رمأ يف اولجعتسا دق سانلا نإ : لاق رمع نأ ليوأتلا اذه ةحص

 يف مالسإلا لوأ يف كلذ مهلاح ناك ولف « ةانأ هيف مهل تناك رمأ لاجعتسا قالطلا يف اوثدحأ نأ

 . ةانأ هيف مهي تناك رمأ يف اولجعتسا مهنأ مهيلع باع الو « هلاق ام هت ينلا نمز



 لضم

 . ًاديدش ًانزح اهيلع نزحف ٠ دحاو سلجم يف ًاثالث هجوز ةناكر َقْلَط » لاق

 ءدحاو سلجم يف ثالث اهتقلط : لاق ؟ اهتقلط فيك : هلي هللا لوسر هلأسف
 روهنلا لوقل رصتنا نم جتحا دقو '" « اهعجتراف ةدحاو ةقلط كلت امنإ : لاق

 قالطلا موزلب ىتفأ هنأ قيرط ريغ نم سابع نبا نع يور ام ليوأتلا اذه ةحص ىلع لديو
 لمح نإو « هانلق يذلا وهف « سواط نبا ثيدح ىنعم اذه ناك نإف « ةعئتجم اهعقوأ نمل ثالثلا

 « ةعاملا لوق ىلإ سابع نبا عجر دقف « هلوقب.ابعي ال نم هيف لؤأتي ام ىلع سابع نباثيدح

 . اهدعب امو ( 9/* يبطرقلا ) رظنا . عامجإلا دقعناو

 نسح ثيدح اذه : دواد وبأ لاق : لاقو.« ينطقرادنلاو , دواد وبأو ٠ يعفاشلا هأور ثيدحلا ()

 نم الإ فرعي ال : يذمرتلا لاقو « ماحلاو « نابح نبا هححصو « يذمرتلا هجرخأو . حيحص

 . بارطضا هيف : لاقف «'يراخبلا ينعي هنع ًادمم تلأسو « هجولا اذه

 « كورتم هنإ ليقو « دحاو ريغ.هفعض دقو ٠ يمشاهلا ديعس نب ريبزلا هدانسإ يفو : يناكوشلا لاق

 « ةدحاو : ليق ةراتو « ًاثالث هيف لاقي ةرات « هيف برطضي هنأ يراخبلا نع يذمرتلا ركذو

 وبأ هاور نكل : ريك نبا لاق . ىنعملا ىلع هيف :تركذ ثالثلا نأو « ةتبلا ةقلط اهنأ اهحصأو

 .. هللا ءاش نإ نسح وهف « رخأ قرط هلو ء رخآ هجو نم دواد

 ء دحاو تقو يف تعقو اذإ ثالثلا قالطلا يف فالخلا عقو دق هنأ معاو : ينكوشلا لاق نأ ىلإ

 « ةباحصلا نم ريثكو . نيعباتلا روهمج بهذف ؟ ال مأ قالطلا قالطلا عبتيو « اهعيمج عقي له

 كلذ يكح ىبحي مامإلاو , رصانلاو « يلع مهنم تيبلا لهأ نم ةفئاطو « ةعبرألا بهاذملا ةمأو

 ٠ قالطلا عبتي قالطلا نأ ىلإ ةيمامإلا ضعب نع أضيأ هاكحو ءرحبلا يف مهنع
 ىكح دقو « طقف ةدحاو عقي لب « قالطلا عبتي ال قالطلا نأ ىلإ علا لهأ نم ةفئاط تبهذو

 نب رباجو « ءاطعو « سواطو «٠ سابع نباو « يلع نع ةياوز ىسوم يبأ نع رحبلا بحاص كلذ

 نب ىسوم نب هللا دبعو « ىسيع نب دمحأو ؛ رصانلاو  رقابلاو « مساقلاو . يدانلاو « ديز
 «ةيهت نبأ : مهنم نيرخأتلا نم ةعامج بهذ هيلإو.« يلع نب ديز نع ةياورو « هللا دبع

 « حاضو نب دم نع قئاثولا باتك يف ثيغم نبا هلقن دقو . نيققحملا نم ةعامجو.« قلا نباو

 سابع نبا باحصأ نع رذنللا.نبا هلقتو + ةبطرق خياشم :نم ةعامج نع كلذب ىوتفلا لقتو.
 ., رانيد نب ورمعو «٠ سواطو « ءاطعك

 نبا ثيدح ىلع ةبوجألا نم اورثكتسا دق ة عباحتلاب نيلئاقلا نأ لضاحلاو : يناكوشلا لاق مث مم

 ةاماجملا كلت تناك نإف « عابتالاب قحأ قحلاو , فسعتلا ةرئاد: نع.ةجراخ زيغ اهلكو ؛ سابع

 لجأل تناك نإو « ةرهطلا ةنسلا ىلع رثؤت نأ نم لقأو ء.رقحأ-يهف ٠ فالسألا بهاذم لجأل

 نسحتسي نيماسلا نم ملسم يأ مث ء لَو هللا لوسر نم نوساسمللا عقي نيأف «.باطخلا نب رمع

 3 ( 0005 راطوألا لين ) رظنا ؟ ىفطصملا لوق ىلع باحص لوق حيجرت هلو . هلقع
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 هباحصأ نم هنع هاور اغإ نيحيحصلا يف عقاولا سابع نبا ثيدح نأب

 ريبج نب ديعس مهنم ثالشلا موزل هنع اوور ةباحصلا ةَّلج نأو « سواط
 « ممو قاحسا نبا ثيدح نأو « مهريغ ةعامجو رانيد نب ورمتو ءاطعو دهاجمو

 . ًاثالث ال ةتبلا هجوز ةناكر قلط هنأ تاقثلا ىور اغإو

 ةثلاثلا ةقلطلل ةنونيبلا نم عرشلا هلعج يذلا كحلا له فالخلا ببسو

 نم مزلي الو ؟ عقي سيل مأ ةدحاو ةقلط يف حلا اذه هسفن فلكملا مازلإب عقي

 ةحص يف طرتشي يتلا لاعفألاب قالطلا هبش نف ؟ عرشلا مزلأ ام الإ كلذ

 نمو « مزلي ال : لاق عويبلاو حاكنلاك اهيف ةيعرشلا طورشلا نوك اهمدوقو

 مزلأ ناك ةفص يأ ىلع همزل اهنم دبعلا مزتلا ام يتلا ناميألاو روذنلاب ههبش
 قالطلا يف ظيلغتلا مح اوبَْلَع روهملا نأكو « هسفن قلطملا همزلأ امفيك قالطلا

 كلذ يف دوصقملا قفرلاو ةيعرشلا ةصخرلا كاذب لطبت نكلو ةعيرذلل اًدس

 . 27 م ًارمأ كلذ َدْعَب ُثدْحي هللا لَعَل > : ىلاعت هلوق يف ينعأ

 اننا 00 37

 مهنف قرلاب نئابلا قالطلا ددع صقتن رابتعا يف مهفالتخا امأو : ةيناغلا ةلأسملا

 ةقلطلا نئابلا هقالط ناك ًادبع جوزلا ناك اذإف « لاجرلا هيف ربتعملا لاق نم

 نمو « يعفاشلاو كلام لاق اذهبو « ةمأ وأ ةرح ةجوزلا تناكأ ءاوس « ةيناثلا

 هدنع فلتخا ناك نإو « سابع نباو تباث نب ديزو نافع نب ناثع ةباحصلا

 ديؤي يناعنصلا نأ كب رم كلذكو مقلا نياو « ةيهت نبا لوقب لوقي هنأ اذه ىنعمو . اهدعب امو

 | . املوق
 كيلع هيلي ام لاوقألا نم حجرت نأ ءيراقلا اهيأ كلو . ةلئسملا هذه يف ءاماعلا لاوقأ هذهف

 . ملعأ هللاو , اهيف باوصلاو « قحلا
 اهيف امل ًارظن . رضاحلا انتقو يف ةيهت نباو « ميقلا نبا ىوتفب نيماسملا نادلب نم ريثك ذخأ دقو

 . نيماسملا ىلع ريسيتلاو « ليهستلا نم
 ١ ةيآ قالطلا ةروس )١(
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 يف رابتعالا نإ : لاق نم مهنمو . لوقلا اذه وه هنع رهشألا نكل : كلذ يف
 ةيناشلا ةقلطلا نئابلا اهقالط ناك ةمأ ةجوزلا تناك اذإف « ءاسنلاب وه كلذ
 نباو يلع : ةباحصلا نم لوقلا اذهب لاق نمبو . اًرح وأ اًدبع جوزلا ناكأ ءاوس
 نم ذشأ لوق ةلأسملا يفو . هريغو ةفينح وبأ راصمألا ءاهقف نمو « دوعسم

 يتبلا نامع كلذ لاق « اههنم قر نم قرب ربتعي قالطلا نأ وهو « نيذه
 ٠ , »رمع نبا نع يورو هريغو

 تناك ةرح ثالث هقالطف . ارح جوزلا ناك نإف . لاجرلاب ربتعم قالطلا : لاق نم مهنم )١(

 قلط اذإف « ةمأ وأ , هتجوز تناك ةرح « ناتنثا هقالطف « ًادبع ناك نإو « ةمأ وأ ةجوزلا
 نباو ء ديزو « ناثعو ءرمع نع كلذ يور . هريغ ًاجوز حكنت ىتح هيلع تمرح نيتنثا
 . دمحأو ءرذنملا نباو « قحسإو « يعفاشلاو ٠ كلامو « بيسملا نب ديعس لاق هبو « سابع
 «ةرح هتحت ناك نإو ناتنثا دبعلا قالطف « هقرب قالطلا صقن « قر اهيأ : رمع نبا لاقو

 اربتعم قالطلا نأ : دوعسم نباو « يلع نع يورو ارح اهجوز ناك نإو « ناتنثا ةمألا قالطو
 ناك ارح « ثالث ةرحلا قالطو . ًادبع وأ جوزلا ناك ارح ؛ ناتنثا ةمألا قالطف « ءاسنلاب

 « يرهزلاو ٠ قورسمو « ةديبعو ٠ ةمركعو « نيريس نباو ٠ نسحلا لاق هبو : ًادبع وأ « جوزلا
 لاق هنأ كَم يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع تور امل . ةفينح وبأو « يروثلاو « دامحو « حلاو
 لحم ةأرلا نألو « ةجام نباو « دواد وبأ هاور « ناتضيح اهؤرقو ٠ ناتقيلطت ةمألا قالط »
 . ةدعلاك اهب ريتعيف ء قالطلل

 « مهب ًاريتعم هكح ناكف « قالطلاب لاجرلا بطاخ ىلاعت هللا نأ لوألا لوقلا باحصأ ةجحو
 ددعك هب هفالتخا ناكف ةيرحلاو « قرلاب فلتخي امموهو « جوزلا قح صلاخ قالطلا نألو
 . تاحوكتملا

 هجرخأ دقو « ثيدحلا ركنم وهو « لسأ نب رهاظم هيوار : دواد وبأ لاقف ةشئاع ثيدح امأ
 هل لحي الف « ناتنثا دبعلا قالط ه وكلم هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع هننس يف ينطقرادلا

 ىلع ةمألا جوزتت الو « ةمألا ىلع ةرحلا جوزتتو ء ناتضيح ةمألا ءْرُقو « هريغ ًاجوز حكنت ىتح
 هتحت ناك ول اك ًاثالث تاقلط كلف « ًاعبرأ جوزتي نأ كلي رحلا نألو , صن اذهو . « ةرحلا
 : . ةرح

 هقالط ةمأ هتحت يذلا دبعلا نأو « ثالث هقالط ةرح هتجوز يذلا رحلا نأ يف فالخ الو
 . ًاقيقر رخآلاو ًارح نيجوزلا دحأ ناك اذإ ايف فالخلا امإو « ناتنثا
 رظنا . ديبعلا ماكحأ اهلك هماكحأو هقالطو « مهرد هيلع يقب ام دبع بَناَكْلا ؛ دمحأ لاق

 ا . ( 380/17 ينغملا )



 لي

 نف « لجرلا قر وأ ةأرملا قر وه اذه يف رثؤملا له فالتخالا اذه ببسو

 ريثأتلا لاق نمو لاجرلاب ربتعي : لاق قالطلا هديب نمل وه اذه يف ريثأتلا لاق

 اهوهبشف ةقلطملا ماكحأ نم مح وه : لاق قالطلا هيلع عقي يذلا اذه يف

 . ءاسنلا .قرل عبات اهناصقن يأ : ءاسنلاب ةدعلا نأ ىلع اوعمجأ دقو . ةدعلاب

 ةالصلا هيلع ينلا ىلإ اعوفرم سابع نبا نع يور امب لوألا قيرفلا جتحاو

 7 ثيدح هنأ الإ "« ءاسنلاب ةدعلاو « لاج لاجرلاب قالطلا » لاق هنأ ملل

 . قرلا عم . ةيثونألا الو ةيروكذلا 5 كلذ 0 لمي لو ًاقلطم 7

 ىح هنإف قالطلا ددع ناصقن يف ًارثؤم قرلا نوك امأو : ةثلاثلا ةلأسملا

 . هيف نوفلاخم رهاظلا لهأ نم ةعامجو مزح نب دمج وبأو « عامجإ هنأ موق
 اذه يفرهاظلا ةضراعم فالخلا ببسو . «9 ءاوس اذه يف دبعلاو رحلا نأ نوريو

 ةمألاو دبعلا قالط سايق ناكملا اذه ىلإ اوراص روهملا نأ كلذو « سايقلل
 لهأ امأ . دحلا ناصقن يف ًارثؤم قرلا نوك ىلع اوعمجأ دقو « امهدودح ىلع

 ام الإ رحلا كح فيلاكتلا يف دبعلا كح نأ مدنع لصألا ناك املف رهاظلا

 مو « ةنسلا وأ باتكلا نم رهاظ وأ صن وه مهدنع ليلدلاو « ليلدلا هجرخأ

 نأ هبشيو « هلصأ ىلع دبعلا ىقبي نأ بجو حيحص عومسم ليلد كانه نكي
 ةصخر دحلا ناصقنب دوصقملا نأل « ديدس ريغ دحلا ىلع قالطلا سايق نوكي

 سابع نبأ نع ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور » ءاسنلاب ةدعلاو 3 لاجرلاب قالطلا » ثيدح )١(

 « ينطقرادلا هأور : صيخلتلا يف ظفاحلا لاق « ًافوقوم يلع نع كلذك هآورو . هيلع ًافوقوم

 . ًافوقوم دوعسم نبا ثيدح نم يقهيبلاو

 ةيرهاظلا لوق نأ قحلاو . روهجلا هب جتحا ام فعضو ( 581/1١ ىلا ) ةيرهاظلا بهذمل رظنا (')

 دقو « اههنيب قرفلا امو . رحلا ناسنإلاك فلكم ناسنإ دبعلاف . باوصلا ىلإ برقأ ةلكسملا هذه يف

 نيقيلطتب صتخي فيكف « مهنيب قرف الر ارحألا نم هريغك ضئارفلابو فيلاكتلاب ىلاعت هللا هاواس
 .:"ِ؟ هريغ نود

 . اه جاجتحالا ىلع ىوقت ال ىرت اكف ٠ ثيداحألا امأ



 لخل

 امأو . رحلا نم اهحبق هنم حبقت تسيل ةشحافلا نأو « هصقن ناكمل دبعلل

 ناسنإلا ىلع ميرحتلا عوقو نأل ءظيلغتلا باب نم وهف قالطلا ناصقن

 عرشلاو مدنلا نم كلذ يف عقي نأ ىسع امل ثالثب هعوقو نم ظلغأ نيتقيلطتب
 ةجوزلا نيب ةمئاد ةعجرلا تناك ول هنأ كلذو « طسولا ليبس كلذ يف كلس ا

 تنعل ةدحاولا ةقلطلا يف ةعقاو ةنونيبلا تناك ولو « تيقشو ةأرملا تتنعل

 نيب ةعيرشلا هذه هللا عمجف « هيلع ًارسع كلذ ناكو « مدنلا لّبق نم جوزلا
 يف ثالثلا قالطلا مزلأ نم نأ  ملعأ هللاو - ىرن ام كلذلو « .نيتحلصملا

 . ةعورشملا ةنسلا هذه يف ةدوجوملا ةكحلا عفر دقف « ةدحاو

 دع دعا خ



 لفل

 ىناثلا بابلا

 يعذبلا نم يْنّسلا قالطلا ةفرعم يف

 يف هتأرما قلطي يذلا وه اه لوخدملا يف ةنسلل قلطملا نأ ىلع ءاماعلا عمجأ

 ريغ هيف اهسم يذلا ضيحلا يف قلطملا نأو « ةدحاو ةقلط هيف اهسي مل رهط
 قلط هنأ » رمع نبا ثيدح نم تبث امل اذه ىلع اوعمجأ افإو 27 ةنسلل قلطم
 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « هِي هللا لوسر دهع ىلع ضئاح يهو هتأرمأ

 ءاش نإو كسأ ءاش نإ مث «رهطت مث ضيحت مث رهطت ىتح اهعجاريأف ِهْرُم
 اوفلتخاو . ")7 « ءاسنلا اهل قلطت نأ هللا رمأ يتلا ةدعلا كلتف سمي نأ َلْبَق قلط

 اهعبتي ال نأ هطرش نم له : لوألا عضوملا : عضاوم ةثالث يف بابلا اذه نم
 ةنسلل قلطم ثالثلا ظفلب ينعأ : ًاثالث قلطملا له : يناثلا ؟ ةدعلا يف ًاقالط
 . ضيحلا تقو يف قلط نم كح ىف : ثلاثلا ؟ ال مأ

 لاقف « اهعبت نمو ةفينح وبأو كلام هيف فلتخا هنإف : لوألا عضوملا امأ
 نإ : ةفينح وبأ لاقو ..رخآ ًاقالط ةدعلا يف اهعبتي ال نأ اهطرش نم : كلام

 . "9 ةنسلل ًاقلطم ناك ةدحاو ةقلط رهط لك دنع اهقلط

 قالط نأ دوعسم نبا نع لقت هنكل.. رذنملا نباو ءربلا دبع نبا نع ةمادق نيا اذه عاجإلا لقت )١(
 : ىلانعت هلوق يف لاقو ؟ ال مأ رهط يف تناك ءاوس عامج ريغ نم اهقلطي نأ هدنع ةنسلا

 ينغملا ) رظنا . سابع نبا نع هوحنو.« عامج ريغ نم. ًارهاط : لاق 4 َنهِتَدِعِل َنموُقَلْطَف >
 017 . ( ةخر/ا/

 . هجيرخت مدقت دقو ( مالسلا لبس عم .مارملا غولب ) رظنا : هيلع قفتم ثيدحلا (؟)

 لاكإلا ةلكت يف كلذك وهو .: لاقو شيطاب نبا هلاق . رافغ تنب ةنمآ هتأرما مماو : ظفاحلا لاق

 عقوو ًالسرم ركذف . جرعألا نمحرلا دبع نع ةعيمل نبا قيرط نم دعس نبال هازع « ةطقن نبال
 ةنمآ اهنأ : ةعيهل نبا هيف يذلا دنسلا اذهب رايعلا عمج ةبيتق ثيدح يف هانيورو « فيحصت هيف

 قلط هللا دبع نإ هللا لوسراي : لاق رمع نأ : عفان ثيدح نم دمحأ دنسم يفو . راع تنب
 . ( 5١2/7 صيخلتلا ) رظنا . اهمسا كاذو اهبقل اذه نوكي نأ لبو . راونلا هتأرما

 مث , هيف اهعماجي مل رهط يف ةدحاو ةقلط اهقلطي نأ دمحأو « يعفاشلاو « كلام دنع ةنسلا قالط (؟)



 نظن

 لاح يف نوكي نأ قالطلا اذه طرش نم له فالتخالا اذه ببسو
 : لاق هطرش نم وه لاق نف ؟ هطرش نم سيل مأ ةعجر دعب ةيجوزلا

 فالخ الو قالطلا اهعبتأ هطرش نم سيل لاق نمو . أقالط هيف اهعبتي ال

 دحاو ظفلب ًاثالث قلطملا نأ ىلإ بهذ ًاكلام نإف : يناثلا عضوملا امأو
 فالخلا ببسو . )7 ةنسلل قلطم هنأ ىلإ ىعفاشلا بهذو « ةنس ريغل قلطم

 . ديبع وبأو ٠ يعازوألا لاق هبو . ضيح ثالث ضيحت ىتح اهكرتي

 . نييفوكلا رئاس لوق وهو ٠ قلط ءرق لك يف ثالث اهقلطي نأ ةنسلا : يروثلاو ةفينح وبأ لاقو
 مم ءرهطت ىتح اهكسمأ مث« , اهعجار ٠ لكي هللا لوسر هل لاق نيح رمع نبا ثيدح مهتجحو
 قالطلا نيبو هنيب لصفي مل هنأل ء رهطلا اذه يف اهكاسماي هرمأ انإو : اولاق « رهطت مث « ضيحت

 :رخآلا هثيدح يف هلوقو « اهقالطب هرمأ ةدعب يتلا ةضيحلا تضمو « ضم اذإف « لماك رهط

 . ءرق لكل قلطيف رهطلا لبقتسي نأ ةنسلاو
 ميغ يف رهاط يهو ؛ ةقيلطت اهتلطي نأ ةنسلا قالط ه : لاق هلل دبع نع يئاسنلا ورد
 دعب دتعت مث , ىرخأ اهقلط ترهطو تضاح اذإف « . ىرخأ.اهقلط ترهطو .« تضاح اذإف.. عامج
 . ةضيحب كلذ

 «ةنسلل دحأ قلطي ال » لاق هنأ هنع هللا يضر يلع نع يور امب لوألا لوقلا باحصأ جتح

 مرك ًايلع نإ نيريس نبا لاقو . ًاثالث قلطي مل نم قح يف لصحي اذهو « مرثألا ه ل
 ًادبأ ةأرما هسفن لجر عبتي ام قالطلا نم هللا رمأ امب اوذخأ سانلا نأ ول » لاق ههجو هللا

 داجنلا هاور.« اهعجار ءاش ىتف , ةثالث ضيحت نأ نيبو « اهنيب ام اهعدي مث « ةقيلطت اهقلطي
 ء اهقلطي نأ ةنسلا قالط : لاق هنأ دوعسم نبا نع هدانسإب ربلا دبع نبا ىورو « هدانساي
 . ( 18/9 ينغملا رظنا ) . ءاش نإ اهعجاري وأ « اهتدع يضقنت ىتح اهعدي مث , رهاط يهو

 نع كلذ يورو دوادو ء روث وبأ لاق هبو . هوركم الو ةعدبب سيل هنأ ىلإ دمحأو ؛ يعفاشلا

 . يبعشلاو ء فوع نب نمحرلا دبعو « يلع نب نسحلا
 « صفح وبأو ءركب وبأ هباحصأ نم اهراتخاو ٠ ةمرحم ةعدب اهنأ دمحأ.نع ةيناثلا ةياورلاو

 مالسلا لبس ) رظنا . رمع نباو « سايع نباو « دوعسم نباو « يلعو ءرمع نع كلذ يورو



 لهي

 ةدحاو ةظفل يف ًاثالث هيدي نيب قلطملل مالسلاو ةالصلا هيلع هرارقإ ةضراغم

 . ةثلاثلا ةقلطلا كح يف باتكلا موهفل

 قّلط ينالجعلا نأ نم تبث ام وه يعفاشلا هب جتحا يذلا ثيدحلاو

 ولف : لاق © ةنعالملا نم غارفلا دعب هِي هللا لوسر ةرضحب ًاثالث هتجوز

 ظفلب قلطملا نأ ىأر اماف كلام امأو . عَنِ هللا لوسر هرقأ امل ةعدب ناك

 . ةنسلل سيل هنإ هيف لاق ددعلا يف هللا اهلعج ىتلا ةصخرلل عفار ثالثلا

 نم اههنيب ةقرُقلا تعقو دق هدنع نيتعالتملا نأب ثيدحلا نع هباحصأ رذتعاو
 ةنسب ال فصتي مف .« هلحم ريغ ىلع قالطلا عقوف .ء هسفن نعالتلا لبق

 . يعفاشلا لوق نم انهه رهظأ - معأ هللاو كلام لوقو , ةعدبب الو

 ني ذب زين

 سانلا نإف ضيحلا تقو يف قّلط نم مح يف : ثلاشثلا عضوملا امأو
 تلاقو « هقالط يضي اولاق روهجلا نأ اهنم : عضاوم يف كلذ نم اوفلتخا

 ءالؤهو ةعجرلاب رمؤي : اولاق ذفني اولاق نيذلاو ٠ عقي الو ذفني ال : ةقرف

 كلام لاق هبو « كلذ ىلع ربجي هنأو بجاو كلذ نأ اوأر موقف نيتقرف اوقرتفا
 وبأو يعفاشلا لاق هبو ءربجي الو كلذ ىلإ بدني لب ةقرف تلاقو . هباحصأو
 هيف عقي يذلا نامزلا يف اوفلتخا رابجإلا اوبجوأ نيذلاو دمحأو يروثلاو ةفينح
 « اهتدع ضقنت ملام ربجي هريغو مساقلا نبا هباحصأ رثكأو كلام لاقف « رابجإلا

 . ىلوألا ةضيحلا يف الإ ربجي ال : بهشأ لاقو

 - نإ ةعجرلا دعب قالطلا عقوي قم اوفلتخا ةعجرلاب رمألاب اولاق نيذلاو

 .(1 ٠/0 ينغملا )و ( 37 -

 . فلؤملا هيلإ راشأ 5 باوصلل برقأ لوألا لوقلا باحصأ لعلو . هيلع قفتم ينالجعلا ثيدح )١(
 يف قّلْطملا عقي ب ال يل هيف عارسإلا مدعو « قالطلا يف ينأتلا وه ةنسلا قالط نم دوصقلا نأل
 م . مدنلا
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 مث ةضيحلا كلت نم رهطت ىتح اهكسي نأ ةعجرلا ىف اوطرتشا موقف « ءاش
 كلام لاق هبو . اهكسمأ ءاش نإو اهقلط ءاش نإ مث « رهطت مث ضيحت
 ةضيحلا كلت نم ترهط اذإيف « اهعجاري لب : اولاق موقو ٠ ةعامجو يعفاشلاو
 ةفينح وبأ لاق هبو « قلط ءاش نإو كسمأ ءاش نإف اهيف اهقلط يتلا
 هيف اهسمي مل رهط يف اهقلطي نأ ةنسلا قالط يف طرتشا نم لكو « نويفوكلاو
 : لئاسم عبرأ نذإ انهف « هيف اهسم رهط يف اهقلط اذإ ةعجرلاب رمألاَري م
 ىلع ربجي لهف عقو نإ : ةيناشلاو ؟ ال مأ قالطلا اذه عقي له : اهدحأ
 . بدنلا وأ رابجإلا دعب قالطلا عقوي ىتم : ةثلاثلاو ؟ طقف رمؤي مأ ةعجرلا

 ا . رابجإلا عقي ىتم : ةعبارلاو

 انني د ل

 يف عقو نإ قالطلا نأ ىلإ اوراص افنإ "”روهجلا نإف : ىلوألا ةلأسملا امأ
 ُهْرُم ه رع نبا ثيدح يف ِهَتئَي هلوقل ًاقالط ناكو ء هب ٌدتعا ضيحلا

 نع يعفاشلا ىورو « قالط دعب الإ نوكت ال ةعجرلاو : اولاق « اهعجاريلف
 تبسُح له هنولأسي عفان ىلإ اولسرأ مهأ جيرج نبا نع دلاخ نب ملسم
 ناك يذلا هنأ ىورو « معن لاق ؟ ٍمََِي هللا لوسر دهع ىلع رمع نبا ةقيلطت
 : علي هلوق مومع دقعا هنإف ًاعقاو قالطلا اذه ري مل نم امأو . رمع نبا هب يتفي

 ةماع دنع ةقالط قو أ ( هيف اياصأرهط يف وأ« ضئاح الطي نأوهو )؛ ةعبلل قط نإ ١(
 هاكحو . لالضلاو « عدبلا لهأ الإ كلذ يف فلاخي مل : ربلا دبع نباو « رذنملا نبا لاق . ملعلا لهأ
 عققي ال : اولاقق ,رهاظلا لهأ ضعبو « ةعيشلاو « محلا نب مابشهو « ةّيلع نبا نع رصن وبأ
 . ( ؟88/5 يرابلا حتف ) رظنأو ( 61 ينغملا )رظنا . هقالط

 ايف انركذ دقو هتفلاخمب دتعي نمر خآ ًالوق كانه نأ ينعي « .. روهجلا نإف » فلؤملا لوقف
 الإ , فلاخم كانه سيلو « كلذ ىلع ءاماعلا عامجإ رجح نبا ظفاحلاو « ةمادق نبأ نع هانلقن
 . كلذ لمأتف ٠ هب دتعي ال نم فالخ
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 ني هللا لوسر رمأ : اولاقو 27« در وهف انرمأ هيلع سيل لمع وأ لعف لك »

 ْ . هعوقوو هذوفن مَدَعِ ٌرعشُي هدر

 قالطلا يف عرشلا اهطرتشا يتلا طورشلا له فالتخالا ببسف ةلجلابو

 ءازجإ طورش لاق نفف ؟ ماتو لا طورش مأ . ءازجإو ةحص طورش يه ينسلا

 مامتو لاك طورش : لاق نمو « ةفصلا هذه َمدَع يذلا قالطلا عقي ال : لاق

 هربجو قالطلا عوقوب لاق نم كلذلو « ًالماك عقي نأ ىلإ بدنيو عقي لاق

 . كلذ ربدتف « ضقانت دقف ةعجرلا ىلع

 دققعا نف ؟ ربجي ال وأ ةعجرلا ىلع ربجي له يهو : ةيناشلا ةلأسملا امأو
 نمو ءربجي : لاق روهجلا دنع هيلع وه ام ىلع بوجولا وهو رمألا رهاظ
 ىلع وه رمألا اذه : لاق ًاعقاو قالطلا نوك نم هانلق يذلا ىنعملا اذه ظحل

 ْ ظ (9 بدنلا

 )١( ثيدحلا جيرخت مدقت ٠ هيلع قفتم وهو . . -

 رمألا لاوحأ لقأو « اهتعجارب لي ينلا رمأل اهعجاري نأ بحتسيف « ًايعدب ًاقالط اهقلط اذإ )١(

 بهذم رهاظ يف كلذ بجي الو . قالطلا مرخ يذلا ىنعملا ليزي ةعجرلاب هنألو + بابحتسالا

 يبأ نبا ىكحو « ةفينح يبأو ٠ ىليل يأ نباو ٠ يعفاشلاو ٠ يعازوألاو « يروثلا لوق وهو « دمحأ
 رهاظل « دوادو ٠ كلام لوق وهو ءاهراتخاو « بجت ةعجرلا نأ ىرخأ ةياور دمحأ نع ىسوم '

 ليلدب بجاو انهه هؤاقبتساو « حاكنلا ءاقبتسا ىرجم يرجت ةعجرلا نألو « بوجولا يف رمألا
 « فورعب َنُموُكِسْمْأَف » : ىلاعت هلوق ليلدب ةجوزلل كاسمإ ةعجرلا نألو .. قالطلا ميرحت
 باحصأ لاق . اهتعجر ىلع ربجي : دوادو « كلام لاقو . قالطلا لبق اهكاسمإك كلذ بجوف

 مث « ضيحت مث ءرهطت ملام : لاق بهشأ الإ « ةدعلا يف تماد ام اهتعجر ىلع ربجي : كلام

 . هيف اهتعجر هيلع بجي الف « لاحلا كلت يف اهكاسمإ هيلع بجي ال هنأل . رهطت

 يف قالطلاك هيف ةعجرلا هيلع بجت مف « ةعجرلاب عفتري ال قالط هنأ لوألا لوقلا باحصألو
 « ءاماعلا عيمج نع ربلا دبع نبا هاكح . بجت ال ةعجرلا نأ ىلع اوعمجأ مهنإف « هيف اهسم رهط
 . انركذ 5 بابحتسالا ىلع لومحف « ةعجرلا امأو « ةروصلا هذه ضقتني ىنعملا نم هوركذ امو
 - لين ) رظناو ( 188/5 يرابلا حتف ) رظناو ( ٠١7 ينغملا ) رظنا . ةمادق نبا مالك ىهتنا



 لفك

 طرتشا نم نإف رابجإلا دعب قالطلا عقوي ىتم يهو : ةثلاثلا ةلأسملا امأو

 هنأل كلذل راص افإف رهطت مث ضيحت مث رهطت ىتح اهكسمي نأ كلذ يف

 ةعجرلا حصتل كلذ يف ىنعملاو : اولاق مدقتملا رع نبا ثيدح يف هيلع صوصنملا

 مل ةضيحلا دعب يذلا رهطلا يف اهقلط ول هنأل ضيحلا دعب يذلا رهطلا يف ءطولاب
 . لوخدلا لبق قلطملك نوكي ناك هنأل ةدع رخآلا قالطلا نم اهيلع نكي

 اذه ىلعو « ءطولا هيف حصي نامز دوجو ةعجرلا ٍطْرَش نم نإ اولاقف هلجلابو

 ةضيحلا يف قلطي م رهط يف اهقلطي نأ ةنسلا قالط طورش نم نوكي ليلعتلا
 هركذ اهف ةنسلا قالط يف كلام دنع ةطرتشملا طورشلا دحأ وهو « هلبق يتلا

 سنوي ىور ام ىلإ اوراص مهنإف « كلذ اوطرتشي مل نيذلا امأو « باهولا دبع
 اذه يف رمع نبا نع مهعبات نمو نيريس نباو ريبج نب ديعسو ريبج نبأ
 يف ىنعملا : اولاقو « ءاش نإ اهقلط ترهط اذإف اهعجاري : لاق هنأ ثيدحلا

 « قالطلا هيف هل هرك نامز يف قلط هنأل هل ةبوقع عوجرلاب رمأ انإ هنأ كلذ

 مهفالتخا بيسف هوركم ريغ هجو ىلع قالطلا هنم عقو نامزلا كلذ بهذ اذإف

 . ةلعلا موهفم ضراعتو ةلأسلا هذه يف راثآلا ضراعت
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 ىلع ربجي هنأ ىلإ كلام بهذ امنإف ؟ ربجي ىتم يهو : ةعبارلا ةلأسملا امأو
 امنإ هنإف بهشأ امأو . اهعاجترا هيف هل يذلا نامزلا هنأل ةدعلا نامز لوطل اهتعجر

 لدف «رهطت ىتح اهعجاريلف هرم » هيف نأل ٠ ثيدحلا رهاظ ىلإ اذه يف راص

 اهتعجارمب رمأ هنإ : لاق هنإف ًاضيأو « ةضيحلا يف تناك ةعجارملا نأ ىلع كلذ
 اجب دشعت ل ةضيملا يف قالطلا اهيلع عقو اذإ هنإ « ةدملا اهيلع لول الد

 اذه ىلعو « لوطأ اهيلع كلذ ناك ةضيحلا ريغ يف اهعجاري هنإ انلق نإف عامجإي

 . 9007١( يفكلا ) كلام بعذمل رظناو ( 5017 راطرألا -
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 ببسف . ةضيحلا دعب يذلا رْهَّطلا يف قالطلا عاقيإ زوجي نأ ىغبنيف ليلعتلا
 ْ . © درلاب رمألا ةلع يف مهفالتخا ببس وه فالتخالا

 ايف ذيل ا

 )١( ةدعلا يف تمادام كلذ ىلع ريجيو « هتأرما ةعجارب كلام دنع رمؤي ضيحلا يف ةدحاو قلطللا ,

 كلملا دبعو « مساقلا نبا لاق هبو .

 عضوم يف ةعجرلا ىلع هربجأ فيك : لاق . يناثلا رهطلا ىلإ جرخت مل ام ربجي : لاقف « بهشأ امأو

 نإ قالطلا عقويف « رهطت مث « ضيحت مث ء رهطت ىتح اهكسمأ « اهعجار اذإف « هيف قلطي نأ هل
 ىلع هدنع تيقب « رهطلا يف كلذ دعب اهقلط نإف « ضيحلا يف ةقيلطتب دتعتو « هتنس ىلع ءاش

 يفاكلا ) رظنا . نيتنثاب تبستحاو « ةدحاو ةقلط ١/ ) 271كلام بهذمل .





 مو

 ثلاثلا بابلا

 « ملخلا يف

 لذب وهو « دحاو ىنعم ىلإ لوثت اهلك ةأرابملاو حلصلاو ةيدفلاو علخلا مساو
 اهاطعأ ام عيمج هل اهذبب صتخي علخلا مسا نأ الإ , اهقالط ىلع ضّوعلا ةأرملا

 ىلع هيلع امل اًقح هنع اهطاقسإب ةأرابملاو هرثكأب ةيدفلاو هضعبب حلصلاو
 . ءاهقفلا عز ام

 زاوج يف : لوصف ةعبرأ يف قارفلا نم عونلا اذه لوصأ يف رصحني مالكلاو
 يف : ًاثلاث مث . هعوقو زاوج ينعأ : هعوقو طورش يف : ًايناث مث ء ال ْوَأ هعوقو
 . ماكحألا نم هقحلي اهف : ًاعبار مث ؟ خسف وأ قالط وه له ينعأ : هعون

 لوألا لصفلا

 هعوقو زاوج يف

 « ةنسلاو باتكلا كلذ يف لصألاو . ءاماعلا رثكأ هيلعف هعوقو زاوج امأف

 امأو . 2١24 هب ْتَدَعفا اهف اهْيَلَع حانُج الف ١» : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ
 : تلاقف ٍهَِيَم ينلا تتأ سيق نب تباث ةأرمأ نأ » سابع نبا ثيدحف ةنسلا

 هركأ نكلو « نيد الو قلخ يف هيلع بيعأ ال سيق نب تباث .. هللا لوسراي

 هيلع نيدرتأ : هُم هللا لوسر لاقف « مالسإلا يف لوخدلا دعب رفكلا
 ةقلط اهقلطو ةقيدحلا لبقا : علم هللا لوسر لاق . معن : تلاق ؟ هتقيدح

 ثيدح وهو « يئاسنلاو دواد وبأو يراخبلا ظفللا اذهب هجرخ 29 « ةدحاو

 نأل « بايثلا علخ نم ذوخأم . لام ىلع ةجوزلا قارف وه : هيناث نوكسو « هلوأ مضب علخلا +
 . يزاجملاو ٠ يقيقحلا ىنعملا نيب ةقرفت ردصملا مضو « أازاجم لجرلا سابل ةأرملا

 )١( ةيآ ةرقبلا 509 .

 )١( سابع نبا نع هنسحو « يذمرتلاو « دواد وبأو . فلؤملا هركذ !؟ ظفللا اذهب يراخبلا هجرخأ .

 مالسلا لبس عم مارملا غولب )و ( 7508/5 يرابلا حتف عم يراخبلا ) رظنا 1١6/7 ( .
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 : لاقف روهملا نع ىنيزملا هللا دبع نب 22ركب وبأ ذشو ء هتحص ىلع قفتم

 هلوق نأ عز هنأب كلذ ىلع لدتساو « ائيش هتجوز نم ذخأي نأ جوزلل لحي ال

 الف ًاراطْنِق نهادخإ ْمُتْيَتآو ٍحْوَز ناكم جْوَز لادا ٌمُتْدَرَأ نإو » : ىلاعت
 « اهاضر ريغب كلذ ىنعم نأ ىلع روهجلاو . ةيآلا "4 ئْيَث هنم اوذخأت
 ىلع وأ همومع ىلع ظفللا اذه لمح فالخلا ببسف . زئاجف اهاضرب امأو

 . بتعلا نم ةروسكمو « ةموضم ءاتلاب « بتعأ الو: » « بيغأ الو ه لدب لدب ةياور يفو -

 « ةباحصلا نايعأ نم وهو « اهدعب امو « آدحأ دهش « يراصنأ يجرزخ : وه ء سيق نب تباثو

 . ةنجلاب لَم ينلا هل دهشو « ِهَّتلَع هللا لوسرلو ءراصنألل ًابيطخ ناك
 ٠ 3مم ةمركم نع هركذ « ةليج يراخيلا اهاض « تأرمأ امأو

 لاق . كلذ ريغ : ليقو . لولس نب يبَأ نب هللا دبع تنب بنيز اهمسا نأ ًالسرم يقهيبلا جرخأو
 باوصلاو . ايولقم الإ هنظأ اف « بيبح تنب ةلهس اهنأ هحيقنت يف يزوجلا نبال عقو : ظفاحلا

 . ( حتفلا ) . لهس تنب ةبيبح
 رظنا . يمباتلا ينزلل هللا دبع نب ركب : باوصلاو «ركي وبأ » اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف )١(

 كلذك خسنلا عيبمج يف ءاجو ( 5" يبطرقلا ) و ا( خا راطوألا لين ) وا( هل ينغلا )

 . ( يفرملا ) باوصلاو . ءاي اهدعب يازب ( ينيزملا )
 ةقباسلا رداصملا كلذ ىلع عامجإلا رظناو

 . 7١ ةيآ ءاسنلا (0)



 ط١

 . ىناثلا لصفلا

 هعوقو طورش يف

 اهنمو ء هيف زوجي يذلا رْدَقلا ىلإ عجري ام اهنف هزاوج طورش امأف
 زوجي يتلا لاحلا ىلإ عجري ام اهنمو هب زوجي يذلا ءيشلا ةفص ىلإ عجري ام

 نهئايلوأ نم وأ ءاسنلا نم علخلا هل زوجي نم ةفص ىلإ عجري ام اهنمو « اهيف
 : لئاسم عبرأ لصفلا اذه يفف « اهرمأ كلم ال نم

 يعفاشلاو اكلام نإف هب علتخت نأ امل زوجي ام رادقم امأ : ىلوألا ةلأسملا
 اهقادص يف جوزلا نم اهل ريصي امم رثكأب ةأرملا علتخت نأ زئاج : اولاق ةعامجو

 هل سيل : نولئاق لاقو . هنم لقأبو هلثمو اهلّبق نم زوشنلا ناك اذإ
 0 رئاسب ههبش نف . 9 تباث ثيدح رهاظ ىلع اهاطعأ امم رثكأ

 رجي مل ثيدحلا رهاظب ذخأ نمو « اضرلا ىلإ عجار هيف ردقلا نأ ىأر تالماعملا

 . قح ريغب لاملا ذخأ باب نم هآر هنأكو . كلذ نم رثكأ

 ايف اب زين

 رتشي ةفينح ابأو يعفاشلا نإف ٠ ضّوعلا ةفص امأو : ةيناثلا ةلأسملا

 دوجولا لوهجملا هيف زيجي كلامو . بوجولا مولعمو ةفصلا مولعم نوكي نأ هيف

 )١( دمجأو « ةفينح يبأو يعفاشلاو ء كلام بهذم وهو « لقأ وأ , اهاطعأ امم رثكأ ىلع علخلا زوجي «
 ةمركعو « سابع ن نباو ءرمع نباو « ناثع نع كلذ يور ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو « مهباحصأو «

 قالخألا مراكم نم سيل : كلام لاقو . روث ينأو « يعخنلاو « بيؤذ نب ةصيبقو « دهاجمو
 بحتسي ال : دمحأ دنعو .

 سواط لوق وهو ء اهاطعأ امم رثكأ اهنم ذخأي ال : ةفئاط تلاقو ٠ يعازؤألاو « ءاطعو «

 يرهزلاو ٠ بيعش نب ورمعو ٠ نم ركب وبأ هراتخاو « عطقنم دانسإب يلع نع كلذ يورو
 لك ذخأي نأ ىرأ ام : لاق بيسملا نب ديعس نعو . ةدايزلا در « لعف نإف : لاق « ةلبانحلا

 حتتف )و ( 01/1 ينغلا )و ( 11/5 يبطرقلا ريسفت ) رظنأ . ًانئيشامل عديل نكلو ءاهلام

 مالسلا لبس ) و ( 556 /9 يرابلا ١66/9 ( .

 ا

 ا



 ؟٠١.ء١

 ريغ دبعلاو اهحالص دبي مل يتلا ةرقلاو دراشلاو قبآلا لثم « مودعملا رذقلاو

 فالخلا ببسو . 2 مودعملا عنمو ررغلا زاوج ةفينح يبأ نع ىكحو . فوصوملا
 نف . اهب ىصوملاو ةبوهوملا ءايشألا وأ عويبلا يف ضّوعلا نيب انهه ضّوعلا ددرت

 ههبش نمو . عويبلا ضاوعأ يفو عويبلا يف طرتشُي ام هيف طرتشا عويبلاب اههبش
 ريزنخلاو رخلاك لحي ال امب علخلا عقو اذإ اوفلتخاو .. كلذ طرتشي م تابهلاب
 : كلام لاقف ؟ عقي قالطلا نأ ىلع مهقافتا دعب ال مأ ضوع اهل بجي له

 رهم اهل بجي : يعفاشلا لاقو « ةفينح وبأ لاق هبو . ًاضوع قحتسي ال

 ٠ | 0. 9لثملا

 يتلا نم علخلا اهيف زوجي يتلا لاحلا ىلإ عجري ام امأو : ةفلاشلا ةلأسملا
 اهاضر ببس نكي مل اذإ يضارتلا عم زئاج علخلا نأ ىلع روهجلا نإف زوجي ال

 يف نينج وأ , قبآ دبع وأ « دراش لمج ىلعو « اهحالص دبي م: ةرق ىلع زئاج كلام دنع علخلا )١(
 رظنا . زوجي ال هنإف « حاكنلاو ٠ عويبلا فالخب ءررغلا هوجو نم كلذ وحنو « همأ نطب
 .( ى؟ ١/ يفاكلا )

 علخلا : روث وبأ لاقو . كلام نع كلذ ىكحو « اهلثم رهم هلو ءزئاج علخلا : يعفاشلا لاقو
 دلو اهنطب يف نكي ل نإو « ةمألا نطب يف ام هلو ءزئاج علخلا : ةفينح وبأ لاقو . لطاب
 وأ ؛ اهنغ وأ « اهتمأ لمح ىلع اهعلاخ نإ دمحأ دنعو ( 14١ 77 يبطرقلا ) رظنا . هل ءيش الف

 ىلع اهعلاخ نإو « علخلا حض . اهعورض وأ . اهنوطب يف ام ىلع لاق وأ « .ناويحلا نم امهريغ
 نإ: لوقي وأ ٠ بوثوأ « ةرقب وأ « ريعب وأ « ةباد ىلع اهعلاخي نأ لثم هيف ةلاهجلا مظعت ىمسم
 قالطلا عقيو ٠ كلذ نم مسالا هيلع عقي ام علخلا يف بجاولاف « قلاط تنأف « كلذ ينتيطعأ
 ةرث ىلع هتأرما علاخ اذإ : دمحأ لاق . حص . اهتمأ لمحت وأ اهلخن رمي ام ىلع اهعلاخ نإو . اهب

 اذه : لاق ؟ اهلخن لمح نإف : هل ليق « ءيشب هيضرت اهلخن لمحي مل نإف ءزئاجف « نينس اهلخن
 . ( 55/7 ينغلا ) رظنا . كاذ نم دوجأ

 )١( ًائيش قحتسي ال « ضوع ريغب علخلاك وهف « ةتيللاو ءريزنخلاو ءرمخاك « مرحم ىلع اهعلاخ نإ «
 دمحأو . كلامو « ةفينح يأ بهذم وهو .

 ؛ بجو « ًامرحم ضوعلا ناك اذإف « عضبلاب ةضواعم هنأل « لثملا رهم اهيلع هل : يعفاشلا لاقو
 ينغملا ) رظنا : حاكنلاك لثلا رفم 7/7 ( .



 . 0 اهي هرارضإ هيطعُت اب
 ضْعَبِب اوُيفْذَتِل َنُموُلَضْعَت الو » : ىلاعت هلوق كلذ يف لصألاو

 تلح نإف 3 ىلاعت هلوقو )7 < ةَنّيَبُم ةقحافب َنيِتْأَي نأ الإ َنَهوُمْتْيَتآ ام
 ةبالق وبأ ذشو 4 هب تَدَعْلا ايف اهْيَلَع حانج الف هللا ةودُح اهي الأ
 . ينزت اهدهاشي ىتح اهيلع علخلا لجرلل لحي ال : الاقف يرصبلا نسحلاو

 فوخلا طرشب الإ زوجي ال : دواد لاقو « انزلا ىلع ةيآلا يف ةشحافلا اولمحو

 عم علخلا زوجي : لاقف ناعنلا ذشو . ةيآلا رهاظ ىلع هللا ةودح اهقي ال نأ

 نم لجرلا ديب ام ةلبانقم يف ةأرمال لعج انإ ءادفلا نأ هقفلاو « رارضإلا
 ديب علخلا لعُج ةأرملا © كرف اذإ لجرلا ديب قالطلا لعّج امل هنإف « قالطلا

 زوجي ال هنإ لوق : لاوقأ ةسمخ علخلا يف لصحتيف « لجرلا تكرف اذإ ةأرملا
 الإ زوجي ال هنإ لوقو : ررضلا عم يأ : لاح لك ىلع زوجي هنإ لوقو . ًالصأ
 يف زوجي هنإ لوقو . هللا دودح أيقي ال نأ فوخ عم لوقو . انزلا ةدهاشم عم

 . © روهشملا وهو ء ررضلا عم الإ لاح لك

 )١( ةيرهاظلا بهذ ؟ ال وأ اًرشان ةأرملا نوكت نأ علخلا ةحص يف طرتشي له ءاماعلا فلتخا «2

 وبأ بهذو . هذه تباث ةصقب نيلدتسم رذنلا نبا هراتخاو . كلذ طرتشي هنأ ىلإ يداحلاو

 نيب يضارتلاب علخلا حصي : اولاقو ,« كلذ طرتشي ال هنأ ملعلا لهأ رثكأو يعفاشلاو ٠ ةفينح

 .( 156 /؟ مالسلا لبس ) رظنا . ضوعلا لحيو « اهنيب ةيقتسم ةلاحلا تناك نإو « نيجوزلا
 . 05 ةيآ ءاسنلا (؟)

 . ؟؟9 ةيآ ةرقبلا (")

 . ضغُبلا : رسكلاب كُّرفلاو ء« ضغبأ : كرف (8)

 رظناو اهدعب امو ( 70/4 يرابلا حتف ) و « اهدعب امو ( 177/7 يبطرقلا ) لاوقألا هذه رظنا (ه)

 . ( 54ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظناو ( ١75 7 راطوألا لين )



 1م

 دنع فالخ ال هنإف زوجي ال نم علخلا هل زوجي نم امأو : ةعبارلا ةلأسملا

 اضرب الإ اهسفن نع علاخت ال ةمألا نأو « اهسفن نع علاخت ةديشرلا نأ روهجا
 علاخي : كلام لاقو ءرجحلا ىري نم دنع, اهيلو عم, ةهيفسلا كلذكو ء اهديس

 هدنع هنأل ريغصلا هنبا ىلع كلذكو اهجكني ؟؟ ةريغصلا هنتنبا ىلع بألا
 زوجي ال : ةفينح وبأو يعفاشلا لاق « ريغصلا نبالا يف فالخلاو هيلع قلطي
 ناك اذإ كلام دنع زوجي ةضيرملا علخو. . ملعأ هللاو مهدنع هيلع َقّلَطُي ال هنأل

 , هلك ثلثلاب اهعلخ زوجي هنأ كلام نع عفان نبا ىورو « اهنم هثاريم ردقب
 « لاملا سأر نم ناكو «زاج اهلثم رهم ردقب تعلتخا ول : يعفاشلا لاقو
 ' امل صو ال يتلا ةلمهملا امأو . ثلثلا نم ةدايزلا تناك كلذ ىلع داز نإو

 هنأ ىلع روهجللاو « اهلثم علخ ناك.اذإ اهعلخ زوجي“ : مساقلا نبا لاقف بأ الو

 الإ علخلا زوجي ال : الاقف نيريس نباو نسحلا ذشو « اهسفنل ةكلاملا علخ زوجي
 ٠ . © ناطلسلا نذاي

 سا ا # +

 علخلا نأل , هنذإ ريغب مأ ء اهديس نذإب ناك ءاوس ٠ حيحص ةَمألا عم علخلا : ةمادق نبا لاق )١(

 عم علخلاك اهعم علخلاو « ًانئاب ضوع ىلع اهقالط نوكيو « ىلوأ ةجوزلا عمف « يبنجألا عم حصي
 . ءاوس ةرحلا

 يضر هنأل . تقتع اذإ , اهعبتي هنإف « اهتمذ يف ءيش لع اهديس نذإ ريغب علخلا ناك اذإ امأ

 مل نإ , هتهق وأ « هلثم اهتمذ يف تبثي هنأ يقرخلا هركذ يذلاف « نيع ىلع ناك ولو « اهتمذب
 ىلع علخلا يف هلوقك لثلا رهمب اهيلع عجري : يعفاشلا لاقو . كلام لوق وهو .. ًايلثم نكي
 بهذم سايق اذهو ٠ هتمذب ضوعلا قلعتي هنإف « ديسلا نذإب علخلا ناك اذإ امأ : بوصغملاو « رحلا

 . ( 85 // ينغملا ) رظنا . ةمألا ةبقرب قلعتي نأ لمحيو « ةنادتسالا يف هدبعل نذأ ول ا؟ « دمحأ

 وأ « ِهَفَسل اهيلع روجحلا امأو حيحص ضوعلل اهلذبو « دمحأ دنع سلفل اهيلع روجحلا علخ حصيو
 نم يه سيلو « لاملا يف فرصت هنأل « علخلا يف اهنم ضوعلا لذب حصي الف « نونج وأ « رغص
 دنعو . ( 751/1١ عومجملا )و ( 5*8 /7 ينغملا ) رظنا . يعفاشلاو ء دمحأ بهذم اذه . هلهأ

 لاقو . ضوع ريغب الو ضوعب نونجلا وأ « ريغصلا هنبا ةأرما قلطي نأ زوجي ال يمفاشلا
 . ( 581/٠6 عومجما ) رظنا . ضوع ريغبؤ ٠ ضوعب اهقلطي نأ هل : دمحأو , ءاطعو ,« نسحلا 20

 كلهي امنإ هنأل « نهام نم ءيشب ةعلاحلا ءالؤه يلول سيلو : انباحصأ لاق : ةمادق نبا لاق .



 لذبو « اهنكسمو « اهتقفن طاقسإ هيف لب « هيف ظحال اذهو ٠ ظحلا هيف ناك اذإ « الاب فرصتلا -
 نم هريغو ٠ بألاو ء كلام بهذم اذهو .. هيف ظحلا ىأر اذإ , كلذ كلي نأ لقحيو « اهلام
 يلولا نف , يبنجألا نم زوجي هنأل ءزاج « .هلام نم ءيثب اهعلاخ نإو « ءاوس اذه يف اهئايلوأ
 . ( 26/8 ينغملا ) رظنا . ىلوأ
 ريغصلا جوزلا نع بألا علاخيو . يصولا فالخب ةريغصلا هنتنبا نع بألا علاخي كلام دنعو
 : ليقو « اهنم هثاريم ردق ناك نإ ةضيرلا علخ زوجيو « ةهيفسلا علخ زوجي الو « هتجوز
 بهذم وهو ( ؟؟؛ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . ًاقلطم زوجي : ليقو « ًاقلطم زوجي ال
 . ( 86 /7 ينغملا ) رظنا . ثلثلا نم ربتعي الو « لقأ وأ . رثكأ وأ ٠ اهلثم رهمب ناك ءاوس دمحأ

 نم لقأ علاخ نإو حص ءرثكأ وأ  لثملا رهب هتوم ضرم يف جوزلا علاخ نإ يعفاشلا دنعو
 وأ ٠ لشلا رهب اهتوم ضرم يف ةجوزلا تعلاخ نإو . ةثرولل ضارتعا الو ء حص لثلا رهم
 . لاملا سأر نم كلذ ناك « هنود

 ةكلامل " علل زاوج رظنأو ( 3 ١١/ عومجملا ) رظنا . ثلثلا نم نوكي : ةفينح وبأ لاقو

 . ( 158/5 يبطرقلا ) نيريس نباو « نسجلا ذوذشو روهجلا دنع اهسفن 1



 ثلاثلا لصفلا

 وبأو « كلام لاق هبو « قالط هنأ ىلع ءاماعلا روهمجف عْلُخلا عون امأو
 دمحأ لاق هبو « خسف وه : يعفاشلا لاقو « خسفلاو قالطلا نيب ىّوَس ةفينح
 دارأ نإف « ةيانك هنأ يعفاشلا نع يور دقو . سابع نبأ ةباحصلا نمو دوادو.

 هنإ ديدجلا هلوق يف هنع ليق دقو « ًاخُسَف ناك الإو ًاقالط ناك قالطلا هب

 هنأ ىأر نم روهمجو ؟ ال مأ تاقيلطتلا يف هب دتعي له قرفلا ةدئافو . قالط

 نكي م اهيلع ةعجرلا هنم ةدعلا يف جوزلل ناك ول هنأل « ًانئاب هلعجي قالط
 نكي مل قالطلا ظفلب نكي مل نإ :روث وبأ لاقو « ىنعم اهئادتفال

 اهيلع هل ناك قالطلا ظفلب.ناك ْنِإو .:ةعجر اهيلعهل
 ةقرفلا يضتقت يتلا يه افإ خوسفلا نأب ًاقالط هلعج نم جتحاو  ةعجرلا

 ء كلام لاق هبو « قالط : هنأ نيعباتلا نم ةعامجو « دوعسم نباو يلعو « ناثع نع يور )١(

 علخلاب ىون نف « هيلوق دحأ يف يعفاشلاو « هباحصأو « ةفينح وبأو «٠ يعازوألاو « يروثلاو
 ناك « ًاثالث جوزلا ىون نإ : يأرلا باحصأ لاقو « كلام دنع كلذ همزل « ًاثالث وأ : نيتقيلطت

 « بيسلا نب ديعس نع كلذ يورو « ةدحاو ةماك اهنأل ةدحاو وهف « نيتنث ىون نإو « ًاثالث

 « يعخنلاو « نمحرلا دبع نب ةماس يبأو ء دهاجمو ؛ حيرّشو ةصيبقو « ءابطعو « نسحلاو

 . جيجن يلأ نباو ٠ لوحكمو يرهزلاو « يبعشلاو
 « ًاقالط وني مل نإو « قالط وهف « هامسو « ًاقالط علخلاب ىون نإ « هيلوق دحأ يف يعفاشلا لاقو
 . ةيعفاشلا دنع حصألا وهو « ينزملا لوق وهو « ميدقلا يف هلاق « ةقرف عقت ل « ىمس الو

 يهف « ةقيلطت يمس نإو « قالطب سيلو « ةقرف علخلاف ٠ قالطلا مسي م اذإ : روث وبأ لاقو

 قالطب سيلو « خسف علخلا نإ : لاق نميو « ةدعلا يف تماد ام اهتعجرب كلمأ جوزلاو « ةقيلطت

 ءدمحأ نع ةياور يهو . روث وبأو « قحسإو « ةمركعو « سواطو سابع نبا هيوني نأ الإ

 نبا نع سواط نعورمج نع ةيَيُع نبا نع ثيدحلاب اوجتحاو « ةنئاب ةقلط اهنأ : ةيناثلا ةياورلاو
 « هنم تعلتخا مث نيتقيلطت هتأرما قلط لجر : هلأس صاقو يبأ نب دعس نب مهاربإ نأ سابع
 لوأ يف قالطلا لجو زع هللا ركذ قالطب علخلا سيل ء اهحكتيل « معن : لاق ؟ اهجورتيأ
 كاسمإف ناترم قالطلا > لاق مث « ءيشب علخلا سيلف كلذ نيب ايف علخلاو ء اهرخآو . ةيآلا

 أجْوَز حِكْنَت ىتح ُدْمَب نم هل لجَت الف اهقلط نإف ) أرق مث « ناسحإب حيرست وأ « فورعمب
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 رايتخالا ىلإ عجار اذهو « هرايتخا ىلإ عجري سيل امم قارفلا يف جوزلل ةبلاغلا
 هباتك يف ركذ ىلاعتو كرابت هللا نأب ًاقالط هري ل نم جتحاو . خسفب سيلف

 نإف # : لاق مث ءادتفالا ركذ مث 27 4 ناتّرَم ٌقالّطلا » : لاقف قالطلا

 ءادتفالا ناك ولف 7 4 هَرْيغ اجور ةيكنت تح دب نم نم هل لحَت الف اهَقَّلَط

 « عبارلا قالطلا وه جوز دعب الإ هيف هل لحت ال يذلا قالطلا ناكل ًاقالط

 . ةلاقإلا ينعأ : عيبلا خوسف ىلع ًاسايق يضارتلاب عقت خوسفلا نأ ءالؤه دنعو

 عاونأ عيمج قحلي ءيش هنأ ىلع ءادتفالا كح تنمضت امإ ةيآلا نأ فلاخلا دنعو
 هذه ضوعلا نارتقا له فالخلا ببسف . قالطلا ريغ ءيش هنأ ال قالطلا

 ؟ اهجرخي سيل مأ خسفلا ةقرف عون ىلإ قالطلا ةقرف عون نم اهجرخي ةقرفلا

#0 

 ( اهقلط نإف ) : هلوق ناكو « اشلاث نيتقلطلاركذ دعب ناكل « ًاقالط ناكول هنألو : اولاق « هريغ

 كلذك اوجتحاو « تاقيلطت عبرأب ًاقلعتم ميرحتلا نوكي ناكف عبارلا قالطلا ىلع ًالاد كلذ دعب

 تعلتخا سيق نب تباث ةأرما نأ : سابع نبا :نع ينطقرادلاو « دواد وبأو ٠ يذمرتلا هاور ام

 : يذمرتلا لاق . ةضيحب دتعت نأ هَل هللا لوسر اهرمأف هِي هللا لوسر دهع ىلع اهجوز نم

 ٠ هَنلَع ينلا دهع ىلع تعلتخا اهأ ءارفع نب ذوعم تنب عّيَبرلا نعو . بيرغ نسح ثيدح
 اهنأ حيحصلا عيبرلا ثيدح : يذمرتلا لاق « ةضيحب دتعت نأ ترمأ وأ ؛ لِي ينلا اهرمأف

 ىلاعت هللا نأ كلذو.« قالط ال « خسف علخلا نأ ىلع لدي اذهف : ٠ اولاق . ةضيحب دتعت نأ ترمأ

 لع ام رصتقي م ةقالم هذه تناك ولو < مور ةقالث نهسفنأب نميري تاقتألاو )ل: لاق

 ٠ . دحاو ِءْرَق

 لاق اك كلذ هلف اهجوزتي نأ دارأ مث . اهعلاخ مث ؛ نيتقيلطت هتأرما قلط نف : يبطرقلا لاق

 .وغل علخلاو « « نيتقيلطت ريغ هل سيل هنأل « هريغ ًاجوز كنت مل نإو - سابع نبا

 « علخلاب هنأل « هريغ ًاجوز حكنت ىتح ؛ . اهعجري نأ زجي مل : لاق « ًاقالط علخلا لعج نمو

 // ينغملا ) رظناو ( 165 /؟ يبطرقلا ) رظنا . ىلاعت هللا ءاش نإ حيحصلا وهو ::ثالثلا تلك

 ةفينح يأ بهذمل ( 309/5 ع ءاهقفلا ةفحت ) يف ءاج دقو ( 6: /١6١:عومجملا ) رظناو ( 7

 .« اندنع قالط علخلا »

 )١( ؟؟9 ةيأ ةرقبلا .

 . ١*5 ةيأ ةرقبلا (؟)
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 عبارلا لصفلا

 / ماكحألا نم هقحلي اهف

 ىلع "7 فدتري له اهنف : : رهش ام اهنم ركذن نكل « ةريثك عورفف هقحاول امأو
 ءًالصتم مالكلا ناك نإ الإ فدتري ال : كلام لاقف ؟ ال مأ قالط ةعلتخلا
 : ةفينح وبأ لاقو « ًالصتم مالكلا ناك نإو فدتريال : يعفاشلا لاقو

 قيرفلا دنع ةدعلا نأ فالخلا ببسو . 7 يخارتلاو روفلا نيب قرفي لو « فدتري
 كلذلو « حاكنلا ماكحأ نم ةفينح يأ دنعو « قالطلا ماكحأ نم لوألا

 حاكنلا ماكحأ نم اهآر نف . اهتخأ ةتوتبملا عم حكني نأ هدنعزوحي ال
 ءاماعلا روهمج نأ اهنمو ء فدتري مل كلذ ري مل نمو « هدنع قالطلا فدترا

 ديعس نع يور ام الإ . ةدعلا يف ةعلتخملا ىلع جوزلل ةعجر ال هنأ ىلع اوعمجأ

 ىلع دهشأ ةدعلا يف اهنم ذخأ ام اهل در نإ : الاق اهنأ باهش نباو بيسملا نبا
 وأ قالطلا ظفلب نوكي نأ نيب روث يبأ نع هانركذ يذلا قرفلاو . اهتعجر

 )١( اوعباتت ( موقلا فدارت )و « هتعبتو « هتقحل : رسكلاب ( هتفدر ) لوقت : عبتي يأ : فدتري .
 (رينملا حابصملا ) « هفدر : وهف « ًاكيش عبت ءيش لكو .

 ءديز نب رباجو « ةمركعو «ريبزلا نباو ٠ سابع نبأ لاق هبو « لاحب قالط اهقحلي ال ةعلتخلا (؟)

 . دمحأو ء روث وبأو « قحسإو « يعفاشلاو ٠ كلامو « يبعشلاو ٠ نسحلاو
 نأوهو « لسرملا قالطلاو « ةيانكلا نود نيعملا حيرصلا قالطلا اهقحلي هنأ ةفينح يبأ نع يكحو
 « سواطو ؛ حيرشو ٠ بيسملا نب ديعس نع كلذ يورو ؛ قلاب يل ةأرما لك : لوقي

 ةعلتخلا ٠ لاق هنأ لِي يبنلا نع يور امل « يروشلاو « دامحو « محلاو « َيِرْهزلاو ٠ يمخنلاو
 . « ةدعلا يف تماد ام.قالطلا اهقحلي

 ء امهرصع يف فلاخم امل فري الو ءريبزلا نباو ٠ سابع نبا لوق لوألا لوقلا باحصأ ةجحو
 ةيضقنللا وأ ء لوخدلا لبق ٠ ةقلطلاك قالط اهقحلي ملف « ديدج حاكنب الإ . لحت ال اهنألو
 ريغو « لصتملا قالطلا نيب قرفلا يف ( 589 /” ةنودملا ) رظناو ( 59 /7 ينغملا ) رظنأ . اهتدع

 . مزح نبال ( 15 ١١/ ىلحلا ) رظناو ( 551/١٠١ عومجملا ) رظناو . فلؤملا هركذ ال لصتملا
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 . اهتدع يف اهاضرب اهجوزتي نأ هل نأ ىلع اوعمجأ روهملا نأ اهنمو . ١ نوكي ال

 . 9 ةدعلا يف هريغ الو وه اهجوزتي ال : نيرخأتملا نم ةقرف تلاقو

 لب ةذابعب سيل وأ ةدابع ةدعلا يف حاكنلا نم عنملا له مهفالتخا ببسو

 جوزلا فلتخا اذإ اوفلتخاو . دعب يتأيسو ةعلتخلا ةدع يف اوفلتخاو ؟ للعم
 م نإ هلوق لوقلا : كلام لاقف علخلا هب عقو يذلا ددعلا رادقم يف ةجوزلاو

 هبش ©9 لثملا رهم اهيلع نوكيو نافلاحتي : يعفاشلا لاقو . ةنيب كلانه نكي

 وهو اهيلع ئعدم يه : كلام لاقو « نْيعيابتملا فالتخاب اهفالتخا يعفاشلا
 . اندصقب قيلي امم سيلو ةريثك بابلا اذه لئاسمو . عدم

 اين ذل 6

 )١( ملعلا لهأ رثكأ دنع قالط هنإ لوقلاب مأ « خسف هنإ لوقلاب ءاوس « ةعجر علخلا يف تبثي ال «

 سواطو « ءاطعو « نسحلا : مهنم ٠« يعازوألاو « يروثلاو ٠ قحسإو « يعفاشلاو , كلامو .

 ضوعلا كاسمإ نيب رايخلاب جوزلا : الاق اهنأ بيسملا نب ديعسو « يرهزلا نع يكحو «
 هلف « قالطلا ظفلب علخلا ناك .نإ : روث وبأ لاقو « ةعجرلا هلو هدر نيبو ء هل ةعجر الو
 رظنا . قتتعلا عم ءالولاك « ضوعلاب طقست الف « قالطلا قوقح نم ةعجرلا نأل « ةعجرلا

 ) عومجملا ) رظناو ( ه9 // ينغملا ١١/8606 ( .

 .( هو ر/ال ينغملا ) كلذ يف رظنا ()

 . ديدج حاكنب اهجوزتي هنأ يأ ( 5 /7 ينغملا ) رظنا (؟)





 لكل

 عبارلا بابلا

 خسفلا نم قالطلا زييمت يف

 يف هب دتعي ال يذلا خسفلا نيب قرفلا يف هللا هحر كلام لوق فلتخاو

 : نيلوق ىلإ ثالثلا يف هب دتعي يذلا قالطلا نيبو ثالثلا تاقيلطتلا

 . هزاوج يف ينعأ : هبهذم نع جراخ فالخ هيف ناك ْنِإ حاكنلا نأ : امههدحأ

 اهسفن ةأرملا جيوزتب محلا لثم همالكل هيف هدنع ةقرفلاف ًاروهشم فالخلا ناكو

 نأ : يناثلا لوقلاو . خسف ال قالط يه ةياورلا هذه ىلع هذهف « مرح او

 ىلإ عجار ريغ ناك نإف . قرفتلل ال بجوملا ببسلاب وه كلذ يف رابتعالا

 حاكن لثم ًاخسف ناك حصي مل هعم ةيجوزلا ىلع ةماقإلا دارأ ول امم نيجوزلا

 درلا لثم هيلع اهقي نأ امل امم ناك ْنِإو ةدعلا وأ حاكنلا وأ عاضرلاب ةمرح ا

 . 2 ًاقالط ناك بيعلاب

 . لئاسلا هذهل ( 83 /؟ ريغصلا حرشلا ) رظنا ()
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 سماخلا بابلا

 كيلقتلاو رييختلا يف

 كيلتلا : ةصاخ ًاماكحأ هل نأ ىرُّي امم قالطلا عاونأ نم دعي امبو

 وه كيلقلا نأ كلذو «رييختلا ريغ روهشملا يف كلام نع كيلقلاو « رييختلاو
 نأ هل كلذلو « اهقوف اف ةدحاولا لقحي وهف « قالطلا عاقيإ ةأرملا كيلمت هدنع

 عاقيإ يضتقي هنأل كلذ فالخب رايخلاو « ةدحاولا قوف اهف هدنع اهركاني
 يراتخا اهل لوقي نأ لثم أديقم ًارييخت نوكي نأ الإ ةمصعلا هعم عطقنت قالط
 . نيتقيلطت وأ ةقيلطت يراتخا وأ كسفن

 هنم نيبت وأ اهجوز راتخت نأ الإ اهل سيل كلام دنع قّلّطْلا راّيخلا ىفف

 اهكيلمت لطبي ال ةكّلَمْلاو ء كلذ اهل نكي مل ةدحاو تراتخا نِإو . ثالثلاب
 اقرفتي وأ نيتياورلا ىدحإ ىلع اهب رمألا لوطي ىتح قالطلا عقوت مل نإ هدنع
 قرفلاو . َقلَطَتوُأ درت نأ ىلإ كيلقلا امل ىقبي هنأ ةيناثلا ةياورلاو . سلجملا نم
 نأ هل ليكوتلا يف نأ اهسفن قيلطت ىلع اهايإ هليكوتو كيلققلا نيب كلام دنع
 يراشخا : يعفاشلا لاقو . كيلتلا يف كلذ هل سيلو ٠ قلطت نأ لبق اهزعي

 وهف هاون نإو « هيوني نأ الإ اًقالط كلذ نوكي الو « « ءاوس كديب كرمأو
 قالطلا يف اهركاني نأ هدنع هلف « ثالثف ًاثالث نإو ةدحاوف ةدحاو نإ دارأ ام
 « ةيعجر اهسفن َتَقَّلُط نإ هدنع ىهو « كيلتلا وأ رايخلا يف ددعلا يفو « هسفن
 سيل رايخلا : هباحصأو ةيفنح وبأ لاقو . كيلقلا يف كلام دنع يه كلذكو

 . : ىروثلا لاقو « ةنئاب يهف ةدحاو كيلقلا يف اهسفن تقلط نإف : قالطب
 قالطلا دادعأ يف اهوق لوقلا : ليق دقو « اههنيب قرف ال دحاو كيلتتلاو رايخلا
 بيسملا نباو يلع نع ّيوُرَم لوقلا اذهو « اهتركانم جوزلل سيلو « كيلتلا ىف

 قلطت نأ الإ كيلتلا ىف ةأرمل سيل هنإ ليق دقو ءاطعو ىرهزلا لاق هبو
 « اهنع هللا يضر رمعو سابع نبا نع يورم كلذو « ةدحاو ةقيلطت اهسفن



 لق

 نوكي ام ضعب قأرما نيبو ينيب ناك : لاقف لجر دوعسم نبا ءاج هنأ يور

 « عنصأ فيك تماعل يديب يرمأ نم كديب يذلا نأ ول : تلاقف « سانلا نيب

 : لاق « ًاثالث قلاط تنأف : تلاق « كديب كرمأ نم يديب يذلا نإف : لاق

 مث «رمع نينمؤملا ريم أ ىقلأسو « اهتدع يف تماد ام اهب قحأ ت تنأو ةدحاو اهارأ

 لعج ام ىلإ نوُدِمْعَي « لعفو لاجرلاب هللا َعْنَص : لاقف ةصقلا هيلع صقف هيقل
 : لاق ؟ اهيف تلق اذام « بارتلا اهيفب ءاسنلا يديأب هنولعجيف مهديأ يف هللا

 كلذ ريغ تيأر ولو « كلذ ىرأ انأو : لاق اهب قحأ وهو ةدحاو اهارأ تلق

 ديب عرشلا لعج ام نأل ءيشب كيلقلا سيل ليق دقو . ْبِصَت ل كنأ تماع

 . لعاج لعجب ةأرملا دي ىلإ عجري نأ زوجي سيل لجرلا

 اهل نأ ةكّلمملا يف كلام لوقو مزح نب دمع ىبأ لوق وهو رييختلا كلذكو

 يعفاشلا لوق وهو سلجملا يف تماد ام ةصعلا ىلع ءاقبلا وأ قالطلا يف رايخلا

 اذإ كيلتلا نأ يعفاشلا دنعو ءراصمألا ءاهقف ةعامجو يعازوألاو ةفينح يبأو
 عقوي م ام كلذ بحأ ىتم كلذ يف عجري نأ هلو . ةلاكولاك قالطلا هب دارأ

 ءاسنلل كلذ لعجو ءرييختلا وأ كيلتتلاب ءاضقلل روهملا راص امإو © قالطلا

 هنِيَع هللا لوسر انرّيخ : ةشئاع تلاق « هءاسن هِي هللا لوسر رييخت نم تبثام

 )١( يفاكلا ) كلام بهذمل فلؤملا هركذ ام رظنا ١/ 7؛85 ( .

 يهف « يسفن ترتخا : ةرّيجْماو « ٌةَكْلَمْلا تلاق نإف : دمحأو ؛ يعفاشلا : نيمامإلا بهذم امأ

 ني رمع لاق هبو « سابع نباو « رمع نباو ء دوعسم نباو ءرمع نع كلذ يورو « ةيعجر ةدحاو

 . دهاجيو ءروث وبأو « ديبع وبأو ٠ قحسإو « ليل يبأ نباو ٠ يروثلاو ءزيزعلا دبع
 اهَرْمَأ اهايإ هّكيلمت نأل , هباحصأو « ةفينح وبأ لاق هبو « ةنئاب ةدحاو اهنأ يلع نع يورو
 لصحي الو , اهنع لوزي نأ بجو ءرايتخالاب كلذ تلبق اذإو , اهنع هناطلس لاوز يضتقي
 " ينغملا ) رظنا . ثيللاو « نسحلا لاق هبو ٠ ثالث اهنأ تباث نب ديز نعو . ةعجرلا ءاقب عم كلذ

 .٠ اهدعب امو ( ١/ 37١ ىلحملا ) رظناو ( // ١868

 . تون ام عقو « ةدحاو نم رثكأ تون نإف « ةدحاو نم رثكأ ونت مل اذإ اذه
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 نهنأ كلذ ىنعم نأ نوري رهاظلا لهأ نكل « ًاقالط نكي ملف © « هانرتخاف

 رايتخا سفنب نقلطي نك نمأ ال هَل هللا لوسر نهقلط نهسفنأ نرتخا ول
 . قالطلا

 نم نأل « محلا ىف دحاو كيلتتلاو رييختلا نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج راض اغإو
 ال وأ هلعفي نأ ءاش نإ رومألا نم أرمأ ًاناسنإ َكّلَم نم نأ ةغللا ةلالد فرع

 1 . هريخ دق هنإف هلعفي

 فْدٌعِب رهاظ هنأ كسفن يراتخا وأ ىنيراتخا اهل هلوق نأ ىريف كلام امأو

 افإ هنم موهفملا نأل هءاسن ِةّتِلَي هللا لوسر رييختب ةنونيبلا ىنعم يف عرشلا
 هب دري ل هنأ كيلقلا يف جوزلا لوق لبقُي :ال هئنأ كلام ىأر انإو . ةنونيبلا ناك

 امأو . اهديب قالطلا لعج ىنعم يف رهاظ ظفل هنأل كلذ عز اذإ ًاقالط

 . ةينلا هيف ربتعا أضن هدنع ظفللا نكي مل اماف يعفاشلا

 ملف « هانرتخاف ء ِهَِلَي هللا لوسر انريخ » : تلاق , ةشئاع نع قورسم نع ةتسلا هاور ثيدحلا )١(

 ةيارلا بصن ) رظنا . « ًاقالط كلذ دعي مف » مسمو « يراخبلل ظفل يفو « ًائيش انيلع هوُدعي
)0 

 قح يف ةيانك كسفن يراتخا وأ ٠ كديب كرمأ : لاق اذإ « دمحأ « يعفاشلاو « ةفينح يبأ دنعو
 هب عقي ل ء مدع نإف « تايانكلا رئاس يف اك ء لاح ةلالد وأ « ةين ىلإ جاتحي وهف « جوزلا

 . حيرصب سيل هنأل ٠ قالط

 . ةرهاظلا تايانكلا نم هنأل « ةين ىلإ رقتفي ال : كلام لاقو
 : هدعب امل رايخ الف الإو « اهتقو يف تراتخا نإف ءروفلا ىلع رييختلا نأ ىلع ملعلا لهأ رثكأو

 و ءديز نب رباجو « ءاطع لاق هبو . رباجو . دوعسم نباو « نامعو ء رمع نع كلذ يور
 . دمحأو « ةفينح وبأو «٠ يعفاشلاو ٠ يعازوألاو يروثلاو ٠ كلامو « يعخنلاو « يبعشلاو « دهاجم
 ىلع وه : - نيتياورلا ىدحإ يف كلامو ءرذنملا نباو « ديبع وبأو « ةداتقو « يرهزلا لاقو
 . أطي وأ ء خسفي مل ام هدعبو « سلجملا يف رايتخالا الو « يخارتلا

 ةيعجر ةقيلطت يهف كلذ نم رثكأ امل لمجي نأ الإ « ةدحاو نم رثكأ راتخت نأ امل سيلو

 نع كلذ يورو « ةشئاعو ءرمعو « تباث نب ديزو « دوعسم نباو « رمع نبا لوق اذهو . ةدحاو

 لاقو . ةمربش نبا لوق وهو « نئاب ةدحاو يه : ةفينح وبأ لاقو . ورمع نب هللا دبعو «رباج
 . ( 150 2155/8 ينغملا ) رظنا . اهب لوخدملا يف ثالث يه : كلام
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 يف لمف كالذكو . ةينلا ىومد وأ ظفلل رهاط يي له فالغا بي

 , كيلقلا ظفل يف ىنعأ : ددعلا يف اهتركانم هل نأ ىلع اوقفتا امإو « رييختلا

 يعفاشلاو كلام ىأر امإو . هرهاظ نع ًالضف ةلت ةلالد هيلع لدي ال هنأل
 نأل « ةيعجر نوكت اهنأ ةدحاو ةقلط اهاآيإ هكيلقب اهسفن تقّلط اذإ هنأ
 ةفينح وبأ ىأر امنإو . ةنسلا قالط وهو يعرشلا فْرُعلا ىلع لمحي انإ قالطلا

 و ةدئاف كايلتلا نم تبلط ال نكي مل ةعجر اهيلع هل ناك اذإ هنأ ةنا اهل

 هنأو ًاثالث كيلققلا يف اهسفن قلطت نأ اهل نأ ىأر نم امأو . كلذ نم وه دصق
 يح ريصت وع ان هددت كايلجلا نم نلف كلذ يف اهتركانم جوزلل سيل

 دادعأ نم هعقوت ايف ةريخم يهف ةأرلا دمي قالطلا نم لجرلا دبي ناك ام

 . قالطلا

 هنأ ىلإ بهذ اًمإف ٠ بييختلا وأ طقف طقف ةدحاو ةقلط كيلتلا لعج نم امأو

 ىديأب قالطلا لعج يف ةلعلا نأل لاجرلل ًاطايتحاو « مسالا هيلع قلطني ام لقأ
 . شالا موس عب نهيلع ةوهشلا ةبلغو نيلقع نامقنل وه ءاسنلا نود لاجرل

 ةشئاع لوقل قالطب سيل هنأ اهجوز تراتخا اذإ ةأرملا نأ ىلع ءاماعلا روهمجو

 . مدقتملا

 تراتخا اذإو « ةدحاوف اهجوز تراتخا اذإ اهنأ يرصبلا نسحلا نع يورو
 هنأ : اهدحأ : عضاوم ةثالث يف فالخلا ةلأسملا هذه يف لصحتيف « ثالثف اهسفن

 قرفلا : ثلاشلاو . قرف اهني عقت هنأ : يناشلاو ٠ قالط اههنم دحاوب عقي ال
 « ةنونيبلا رييختلاب َكْلَمَت نأ ينعأ « ةأرملا هب َكْلَمَت ايف كيلتلاو رييختلا نيب

 ليقو « ةدححاو ك كالق ليقف ةنونيبلاب انلق اذإو , ةنونيبلا نود ام كيلقلابو
 امأو . ةنئاب ليقو « ةيعجر ليقف ةدحاو ُكْلَمَت انإانلق اذإو « ثالثلا كلمت

 مح ىلإ عجرت يهف كيلقلاو رييختلا يف ةأرملا اهب بيجت يتلا ظافلألا كح
 يتأيسو « ةلقحم وأ ةيانك وأ ةحيرص اهبنوك يف قالطلا اهب عقي يتلا ظافلألا

 . قالطلا ظافلأ يف مكتلا دنع كلذ ليصفت .
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 .ةيناثلا ةلمجا

 . هطورشو قالطلا ظافلأ يف : لوألا بابلا : باوبأ ةثالث ةلملا هذه يفو

 يف : ثلاشلا بابلا . زوجي ال نمت هقالط زوجي نم ليصفت يف : يناثلا بابلا
 . عقي ال نم ءاسنلا نم قالطلا اهيلع عقي ام ليصفت

 اين ذب ل
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 لوألا بابلا

 هطورشو قالطلا ظافلأ يف

 . ةقلطملا قالطلا ظافلأ عاونأ يف : لوألا لصفلا

 . ةدّيقملا قالطلا ظافلأ عاونأ يف : يناثلا لصفلا

 لوألا لصفلا

 ةقّلطمْلا قالطلا ظافلأ عاونأ يف

 اوفلتخاو . حيرص ظفلبو ةينب ناك اذإ عقي قالطلا نأ ىلع نوماسملا عمججأ

 نود ظفللاب وأ « ظفللا نود ةينلاب وأ حيرصب سيل يذلا ظفللا عم ةينلاب عقي له

 كلذكو « عرشلا رهاظل ًاعابتاف حيرصلا ظفللاو ةينلا هيف طرتشا نف « ةينلا

 هعقوأ نيملا يفو رذنلا يف دقعلاب ههبش نمو « حيرصلا ماقم رهاظلا ماقأ نم

 نأ ىلع روهملا قفتاو . طنقف ظفللاب هعقوأ ةمهتلا لمعأ نمو « طقف ةينلاب

 ليضفت يف اوفلتخاو . ةيانكو « حيرص : نافنص ةقلطملا قالطلا ظافلأ

 كلذ نم اندصق امنإ نحنو « اهيف مزلي امو اهماكحأ يفو ةيانكلا نم حيرصلا

 ظفل وه حيرصلا : هباحصأو كلام لاقف « لوصألا ىرجم يرجي امو روهشملا ركذ

 « ةلومحجو ةرهاظ نيبرض ىلع هدنع يهو « ةيانك كلذ ادع امو « طقف قالطلا

 : ثالث ةحيرصلا قالطلا ظافلأ : يعفاشلا لاقو « ةفينح وبأ لاق هبو

 لهأ ضعب لاقو « نآرقلا يف ةروكذملا يهو «حارسلاو قأرفلاو « قالطلا
 قالطلا حيرص يف مهفالتخا وه اذهف . ثالثلا هذه الإ قالط عقي ال : رهاظلا

 . © هحيرص ريغ نم

 .لوق يف قالطلا عقي ل هب ظفلتي نأ نود هبلقب هاون ولف « ظفلب الإ عقي ال قالطلا نإ : الوأ )١(



 لقط

 يعرشلا ىنعملا اذه ىلع هتلالد نأل حيرص قالطلا ظفل نأ ىلع اوقفتا انإو

 حارسلاو قارفلا ظافلأ امأو . بابلا اذه يف ًالصأ راصف عرشلاب ةيعضو ةلالد
 عرشلا فرُعب لدت نأ ينعأ : فرصت اهيف عرشلل نوكي نأ نيب ةددرتم يهف

 اذإف « ةيوغللا اهتلالد ىلع ةيقاب يه وأ « قالطلا هيلع لدي يذلا ىنعملا ىلع
 ىنعم وه اذه ذإ ًازاجم تناك قالطلا ىنعم يف ينعأ : ىنعلا اذه يف تلمعتسا
 بهذ افإو . هتلالد يف ًازناجم نوكي يذلا ظفللا ينعأ ةيانكلا

 درو اغإ عرشلا نأل « ةثالثلا ظافلألا هذه الإ قالطلا عقي ال هنأ ىلإ بهذ نم
 اهب رصتقي نأ بجوف « ظفللا اهطرش نمو « ةدابع يهو ةثالثلا ظافلألا هذهب

 اهيف دراولا يعرشلا ظفللا ىلع

 «ريثك يأ نب يحيو «ريبج نب دسيعسو « ديز نب رباجو « ءاطع مهنم معلا لهأ ةماع

 . يبعشلاو ٠ نسحلاو « مساقلا نع يورو « دمحأو « قحسإو « يعفاشلاو

 دق سيلأ هسفن.يف قلط نيف نيريس نبا لاقو « تقلط ٠ كلذ ىلع مزع اذإ : يرهزلا:لاقو

 . هللا هلع

 وأ « هب مكتت مام اهسفن هب تثّدح امع ىتمأل زواججت هللا نإ » ِهَتْيَو ينلا لوق روهملا ليلدو

 « كلملا ليزي فرصت هنألو « حيحص ثيدح اذه : لاقو « يذمرتلاو « يئاسنلا هاور « لمعت

 ."ةبهلاو « عيبلاك ةينلاب لصحي ملف
 : ظافلأ ةثالث قالطلا حيرص نأ : دمحأو ديدجلا يف يعفاشلا بهذم نإف « اذه َمِلع اذإ

 . مزح نبا لاق هبو «٠ كلام نع ةياور يهو ٠ نهنم فرصتامو ء حارسلاو « قارفلاو « قالطلا
 « هدحو قالظلا ظفل قالطلا حيرص نإ ىرخألا ةياورلا يف كلامو « ةفينح وبأ لاقو

 جاتحي كلذ نأ هنع يورو « دماح نب هللا دبعوبأ ةلبانحلا نم كلذ ىلإ بهذو « ريغ ال هنم فرصت امو

 . ةين ىلإ جاتحي ال هنأ هنع يورو « ةين ىلإ

 هيف نيحيرم انوكي ملف ًاريثك قالطلا ريغ يف نالمعتسي حارسلاو « قارفلا ظفل نأ مهتجحو
 . هتايانك رئاسك

 « نيجوزلا نيب ةقرفلا ىنعب « باتكلا اه. درو ظافلألا هذه نأ : لوألا لوقلا باحصأ ةجحو

 < ناسحإب َحيِرْدَت وأ ء فورعمب كاسمإف ١ : ىلاعت لاق . قالطلا ظفلك هيف نّيحيرص اناكف

 نِم الُك هللا ِنْفُي اقّرَفَتُي نإو > : لاقو 4 آاليمخج حارس َنُكْحّرَسأو َنُكْمَتَمُأ َنْيلامتف» : لاقو
 ( 7١7 /5 يرابلا حتف ) رظناو ( 588/1١١ عومجملا ) رظنأو ( ١ // ينغملا ) رظنا . 4« هتعَس

 . كلام بهذمل ( 5800 ١/ يفاكلا ) رظناو
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 : ناتروهشم ناتلأسم ةيفف قالطلا ظافلأ حيرص ماكحأ يف مهفالتخا امأف

 اهيف اوفلتخا : ةيناقلاو . اهيلع ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام قفتا : اههادحإ

 لوق لبقي ال: اولاق ةفينح ابأو يعفاشلاو كلام نإف اهيلع اوق اوقفتا يتلا امأف

 تنأ هتجوزل لاق اذإ ًاقالط هب دري مل هنإ قالطلا ظافلأب قطن اذإ قلطلا

 : تلاق نأب ةيكلاملا تنثتساو . يعفاشلا دنع قارفلاو حارسلا كلذكو . قلاط

 نأ هلأست ن نأ لثم « هاوعد قدص ىلع لدت ةنيرق ةأرملا وأ ةلاحلاب نرتقت نأ الإ

 دنع ةلأسملا هقفو . قلاط تنأ امل لوقيف « ههبشو هيف يه قاثَو نم اهقلطي

 روهشملاف كلام امأو « ةين ىلإ جاتحي ال مدنع قالطلا نأ ةفينح يبأو يعفاشلا

 عضومل انهه هوني مل نكل « ةين ىلإ جاتحي هدنع قالطلا نأ هنع

 وبأو يعفاشلا هيف هفلاخ امم كلذو « عئارذلل دس مهتلاب محلا هيأر نمو « مهتلا

 مهتلاب محي الو قالطلا ظافلأ يف ةينلا طرتشي نم يأ ىلع بجيف . ةيفنح

 . 2 ىعَدا ايف هقدصي نأ

 اك دعا د

 ىعّداو « قلاط تنأ هتجوزل لاق نيف اوفلتخا : ىهف : ةيناثلا ةلأسملا امأو
 ىون ام وه : كلام لاقف « ثالث امإو نيتنث امإ ةدحاو نم رثكأ كلذب دارأ هنأ
 لوقلا اذهو .:ةدحاو ةقلط لوقيف َدِّيَقُي نأ الإ يعفاشلا لاق هبو « همزل دقو

 قالطلا ظفلب ًائالث عقي ال : لاقف ةفينح وبأ امأو « هباحصأ دنع راتخلا وه

 لب « ةين ىلإ جاتحي ال قالطلا حيرص نأ ءاماعلا نيب فالخ ال هنأ : ةمادق نباو ٠ يبطرقلا ركذ )١(

 هيف ًاحيرص تناك اذإ « ةين ريغ نم هب هيف ىفتكي لوقلا هيف ربتعي ام نألو « دصق ريغ نم عقي
 َنُهْلْرِمَو دج ٌنُهٌَّدِج : ثالث » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل دجلا مأ . حزملا دصق ءاوسو « عيبلاك

 . نسح ثيدح لاقو يذمرتلاو « دواد وبأ هاور « « ةعجرلاو ٠ قالطلاو « حاكنلا : دج
 اذه يور « ءاوس هلزهو قالطلا دج نأ ىلع معلا لهأ نم هنع ظفحأ نم عمجأ : رذنملا نبا لاق

 « ديبع وبأو « دمحأو ٠ يعفاشلا لاق هبو . ةديبعو ءاطعو « دوعسم نباو « باطخلا نب رمع نع

 كلام بهذمل رظناو ( 197/8 يبطرقلا )و ( 7١5 /7 ) رظنا . قارعلا لهأو نايفس لوق وهو
 ) يفاكلا ١/96 ( . ١



 لكفي

 . © ًاحيرصت الو ةيانك ال « دارفإلا ظفل هنهضتي ال ددعلا نأل

 ظفللا عم ةينلاب وأ ظفللا نود ةينلاب قالطلا عقي له مهفالتخا ببسو
 لقحملا ظفللاو ةينلاب لاق نم كلذكو ء ثالثلا بجوأ ةينلاب لاق نف ؟ لقحلا

 نم دبال هنأو ددعلا لحي ال هنأ يأر نمو « ددعلا لحي قالطلا ظفل نأ ىأرو

 هذهو « هاون نإو ددعلا بجي ال : لاق ةينلا عم قالطلا يف ظفللا طارتشا
 طارتشا ينعأ : قالطلا ظافلأ طورش لئاسم نم يهو « اهيف اوفلتخا ةلأسملا
 الإ عقي ال قالطلا نأ كلام نعروهشملاف« امهدحأ دارفناب وأ , ظفللا عم ةينلا

 نود ظفللاب عقي هنأ هنع يور دقو « ةفينح وبأ لاق هبو « ةينلاو ظفللاب
 نف « ةين ىلإ جانحي ال حيرصلا قالطلا ظفل نأ يعفاشلا دنعو « ةينلا

 )١( يفاكلا ) كلام بهذمل رظنا ١/  ) 474ناتياور دمحأ نعو :

 يعازوألاو « يروثلاو « رانيد نب ورمعو « نسحلا لوق وهو « ةدحاو الإ عقي ال : اهادحإ ٠ يبأو
 ثالثلا هب عقت ملف « ةنونيب الو « ًاددع نضتي ال « ظفللا اذه نأل « ةفينح ٠ تنأ : لاق ول !؟

 ددعلا نضتي مف « اهيلع يه . ةفص نع رابخإ . قلاط تنأ : هلوق نأ كلذو « ةدحاو قلاط

 رهاطو « ضئاحو « ةّئاق : هلوقك .

 يعفاشلاو كلام لوق وهو : ثالثلا عقو اثالث ىون اذإ : ةيناثلا ةياورلاو ٠ ديبع ينأو ٠ نباو
 ًاثالث ناك « ثالشلا هب ىون اذإف « أثالث ناك . ثالثلا ظفل هب نرق ول ظفل هنأل ءرذنللا

 لاا ينغملا ) رظنا . تايانكلاك (.

 ثالثلا ىونو « يقأرما قلط » : لجرل لاق وأ « كسفن يقلط » ةفينح يبأ دنع لاق اذإ نكلو «
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 لاق نأب هدحو ردصملا ركذ اذإ اذكو « ًاقالط قلاط تنأ » : لاق نأب ردصملا هب نرق اذإ كلذكو

 » ةفينح يبأ بهذمل( 55٠/؟ ءاهقفلا ةفحت )رظنا . عامجإلاب حص : ثالثلا ىونو « قالطلا تنأ . '

 ةقلطم وأ « ةقلاط وأ قلاط هلوقك « قالطلا ظفل هيف ام وهو « حيرصلا قالطلا : كلام دنع (؟) ..
 هب تنرتقا اذإ الإ « قالطلا دري مل هنأ ىعدا نإو ةين ىلإ رقتفي الو « هلك اذه قالطلا همزلي

 قلاط تنأ : لوقيف « قاثو نم اهقلطي نأ هلأست نأك « هاوعد قدص ىلع لدت« ةنيرق .

 قارفلاو  حيرستلاك ةغللا يف وأ عرشلا يف اهب قلطي نأ ةداعلا ترج يتلا ةرهاظلا ةيانكلا امأ «

 ةين ىلإ جاتحت ال « حيرصلا كح اذه حف . ةتبو « نئابو .

 كلهأب يقحلا : هلوقك ةلتحلا ةيانكلا امأ ٠ همزلي ال اذهف , كلذ هباش امو ينع يدعباو « يبهذاو
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 ةينلا ربتعي مل نمو "7 « تاينلاب لامعألا ام » ِهَِلَع هلوقب جتحا ةينلاب ىفتكا
 نايسنلاو اطخلا ىتمأ نع عفر » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب جتحا ظفللا نود

 مزلي سيلو : لاق . سفن ثيدح لوق نود ةينلاو "7 « اهسفنأ هب َتْندَح امو
 . اهسفنب ةيفاك ةينلا نوكت نأ مدقتملا ثيدحلا يف لمعلا يف ةينلا طارتشا نم

 دصق اذإ نئاب قالط اهب لوخدملا يف قالطلا ظفلب عقي له بهذملا فلتخاو

 هذهو «عقي ال ليقو « عقي ليقف ؟ ضوع كلانه نكي ملو قلطملا كلذ
 تسيل يتلا قالطلا ظافلأ امأو قالطلا ظافلأ حيرص ماكحأ لئاسم نم ةلأسملا

 . ةلقع ةيانك يه ام اهنمو « كلام دنع ةرهاظ ةيانك يه ام اهنف ٠ حيرصب
 هلوق لبْقُي مل اقالط دري ) هنأ ةرهاظلا ةيانكلا يف ىعدا اذإ هنأ كلام بهذمو

 . هنم لبق « قالطلا وني مل هنإ : لاق نإو « هاون نإ الإ قالطلا -

 وأ « ءام ينيقسا هلوقك « قالطلا ىلع لدن ال يتلا ظافلألا نم ةيانكلاو . حيرصتلا ادع ام امأ

 رظنا . همزلي مل « هدري مل نإو ءروهثملا ىلع همزل ٠ قالطلا هب دارأ نإف « كلذ هبشأ ام

 نع القت اهيلع مالكلا مدقت دقو « يزج نبال اهدعب امو ( ؟؛:ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق )

 ظفللاب الإ عقي ال قالطلا نأ كلام نع روهشلاف » فلؤملا لوق نذإ . ةمادق نباو « يبطرقلا

 يبأ بهذم كلذكو . انيب اك ةينلا هيف طرتشي هدنع قالط لك سيل ذإ . هقالطإ ىلع سيل « ةينلاو

 « ًادحاو ًالوق ةين ىلإ جاتحي ال هنإف ء هنم قح قتشا امو « قالطلا ظفلك ًاحيرص ناك ام نإف « ةفينح

 2« ةدحاو تنأ »و ( كّمحَر يربتسا )و « يدَتْعاك » ةيانك ىمست يتلا ةثالثلا ظافلألا امأو

 .( ؟هورلك# ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ةين ىلإ جاتحتف

 بهذم امأو . كلذ لمأتف « انحضوأ اك « هقالطإ ىلع سيل « ةفينح يبأ دنع ةينلا طرش نذإ

 ىعدا ءاوس « عقو قلط نإف : هي يفشل

 « قارفلاو « حارسلاو ٠ قالطلا ء امهدنع انركذ ا حيرصلاو , قلط هنأ عدي مل مأ « قلط هن

 م ا اهو

 بهذم وهو . دمحأ دنع لاح ةلالدوأ « ةينب الإ قالطلا هب عقي الف « حيرملا ريغ امأ

 مدقت دقو . ( 15/١١5 عومجملا عم بذهملا ) رظناو « اهدعب امو ( 155/7 ينغملا ) رظنا . يعفاشلا

 . ليلق لبق كلذ لثم

 )١( ثيدحلا جيرخت مدقت (0) . ثيدحلا جيرخت مدقت .



 لقد

 لبقي ال كلذك « حيرصلا يف هيأرك كلذ ىلع لدت ةنبرق كلانه نوكت نأ الإ

 اهب لوخدملا يف كلذو ةرهاظلا تايانكلا يف ثالثلا نود نم هيعّدي ام. هدنع

 . علخلا يف كلذ لاق نوكي نأ الإ

 نأل « ثالثلا نود ايف ةرهاظلا ةيانكلا يف هقدصيف اهب لوخدملا ريغ امأو

 ٠ كبراغ ىلع كّلْبَح : مهوق لثم يه هذهو « نئاب اهب لوخدملا ريغ قالط
 يف يعفاشلا بهذم امأو . ةيرّبو ةّيِلَخ تنأ : موق لشمو « ةتبلا لثمو
 ناك اقالط ىون ناك نإف « هاون ام ىلإ كلذ يف عجري هنإف ةرهاظلا تايانكلا

 . كلذ يف قدصيو « ةدحاو ناك ةدحاو وأ ًاثالث ناك ًاثالث ىون ناك ْنإو ًاقالط

 وأ ةدحاو هلصأ ىلع هنأ الإ « يعفاشلا لوق لثم كلذ يف ةفينح يبأ لوقو

 قالطلا ىلع لدت ةنيرق .هب تنرتقا نإو « ةنئاب ةدحاو ةقلط هدنع عقو نيتنثا

 وبأو . قالطلا هتاركاذم يف هدنع ناك اذإ كلذو « ْقَّدَصُي مل هوني مل هنأ عزو

 كلبح : عبرأ الإ ةنيرقلا هذه اهب تنرتقا اذإ اهلك تايانكلاب قلطي ةفينح
 ريغ ةلقحلا نم هدنع اهنأل « يِعْنَقَبَو . يئربّتساو « ىّدتعاو , كبراغ ىلع
 اهيف ربتعي هنأ كلام دنعف ةرهاظلا ريغ ةلتحلا قالطلا ظافلأ امأو . ةرهاظلا

 : اولاقف ءاماعلا روهجج هفلاخو . ةرهاظلا ةيانكلا يف يعفاشلا دنع لاحلاك هتين

 ةثالث ةرهاظلا تايانكلا يف لصحيف ًاقالط ىون نإو  ءيش اهيف سيل

 ىلع لدت ةماك لك : هدنع يهف « ةرهاظلا ريغو « ةرهاظلا تايانكلا نيب قرفي مل يعفاشلا )١(

 « نئاب تنأ ٠» لثم قارفلا ىلع لدتو ؛ قالطلا هبشت يتلا ظافلألا ينهو « هريغو ء« قالطلا 6

 « يبهذأو ٠ يبرغاو « يدعباو « ينيبو « ةدحاوو « ةرحو « ةلتبو « ةتبو « ةيربو « ةيلخو

 نإف « .. ىّدتعاو ٠ يعنقتو « يرتتساو , كبراغ ىلع كلبحو كلهأب يقحلاو , يلحفتساو
 ةلاح يف كلذ لاق ءاوس « عقي م ءوني مل نإو « قالطلا عقو « قالطلا ئونو « كلذب اهبطاخ

 لاقو . دمحأ بهذم وهو . هلأست مل مأ « قالطلا هتلأس ءاوسو « بضغلا ةلاح يف مأ « اضرلا

 « دمجأ مالك رهاظ نإف « مارحو « ةلتبو « ةتبو « نئاب تنأ : لاق اذإ : ةلبانحلا نم يضاقلا

 . كلا؟ اهريغو « ةرهاظلا نيب قرفف « ةرهاظ تايانك اهنأل « ةين ريغب عقي قالطلا نأ قرخلاو

 ش . ( 38١/ا ينغبا )و ( 208 ٠6/ عومجملا ) رظنا
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 قدصي ال هنإ لوقو « يعفاشلا لوق وهو . قالطإب َقَدَصُي نأ لوق : لاوقأ
 نأ الإ قدضي هنإ لوقو « كلام .لوق وهو ةنيرق كلانه نوكي نأ الإ قالظإب

 . © ةفينح يبأ لوق وهو « قالطلا ةركاذم يف نوكي

 ىلإ ةعجار يهو فالتخالا اهيف عقوف ةنونيبلا ةفص ىلع ةلالدلا يف اهفعضو

 هنإ ةرهاظلا تايانكلا يف هلوق لبقي ال هنأ ىلإ كلام راص امإو  لوصألا هذه

 هذه نأ كلذو « هيلع دهاش يعرشلاو يوغللا فرعلا نأل « ًاقالط هب دري م

 كلانه نوكي نأ الإ « قالطلا اهب دارملاو . ًابلاغ سانلا اهب ظفلت امنِإ ظافلألا

 نود هيعدي اهف هلوق لبقي ال هنأ ىلإ راص انإو كلذ فالخ ىلع لدت ةنيرق
 الإ عقت ال ةنونيبلاو « ةنونيبلا وه ظافلألا هذه نم رهاظلا نأل « ثالثلا

 ةركانم لاح ريغ يف قالطلل حلصي ًاظفل ركذ اذإ هنإف «ليصفت هيفف : ةفينح نأ بهذم امأ )١(

 « قالطلا ةنونيبب لحم « نئاب » هلوق نإف رخآ رمأل حلصي : ةقرفلل حلصي !؟ هنأل ؛ عقي ال

 هنإف « قالطلل حلصي اك هنإف « كلهأب يقحلا هو « يبرغا هو « يبعذا » كلذكو ءربخلا ةنونيببو

 عققي قالطلا نأل « ىون نإو « قالطلا هب عقي ال هنإف « قالطلل حلصي ال ًاظفل ناك نإو
 نع تحفص »و « كقالط نع تضرعأ »و « يدعقا »و « ىنيقسأ » هلوقك ةينلاب ال . ظفللاب

 . كلذ وحنو « كليبس تيلخ »و.« كقالط تكرت »و « كقارف

 الب قالطلا عقي تايانكلا نم ظافلأ ةعست يفف ء بضغلا لاحو « قالطلا ركذ لاح يف امأ
 « يراتخاو ء كديب كرمأو « ةتبو ةئيربو « ةيلخو « مارح لع تنأ « نئاب تنأ : يهو « ةين
 لدي لاحلا نكلو « هريغل حلصت قالطلل حلصت اك ظافلألا هذه نأل , كمحر يربتساو « ىدتعاو
 هنأ رهاظلا ناكف « ةموصخلاو , بضغلا لاحو « قالطلا لاؤس لاح هنأل « ًارهاظ قالطلا ىلع
 . هريغ ىلع قالطلا بناج حجرف « كلذب قالطلا دصق
 يل كلم ال هو« كليبس تيلخ هو« كتقراف هو « كيلع يل ليبس ال »هلوقك ظافلألار ئاسامأو
 « يبهذا »و « يجرخا »و « يبرغا هو « كلهأل كدتبهو »و . « كلهأب يقحلا »و « كيلع

 . ( 585/؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ةينلاب الإ عقي الف « يجّوزت »و « يرتتسا هو « يموق هو
 . ىلع لدت ال يتلا ظافلألاب قالطلا عقي ال هنوك يف ( ؛١٠/508 عومجملا ) يعفاشلا بهذمل رظناو
 نسحأ امو « ينيقساو « ينيمعطأو , يدعقاو ٠ يموق : هلوقك ىون نإو هب اهبطاخ اذإ « قارفلا



 لكشف

 يقبف ضوع كانه سيل هنأل ًاملخ عقت ملاذإو « ًاثالثوأروهشملا يف هدنع ًاملخ

 نأب بهذملا يف لوقلا ىلع جرختيو . اه لوخدملا يف كلذو « ًاثالث نوكي نأ

 ةدحاو نوكتو كلذ : قدصي نأ ددع نودو ضوع نود نم عقت نئابلا

 نود اهف هلوق لبقي هنأ ىلع عامجإلا عقو اذإ هنأ يعفاشلا ةجحو « ةئئاب

 نأل هتيانك يف هلوق لبقي نأ ىرحأ ناك قالطلا ظافلأ حيرص يف ثالثلا

 ظفل نإ ةيكلاملا لوقت نأ هبشيو . ةيانكلا ةلالد نم ىوقأ حيرصلا ةلالد

 ةجحلا نمو « ددعلا يف حيرصب سيلف قالطلا يف ًاحيرص ناك ثإو قالطلا

 انإو .« « كبراغ ىلع كلبح » » يف رمح بهذم وهو « مدقتملا ةناكر ثيدح يعفاشلل

 ثالثلا نود ام ىون اذإ ةرهاظلا تايانكلا يف قالطلا نأ ىلإ يعفاشلا راص

 هنأل ًانئاب نوكي هنأ ىلإ ةفينح وبأ راصو ؛ مدقتملا ةنكر ثيدحل ًايعجر نوكي

 ةنونيبلا ىلع دئاز ىنعم ثالثلا نأل ثالث هلعجي لو ةمصعلا عطق هب دوصقملا

 , 0) هدنع

 ِفْرُع ىلع ةينلا وأ ةينلا ىلع ظفللا ٌفْرُع مدقي له مهفالتخا ببسف

 نف ؟ ددعلا وأ طقف ةنونيبلا يضتقي لهف ظفللا َفْرَع اَنِيّلَغ اذإو ؟ ظفللا

 رهاظلا فرعلا مدسق نمو ظسفللا فرعب هيلع ضقي مل ةيينلا مدق

 راصمألا ءاهقفو لوألا ردصلا هيف فلتخا امو . ةينلا ىلإ تفتلي مل

 بابلا اذه يف ةلخادلا لئاسإ سنج نم ينعأ : : بابلا اذه نم

 : لاق كلام نأ كلذو (9 مارح يلع تنأ هتجوزل لاق نم ينعأ : ميرحتلا ظفل

 .. كيف هللا كرابو ء, كهجو 2
 )١( ةداعإلا ىلإ ةجاح الف « فلؤملا اهركذ يتلا لئاسملا هذه يف ةمادق نبال ( 1718/7 ينغملا ) رظنا .

 نيرشع ىلإ اهيف اوبهذ ىتح اوفلتخا دقو « مارح يلع تنأ » هتجوزل لاق اذإ اهف ءاماعلا فلتخا (0)

 . ًابهذم

 رفكتو « نيي كلذ نأ ىلإ : مهنع هللا يضر ةشئاعو « سابع نباو ءرمعو ء ركب وبأ بهذف

 « ةيعجر ةقلط يه : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو . يعازوألا لاق هبو « نيي ةرافك

 وأ« « هاون هقالطإب راهظ وه : لاقف « دمحأ لاق هبو « راهظ وه : ناثع لاقو . يرهزلا لاق هبو

 بهذم رهاظ وهو « هاون ام ىلإ فرصنيف « نيهلا وأ « « قالطلا ىلإ ةينلاب هفرصي مل نإ « هوني مل
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 ء اه لوخدملا ريغ يف ىونيو ثالثلا يأ : تبلا ىلع اه لوخدملا يف لمحبي

 « ىليل يبأ نبا لوق وهو « ةرهاظلا تايانكلا يف مدقتملاهلوق سايق ىلع كلذو

 هنإف نوشجاملا نبا الإ هباحصأ لاق هبو « ةباحصلا نم ّىلعو تباث نب ديزو

 هذه يف لاوقألا دحأ وه اذهف ًاثالث نوكتو اهب لوخدملا ريغ يف ىوني ال : لاق

 ةدحاو ىون نِإو ثالث يهف انالث كلذب ىون ْنإ هنأ : يناثلا لوقلاو « ةلأسملا

 ًاقالط هب وني م نإو اهرَْكُي نيه وهف أنيمي ىون ْنِإو « ةنئاب ةدحاو يهف

 : ثلاثلا لوقلاو يروثلا .لوقلا اذه لاقو « ةبْذَك يه « ءيشب سيلف اَنيِم الو

 م نإو « ثالثف ثالث وأ ةدحاوف ةدحاو ىون ْنِإو اه ىونام ًاضيأ نوكي نأ

 يعازوألا هلاق لوقلا اذهو « اهرفكي نيمي وهف ًاكيش وني

 فرصتبف ؛ قالطلا وأ راه ىلإ ةينلاب هفرصي نأ الإ نيج هقالطإب هنأ ةينث ةياوب هني بأ

ار ر ةياور هيفو « هريغ ىون ولو « لاح لكب راهظ هنأ ةثلاث ةياور هنعو . هاون ام ىلإ
 اهاكح ةعب

 هنأ : : امهادحإ ناتياور هيف هنعف « « هلوقب هلصو ولو « نئاب قالط هنأ هعورف يف نسحلا وبأ

 : لاق ول ا؟ ء راهظ هنأ : ةيناشلاو «نيتياور ىلع ؟ ةدحاو وأ « ثالثلا همزلت لهف « قالط

 . يمأ رهظك يلع تنأ
 اذه ركذ ؛ ثالثلا قالطلا هب عقي : ةريره وبأو , تباث نب ديزو « بلاط يأ نب ىلع لاقو

 . نايبلا يف ينارمعلا

 « ًاقالط ناك « قالطلا هب ىون نإف 6 مارح ّلع'تنأ » ةتجوزل لاق اذإف : يعفاشلا دنع امأو

هئطو.مرحت وأ « اهنيع ميرحت ىون نإو « ًارهاظم ناك « راهظلا هب ىون نإو
 الب اهجْرَق وأ « ا

 بجي : : اههدحأ نالوق هيفف « أئيش وني مل نإو « انيمي نكي مل نإو . نيم ةرافك بجو « قالط

 باجيإ يف ةيانك اذه نوكيف « ءيش هيلع بجي ال : يناغلاو . نيم ةرافك « ةرافكلا هيلع
 ١ . ةرافكلا

 ريغ يف اهيف يونيو . اهلئاق اهيف يوني ال ء اهب لخد نم لك يف ثالث قالط اهنأ كلام دنعو
 5707 نم هنزلمو , قالللا أس يوني هنأ ؛ ةنيدللا نم ةعامج هنع كور دقو ٠ ام لوخدلا

 باوصلاب يدنع وهو : ربلا دبع نبا لاق . اهريغو « اهب لوخدملا يف لاق ام

 ب قال عقب فا « بضغلا لاح وأ « قالطلا ركذ لاح يف كلذ لاق اذإ هنأ ةفينح يبأ دنعو

 ناك قالطلا هب ىون اذإ هنإف « بضغلا لاحو « قالطلا ةركاذم لاح ريغ يف ناك اذإو « ةين

 ةفينح يبأ بهذمل /؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ًاقالط نكي مل ءوني م نإو ءًاقالط

 ةيعرشلا ماكحألا نيناوق )و ( ة/١/4 يفاكلا )و ( احد عومجملا )و ( 1738717 ينغملا )و

 . كلام بهذمل ( "١6ص
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 , هددع يفو قالطلا ةدارإ يف نيعضوملا يف اهيف يوني نأ عبارلا لوقلاو

 ريغب اههيرحت دارأ نإو « ًايعجر ناك ةدحاو ىون نإنف ٠ ىون ام ناك ىون اف

 . يمفاشلا لوق وهو نيمي ةرافك هيلعف قالط

 ةدحاو ىون نإف « ددعلا يفو قالطلا يف اضيأ يوني هنأ : سماخلا لوقلا

 سيلف بذكلا ىون نإف « لوم وهو انيمي ناك ًاقالط وني مل نإف « ةنئاب تناك
 نيي اهنأ : سداسلا لوقلاو . هباحصأو ةفينح وبأ هلاق لوقلا اذهو « ءيشب
 رمع لوق وهو . ةظّلغم نيمي لاق ءالؤه ضعب نأ الإ « نيهلا رفكي ام اهرفكي
 لئس دقو سابع نبا لاقو « نيعباتلا نم ةعامجو سابع نباو دوعسم نبأو
 بهذ لسمو يراخبلا هجرخ « ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك دقل : اهنع

 7 م كن هللا لَحأ ام ُمّرَحَّت مِل يبنلا اهُّيأأاي > : ىلاعت هلوقب جاجتحالا ىلإ
 ةرافك هيف سيلو « ءاملا يرحتك ةأرملا ميرحت نأ : عباسلا لوقلاو . ةيآلا
 لوق وهو 7 4 ّْىَل هللا لَحأ ام تابّيَط اوُمّرَحّتال ١ : ىلاعت هلوقل قالط الو
 اهيف لاق نمو . مهريغو يبعشلاو نمحرلا دبع نب ةماس يبأو عدجألاو قورسم

 اهيف بجوأ مهضعبو . راهظلا يف بجاولا اهيف بجوأ مهضعب ةظلغم ريغ اهنإ

 نيب سيل وأ ؟ ةيانك وأ نيي وه له فالتخالا ببسو « ةبقر قتع
 . قالطلا ظافلأ يف فالتخالا نم عقي ام لوصأ هذهف ؟ ةيانك الو

 ايي ذل

 )١( ةيأ ميرحتلا ١ .

 . ملال ةيأ ةدئالل (؟)



 ليا

 يناثلا لصفلا

 ةدّيقملا قالطلا ظافلأ يف

 « ءانثتسا دييقت وأ « طارتشا دييقت امإ : نيمسق نم ولخي ال ديقملا قالطلاو

 نم لعف عوقوب وأ رايتخا هل نم ةئيشمب قلعي نأ ولخي ال طرتشملا ديقتلاو

 قلعملا هيعدي ام ىلع دوجولا ىلإ معلا لوهجم ءيش جورخب وأ ةلبقتسملا لاعفألا

 دوجولا ىلإ وأ « سحلا ىلإ هجورخ دعب الإ هماع ىلإ لصوتي ال امم هب قالطلل

 امأف . نوكي ال وأ نوكي نأ نكمم وه امم هيلع فوقولا ىلإ ليبس ال امب وأ
 « قولخم ةئيشمب وأ هللا ةئيشمب هقلعي نأ ولخي ال هنإف ةئيشملاب قالطلا قيلعت

 نإ قلاط تنأ لوقي نأ لثم طرشلا ةهج ىلع هقلع ءاوسو هللا ةئيشمب هقلع اذإف

 نإف لا ءاشب نأ لإ قلاط تنألوقي نأ لثم ءادثتمالا ةهج ىلعوأ « هلا اش

 13 ا ةئيشم قلطلا قثتسا اذإ يمفاشلاو ةفينح

 هتأرمال لاق اذإ ةفينح يبأ دنعو ( 157 /؟ ةنودملا )و ( 275/١ يفاكلا ) كلام بهذمل رظنأ )١(
 ىلع ءانثتسالا مدق ءاوس « عقي الف « ًالوصوم ناك نإف : ليصفت هيفف « هللا ءاش نإ قلاط تنأ »
 . فرعت اهنإو « هللا ةئيشمب قالطلا قيلعت « هللا ءاش نإ » هلوق نأل « هرخأ مأ ٠ قالطلا ظفل
 , سفنلاب مالكلا عطقتا اذإف ء رخآ مالكب وأ ٠ توكسب نوكي نأ امإف ٠ لصاف كانه ناك اذإف
 « هجولا ىلع هفورحب ىقأو « ءانثتسالاب هناسل كرح ولو هنع زارتحالا نكمي ال هنأل « هب ةربع الف
 . ءانشتسا نوكي عمسي مل هنكل
 . عاجإلاب هؤانثتسا حص « قلاط تنأف هللا ءاش نإ » : لاقف « ءانثتسالا مدق ولو
 دنعو « فسوي يبأو « ةفينح يبأ لوق ىلع حصي ةنإف « قلاط تنأ هللا ءاش نإ » لاق اذإ امأف
 . حصي الدمع
 رظنا . عقي « معلا سلجم يف ءاش نإف هتئيشمب قلعم وهف « نالف ءاش نإ قلاط تنأ » : لاق نإو
 « تقلط ٠ هللا ءاش نإ قلاط تنأ : لاق نإف . دمحأ بهذم امأ ( /؟ ءاهقفلا ةفحت )

 . دجأ هيلع صن . قتع « ىلاعت هللا ءاش نإ ءرح يدبع : لاق اذإ كلذكو
 « ثيللاو « كلامو . يرهزلاو « ةداتقو « لوحكمو « نسحلاو « بيسملا نب ديعس لاق اذهو



 لقرب

 هقلعتك ةعقاولا ةرضاحلا لاعفألاب ءانثتسالا قلعتي له فالخلا ببسو

 لاق نف ءرضاح لعف وه قالطلا نأ كلذو ؟ قلعتي ال وأ ةلبقتسملا لاعفألاب

 لاق نمو « قالطلا يف ةئيشملا طارتشا الو ءانثتسالا رثؤيال : لاق هب قلعتي ال

 هتئيشم حصت نم ةئيشمب قالطلا قلع نإ امأو « هيف رثؤي : لاق هب قلعتي

 رايتخا ىلع فقي قالطلا نأ كلام بهذم يف فالخ الف اهملع ىلإ ّلصََتيو

 . © هتئيشمب قالطلا قلع يذلا

 . بهذملا يف فالخ هيفف ءهل ةئيشم ال نم ةئيشمب قالطلا قيلعت امأو

 اذه عقي : لاق عقي هدنع لزهلاب قالطلا ناكو لزهلا قالطب ههبش نف () ىنعملا

 . ديبع وبأو ؛ يعازوألاو -

 , مملاو سواط لوق وهو : قانعلا كلذكو . عقي ال قالطلا نأ ىلع لدي ام دمأ نعو

 دقو . ديز ةئيشم ىلع هقلع ول ا؟ « عقي ملف « اهدوجو ملعي مل ةئيشم ىلع هقّلع هنأل ٠ يعفاشلاو

 هاور « ثنحي مل « هللا ءابش نإ : لاقف « نيي يلع فلح نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 سابع نبا تعمس لاق ةزمح وبأ ىور ام لوألا لوقلا ةجحو . نسح ثيدح لاقو « يذمرتلا

 صفح وبأ هاور « قلاط يهف « هللا ءاش نإ قلاط تنأ : هتأرمال لجرلا لاق اذإ » : لوقي

 « هللا ءاشي نأ الإ قلاط تنأ : لاق نإو ( 7١7 /7 ىنغملا ) رظنا . هوحن ةدرب يبأ نعو « هدانسإب

 ردصلا ) . بهذللا نم حيحصلا يف اذه ىلع يعفاشلا باحصأ هقفاوو ء دمحأ دنع تقلط
 اذإ وأ « هللا ءاش نإ قلاط تنأ : ظافلألا هذه يوتستو ( 450 /16 عومجما ) رظناو ( قباسلا
 . يعفاشلا بهذم يف عقي ال كلذ لكف « هللا ةئيشمب وأ « هللا ءاش ىتم وأ « هللا ءاش

 م « هتئيشم معت مل نإف ءاش هنأ معي ىتح « كلام دنع قلطت مل « يمدآ ةئيشمب قالطلا قلع نإ )١(

 ءدمحأو « يعفاشلاو « ةفينح يبأ بهذم وهو . كلام بهذمل ( 475 ١/ يفاكلا ) رظنا . قلطت

 . ( 17١7/ا/ ينغملا ) رظنا . ةداتقو « يرهزلاو

 وأ « طئاجلا وأ ءرجحلا اذه ءاش نإ قلاط تنأ » : هلوق كلذ نمو ( 874 ١/ يفاكلا ) رظنا ()

 رظنا . حصأ لوألاو :ربلا دبع نبا لاق . قلطت : ليقو « قلطت مل : ليقف « تام دقو « نالف

 تلتق نإ قلاط تنأ : لاقف « ليحتسم ىلع قالطلا قلع نإ دمحأ دنعو ( قباسلا ردصلا )

 وأ « ءامسلا تدعص وأ ترط نإ وأ « ءام هب سيلو ءزوكلا يف يذلا ءاملا تبرش وأ . تيملا

 امم قالطلا فدرأ هنأل « لاحلا يف قالطلا عقي : امهدحأ : ناهجو هيفف .. ًابهذ رجحلا تبلق



 لقضأ

 . انهه مدع دق طرشلا نأل عقي ال : لاق طرشلا دوجو ربتعا نمو « قالطلا

 ىلع دجوت اهب قلعي يتلا لاعفألا نإف « ةلبقتسملا لاعفألاب قالطلا قيلعت امأو
 رادلا لوخدك ءاوسلا ىلع عقي ال وأ عقي نأ نكمي ام : اهدحأ : برضأ ةثالث

 . فالخ الب طرشلا دوجو ىلع هيف قالطلا عوقو فقي اذهف ء ديز مودقو

 دنع ًازجان عقي اذهف . ًادغ سيشلا عولطك هعوقو نم دبال ام امأو

 ههبش نف « () طرشلا دوجو ىلع ةفينح يبأو يعفاشلا دنع هعوقو فقيو « كلام

 ءطولاب ههبش نمو ٠ طرشلا عوقوب الإ عقي ال : لاق عوقولا نكمملا طرشلاب
 عقي : لاق لجأ ىلإ ًاحابتسم ًائْطَو هنوكل ةعتملا حاكنب لجألا يف عقاولا

 عقي ال دقو « طرشلا عوقو ةداعلا بسحب هنم بلغألا وه ثلاشلا « قالطلا

 نع ناتياور كلذ يفف « رهطلاو ضيحلا ءيجمو لما عضوب قالطلا قيلعتك

 « هطرش دوجو ىلع هعوقو : ةيناقلاو « ًازجان قالطلا عوقو : اههادحإ : كلام

 يف قالطلا زاجنإب لوقلاو «٠ يعفاشلاو ةفينح يبأ بهذم ىلع يتأي يذلا وهو
 . يوق هيف فالخلاو « دبالو عقي امب هدنع هبشم هنأل فعضي اذه

 هنأل « عقي ال : يناثلاو لكلا ءانثتساك حصي ملف : يناثلا يفو « لاحلا يف هعوقو عنميو هتلمج عقري -

 . ( 518 /1 ينغملا ) رظنا . دجوت مل ةفصب قالطلا قلع

 اذإ : هلثمو « كلام دنع أزجان عقي هنإف « ًادغ سيشلا تعلط اذإ « قلاط تنأ هتأرمال لاق اذإ )١(

 هنإف « يعفاشلا دنع امأ ( 8١ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا , نالف تام وأ ء رهشلا لخد

 ءدجوي ال دق طرشلا ناك اذإ هلثمو « قالطلا عقو « تعلط اذإف « سبشلا عولط لبق عقي ال

 « ةفينح وبأ لاق هبو « قلاط تنأف « ةيردنكسإلا نم راطقلا مدق اذإ : هلوقك دجوي دقو

 . قحسإو « يروثلاو دمحأو
 يزج نبأ لصف دقو ( 518 ٠١/ عومجملا ) رظنا . يرصبلا نسحلاو , يرهزلا لاق كلام لوقبو
 : يتألاك قالطلا قيلعت يف كلام بهذمل

 تنأف ء«رادلا تلخد نإ : هلوقك نوكي الأ نكميو « نوكي نأ نكمي رمأب قّلعي نأ : لوألا
 - مل نإو « قالطلا عقو « طرشلا عقو نإ اذهف . هرفس نم نالف مدقوأ « ًاديز تماك وأ « قلاط
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 هماع ىلإ ليبس ال ناك نإف دوجولا لوهجملا طرشلاب قالطلا قيلعت امأو
 تنأف اذك ةفصب ًاتوح مزلقلا رحب يف مويلا هللا َقَلَخ ناك نإ : لوقي نأ لثم

 هقلع نإ امأو ء اذه هب عقي قالطلا نأ بهذملا يف هماعأ فالخ الف . قلاط

 تنأف ىثنأ تْدَلَو نإ : لوقي نأ لثم دوجولا ىلإ هجورخب ملعي نأ نكمي ءيشب
 فلح نإ امأو . دوجولا ىلإ ءيشلا كلذ جورخ ىلع فقوتي قالطلا نإف قلاط
 « ىثنأ تدلو ْنِإو هدنع عقي نيحلا يف قالطلا نإف « ىثنأ دلت اهنأ قالطلاب

 . ةمكآلا نيب ًاقافتا قالطلا عقي مل ء طرشلا عقي -

 وأ « رهشلا لخد نإ هلوقك عقي نأ هنم دبال رمأب وأ « ٌةداع رمعلا هغلبي لجأب هقلعي نأ : يناثلا
 . ًازجان عقي هنإف « سمشلا تعلط اذإ هلثمو . قلاط تنأف « نالف تام

 هيفف « تضح نإ قلاط تنأ هلوقك عقي الأ نكميو ٠ هعوقو بلغي رمأب هقلعي نأ : ثلاغلا

 « ةفينح يبأ بهذم وهو . هطرش لوصح ىلإ رخؤي : ليقو « قالطلا هيلع لجعي ليق : نالوق
 . يعفاشلاو

 نإ : هلوقك لاحلا يف تقلط هملع ىلإ ليبس:ال ناك نإف ٠ هعوقو لهجي طرشب هقلعي نأ : عبارلا

 تدلو نإ : هلوقك : هماع ىلإ لصوي ناك نإو ء اذك ةفص ىلع ًاتوح مزلقلا رحب يف هللا قلخ
 . هدوجو ىلع قالطلا فقوت يئنأ

 « قالطلا عقيف « هللا ءاش نإ قلاط تنأ : لوقي نأ لثم ىلاعت هللا ةئيشمب هقلعي نأ : سماخلا

 . كلذ رم دقو « ةفينح يبأو يعفاشلل ًافالخ ءانثتسالا اذه عفني الو

 ىلع قالطلا فقوتيف « نالف ءاش نإ : هلوق لثم ناسنإ ةئيشمب قالطلا قلعي نأ : سداسلا

 عقيف « نايبصلاو « نيناجملاو « تاداملاو « مئاهبلاك هل ةئيشم ال نم ةئيشمب قلع نإف « هتئيشم

 . ًالزاه ربتعي هنأل  نيحلا يف قالطلا

 « ةنالف تجوزت نإ : هلوقك ءاسنلا ضعب صخ اذإ مزلي هنإف « جاوزلا طرشب هقيلعت : عباسلا

 همزلي ال اذهف قلاط يهف « ةأرما لك تجوزت نإ : هلوقك مزلي ال هنإيف « مع اذإو ٠ قلاط يهف
 نيناوق ) رظنا . صخ مأ « ع ءاوس قالط همزلي ال : دمحأو « يعفاشلا لاقو , كلام دنع

 رظنا . صخ وأ ,« ع « همزلي : ةفينح وبأ لاقو ( 1١8 /؟ ةنودملا )و ( ةيعرشلا ماكحألا
 تنأف « سيشلا تعلط اذإ » : هلوق يف كلام بهذم نيب قرفلاو ( ةيعرشلا ماكحألا نيناوق )

 « اهعامج هيلع مرحي كلذب هقطن درجمب كلام بهذم يف هنأ , ىرخألا بهاذملا نيبو « قلاط

 ىتح عاملا هل زوجي هنإف « ىرخألا بهاذملا دنع امأ . ناثراوتي ال اهنإف ٠ تتام وأ ٠ تام اذإو

 تتام اذإ « اهثري وه كلذكو .ء سيشلا عولط لبق تام اذإ هثرت يه كلذكو « سمشلا علطت

 . ملعأ هللاو . هلبق
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 جورخ ىلع قالطلا فقوي نأ بجوي سايقلاو « ظيلغتلا باب نم اذه ناكو
 طرشب هسفن ىلع قالطلا بجوأ اذإ هنإ كلام لوق نمو . هدض وأ ءيشلا كلذ

 بجوأ اذإو « لعفلا كلذ لعفي ىتح ثنحي ال هنأ لاغفألا نم ًالعف لعفي نأ

 لعفي ىتح ثنحلا ىلع هنإف لامفألا نم لعف كرت طرشب هسفن ىلع قالطلا

 ةدم نم رثكأ لعفلا كلذ نع عنتما نإف « هتجوز ءطو نع هدنع فقويو

 نإ لمفلا توفي ىتح هدنع عقي ال نكلو ءاليإلا لجأ هل برض ءاليإلا لَجَأ
 نإو « لعفلا توفي ىتح ٌّرِب ىلع هنأ ىري نم ءاملعلا نمو « هتوف عقي امم ناك
 ش . تومي ىتح ربلا ىلع ناك توفي ال امم ناك

 فادرإو قالطلا ضيعبت وأ « ةقلطملا ضيعبت يف مهفالتخا بابلا اذه نمو

 لاق اذإ لاق ًاكلام نإف « ةقلطملا ضيعبت ةلأسم امأف . قالطلا ىلع قالطلا

 قلطت ال : ةفينح وبأ لاقو « هيلع تقلط قلاط كرْمَش وأ كلْجِر وأ كدي

 كلذكو « جْرَقلاو بلقلاو سأرلاك ندبلا ةلمج نع هب ٌّرْبعُي وضع ركذب الإ
 : دواد لاقو « عبرلا وأ ثلثلا لثم ء اهنم ءزجلا قّلط اذإ هدنع قلطت

 نأل ٠ تقلط ةقيلطت فصن كتقلط : كلام دنع لاق اذإ كلذك « قلطت ال .
 ريغل لاق اذإ امأو  عقي مل ضعبت اذإ فلاخلا دنعو « ضّمَبَتَي ال هدنع هلك اذه

 )١( اهنم ءزج فلأ نم ًاءزج وأ اهسدس وأ « اهفصنك « ًاعئاش ًاءزج ناك ءاوس « اهنم ًاءزج قلط اذإ ,

 لاق هبو . يعفاشلاو ء دمحأ دنع تقلط . اهعبصإ وأ . اهسأر وأ . اهديك « ًانيعم أءزج وأ
 نسحلا ٠ كلام بحاض مماقلا نباو روث وبأو . ٠

 سأرلا : ةسمخلا ءاضعألا نم دحاو وأ « عئاش ءزج ىلإ هفاضأ نإ هنأ الإ ةفينح وبأ لاق هبو «

 ةبقرلا , هجولا ٠ جْرَفلا , رهظلا ٠ مل « ةسمخلا هذه ريغ نيعم ءزج ىلإ هفاضأ نإو . تقلط
 رظنا . رفظلاو نسلاك ةلمْلا نع هب ربعي ال ءزج وأ . هنودب هنم ةلجلا ىقبت ءزج هنأل « قلطت

 ) عومجملا ) رظناو ( 547 /7 ينغملا 605/66 (.

 رظنا . همزلت ةمات ةقيلطت قلطت اهأ كلام بهذف « ةقيلطت فصن كدتقلط : لاق اذإ امأ

 ) /؟ ةنودملا  ) 15١قلطت ال : لاق « دواد الإ معلا لهأ ةماع لوق وهو .

 « يبعشلا مهنم « كلذب قلطت اهنأ ىلع معلا لهأ نم هنع ظفحأ نم لك عمجأ : رذنملا نبا لاق
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 دنع ًاثالث نوكي هنإف « ًاقسن قلاط تنأ قلاط تنأ قلاط تنأ : اه لوخدملا

 ظفللا راركت هبش نف ") ةدحاو عقي : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو « كلام
 ىأر نمو « ًاثالث قالطلا عقي : لاق ًاثالث كتقلط هلوقب ىنعأ « ددعلاب هظفلب

 . ثلاثلاو يناثلا اهيلع عقي ال : لاق هنم تناب دق ةدحاولا ةظفللاب هنأ
 . ( يعجرلا قالطلا يف هفادترا يف نيماسملا نيب فالخ الو

 قلط اذإف « طقف ددعلا يف ٌروَصَنُي امناف ءانثتسالاب ديقملا قالطلا امأو

 ددعلا كلذ ينثتسي نأ امإ : لاوحأ ةثالث نم ولخي الف « قالطلا نم ًادادعأ

 امإو « نيتنثا الإ نيتنثاو « ًاثالث الإ ًاثالث قلاط تنأ : لوقي نأ لثم « هنيعب

 نأ امإو ء رثكأ وه امم لقأ وه ام ينثتسي نأ امإف « لقأ وه ام ينثتسي نأ
 فالخ الف ءرثكألا نم لقألا ىنثتسا اذإف « لقأ وه امم رثكأ وه ام ىنثتسي
 ثالث قلاط تنأ : لوقي نأ لثم , ىنثتسملا طقسيو حصي ءانثتسالا نأ هملعأ

 نأ : امهدحأ : نالوق هيف هجوتيف لقألا نم رثكألا ىنثتسا نإ امأو « ةدحاو الإ

 وبأ لاق . ديبع وبأو « يأرلا باحصأو , يعفاشلاو « ةداتقو « يرهزلاو « يلكعلا ثراحلاو -
 ضعبتي ال ام ضعب ْرْكذ نأل : قارعلا لهأو ٠ يروثلاو « زاجحلا لهأو , كلام لوق وه : ديبع
 . ( ؟85 / ينغملا ) رظنا . ةقلاط كفصن : لاق ول ا؟ . هعيمج ركذ

 دنع ثالثلا همزل « قلاط تنأ « قلاط تنأ « قلاط تنأ اهب لوخدللا ريغ هتجوزل لاق اذإ )١(

 يف يعفاشلا نع يكحو « ىليل يأ نباو « ةعيبرو « ثيللاو ٠ يعازوألاو « دمحأ لاق هبو « كلام
 1 ا . هيلع لدي ام ميدقلا

 ىون نإف ةدحاو الإ عقي ال روث وبأو ديدجلا يف يعفاشلاو « ةفينح وبأو ٠ يروثلا لاقو
 : لاق ول هلثمو ( 558/17 ينغملا ) و ( 5/7 ١5/ عوسجملا ) رظنا . ثالث عقو « ثالثلا ىلوألاب

 . ( قلاطو ٠ قلاطو « قلاط تنأ )
 « قلاط تنأ : اهب لوخدللا هتأرمال لاق اذإف « هقالطإ ىلع سيل ةلئسمللا هذه يف فلؤملا هركذ ام (؟)

 ىون اذإ امأ . فالخ الب ناتقلط اه تعقو « ةيناث ةقلط عاقيإ ةيناثلاب ىونو ٠ قلاط تنأ

 .« ةين هل نكت مل نإو « ةدحاو الإ قلطت مل « ديكأتلا دصق وأ « اهب تعقو دق ىلوألا نأ اهماهفإ
 يف لاقو « يعفاشلا يلوق نم حيحصلا وهو , دمحأو . ةفينح يبأ بهذم اذهو « ناتقلط عقو
 3١ ( . ١ /9/ ينغملا ) رظنا . ةدحاو قلطت : رخآلا
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 . لقألا نم رثكألا ينثتسي نأ َعَنَم ْنَم ىلع يبم وهو حصي ال ءانثتسالا
 ددعلا كلذ ىنثتسا اذإ امأو . كلام لوق وهو « حصي ءانثتسالا نأ : رخآلاو

 عقي : لاق ًاكلام نإف . ًاثالث الإ ًاثالث قلاط تنأ . لوقي نأ لثم هنيعب

 هدصق ناكو ةمهتلاب لقي مل اذإ امأو . هنم عوجر هنأ ىلع همهتا هنأل قالطلا

 قلاط ال قلاط تنأ لاق ول اك . هيلع قالط الف قالطلا عوقو ةلاحتسا كلذب

 . 2" ليحتسم هدض عم ءيشلا عوقو نإف . أعم

 م لعفب الو دعب عقت مل ةفصب قالط عقي ال : لاقف مزح نب دمج وبأ ذشو
 كلذ يف قلطي نم عاقيإب الإ هعوقو تقو يف عقي ال قالطلا نأل « عقي

 مل تقو يف قالط عوقو ىلع عامجإ الو ةنس الو باتك نم ليلد الو تقولا

 نأ مزل موزللاب انلق نإف , هيف هعاقيإ هسفن مزلأ انإو « قلطملا هيف هعقوي

 اذإ « لجرلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ : رذنلا نبا نع القت ةمادق نبا لاق )١(
 « يعفاشلاو « يروثلا « مهنم « نيتقلط قلطت اهنأ « ةدحاو الإ ًاثالث قلاط تنأ : هتأرمال لاق

 . ةفينح وبأو

 : لاق ولف ٠ تاقلطملا يف زوجيو ٠ تاقلطلا ددع يف رثؤي ال ءانثتسالا نأ ركب يبأ نع ىكحو
 نأل , قلطت مل « ةنالف الإ قلاوط يئاسن : لاق ولو « ثالثلا عقو . ةدحاو الإ ثالث قلاط تنأ
 . حص ول « هعفري ءانثتسالاو ء هعاقيإ دعب هعفر نكمي ال قالطلا

 « نيتنثا الإ ًاثالث قلاط تنأ : لاق ولف . دمحأ هيلع صن . دمحأ دنع رثكألا ءانثتسا حصي الو

 . زئاج كلذ نأ نورثكألاو ٠ ثالث عقو
 ضعب عفرل ءانثتسالا نأل . فالخ ريغب ًاثالث عقو أاثالث الإ . ًاثالث قلاط تنأ : لاق نإو
 . ًاثالث عقو « ًاثالث الإ ًاسخ قلاط تنأ : لاق نإو « هعيمج عفري نأ حصي الف « هنم ىنثتسملا
 دقف . اهكلمي يتلا ثالثلا ىلإ داع نإو ءرثكألا ىنثتسا دقف سما ىلإ داع نإ « ءانثتسالا نأل

 يفاكلا ) رظناو ( 201/٠١ عومجملا )و ( ٠١7/7 ينغملا ) رظنا . حصي ال امهالكو اهعيمج عفر
 . انركذ ايف ةفينح يبأ ٍبهذمل ( ١/ 79١ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو . كلام بهذملا 0
 عقت ةينامث الإ : لاق نإو « ةدحاو عقت « ًاعست الإ ةرشع قلاط تنأ . ةفينح يبأ دنع لاق ولو

 ملكت هنأل « ثالث نوكي عبسلا نع صقن ول اذكو ءأش * عقت ًاعبس الإ : لاق نإو « نيتنث .
 . ًاثالث عقيف « انس قلاط تنأ » لاق وأ ٠ ةدحاو عقيف « ةدحاو قلاط تنأ » لاق هنأك « يقابلاب



 ك١

 31 هتجحو يدنع هلوق سايق اذه . عقوي ىتح تقولا كلذ دنع فقوي
 3 1 ْ 1 527 5 .٠ . .٠

 1 . © كلذ يف هجاجتحا تقولا اذه يف ركذأ-تسل تنك

 ان 00 0-7

 )١( ىلحملا ) رظنا ١١/  ) 559اهدعب امو .
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 يناثلا بابلا

 قالطلا زئاجلا قّنَطُملا يف

 قالط يف اوفلتخاو « هركملا ريغ رحلا غلابلا لقاعلا جوزلا هنأ ىلع اوقفتاو

 عقي هنأ ىلع اوقفتاو . غولبلل براقملا قالطو ضيرملا قالطو ناركسلاو هركملا
 قالط امأف ؟ "ال مأ تام نإ هثرت له اوفلتخاو حص ْنِإ ضيرملا قالط

 لاق هيو « ةعامجو دوادو دمحأو يعفاشلاو كلام دنع عقاو ريغ هنإف هركملا

 ابع نباو بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نب رمعو ريبزلا نباو رمع نب هللا دبع
 ىون نإف « ًائيش يوني ال وأ قالطلا يوني نأ نيب يعفاشلا باحصأ قرفو

 2 مزلي ال هنأ اههحصأ نالوقف وني 5 نإو 2 هموزل اههحصأ نالوق مهنعف قالطلا

 نيب اوقرفف « هعيب نود هقتع كلذكو . عقاو وه: هباحصأو ةفينح وبأ لاقو
 . 9 قّتعلاو قالطلاو عيبلا

 )١( ضرما كلذ نم تام مث , هضرم يف هتأرما قلط ضرملا تبثم ضيرم لك :ربلا دبع نبا لاق «
 ا ًاعابتا معلا لهأ رثكأ هيلعو « ةنيدملا لهأ روهمجو كلام دنع هتأرما هتثرو

 يفاكلا ) رظنا . امهنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع ةأرما ١/ دنع ءاوسو ( ؛85
 ةدعلا ءاضقنا دعب وأ « ةدعلا يف تام ءاوسو « ًاثالث وأ « نيتنثا وأ « ةدحاو .

 رباجو «ريبزلا نباو سابع نباو ءرمع نباو « يلعو ءرمع نع كلذ يور « عقي ال هركملا قالط )١(
 ٠ , ةمركعو « ريمع نب ديبع نب هللا ديعو ٠ كلامو « دمحأو , يعفاشلا لاق هبو . َرْمَم نبا
 « نوع نباو «زيزعلا دبع نب رمعو « سواطو ٠ ءاطعو حيرشو « ديز نب رباجو ؛ نسحلاو
 . ديبع وبأو ء روث وبأو « قحسإو « يعازوألاو ىنايتخسلا بويأو
 هنأل ؛ هابحاصو « ةفينح وبأو « يروثلاو ٠ يرهزلاو ٠ يعخنلاو ٠ يبعشلاو « ةبالق وبأ هزاجأو
 . هركملا ريغ قالطك ذفنيف « هكلي لحم يف فلكم نم قالط
 . نايسنلاو . ًاطخلا يتمأ نع عضو هللا نإ » هِي هلوقب لوألا لوقلا باحصأ جتحاو
 َقَِي هللا لوسر تعمس : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو . هجام نبا هاور « هيلع اوهركتسا أمو
 يف هانعم : ييتقلاو ديبع وبأ لاق . مرثألاو « دواد وبأ هاور « قالغإ يف قالط ال » : لوقي
 بهذمل ( ؟5؟ ١/ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( 588 ١٠١/ عومجملا )و ( ( 118 77 ينغلا ) ) رظنا . هاركإ

 . كلام بهذمل ( ١/ 7١ يفاكلا ) رظناو . ةفينح يبأ
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 هنأل ؟ راتخمب سيل مأ راتخم هاركإلا لّبق نم َقْلْطْلا له فالخلا ببسو
 ةقيقحلا ىلع هركملاو . هرايتخاب عقي امنإ ظفللا ناك ذإ ظفللا ىلع هركُّي سيل

 نيقيرفلا نم دحاو لكو . ًالصأ ءيشلا عاقيإ يف رايتخا هل نكي مل يذلا وه

 نايسنلاو ًاطخلا يتمأ نع عفر » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب جنحي
 ًاعِقوُم ناك نإو قالطلا ىلع هركملا نأ رهظألا نكلو 7 « هيلع اوهركّتسا امو
 ْنَم الإ 9 : ىلاعت هلوقل هركملا مما عرشلا يف هيلع قلطني هنأ هرايتخاب ظفّلل

 « قالطلاو عيبلا نيب ةفينح وبأ قرف افإو "4 ناهإلاب َنِئَمْطَم ُهَبْلَقو ةِرْكأ
 . هلزهو هدج ىوتسا كلذلو « هيف ظلغم قالطلا نأل

 .لاقو « غلبي ىتح همزلي ال هنأ كلام نع روهشلا نإف « يبصلا قالط امأو

 ةرشع يتنثا غلب اذإ : ءاطع لاقو « ناضمر مايص قاطأ وه اذإ لبنح نب دمحأ

 . 9 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يورو « هقالط زاج ةنس

 : موق لاقو « هعوقو ىلع ءاهقفلا نم روهمجلاف « ناركسلا قالط امأو

 له مهفالتخا يف ببسلاو . 29 ةفينح يأ باحصأ ضعبو ينزملا مهنم « عقي ال

 ..ثيدحلا جيرخت مدقت )١(

 . 3٠٠١١ ةيأ لحنلا (5) '

 نأ معيو « قالطلا لقعي يذلا امأو . هل قالط ال هنأ يف فالخ ال لقعي ال يذلا يبصلا (؟)

 يبأ رايتخا وهو ٠ عقي هقالط نأ دمحأ نع تاياورلا رثكأف . هيلع مرحتو ٠ هنم نيبت هتجوز

 ء ءاطعو « بيسلا نب ديعس نع كلذ وحن يورو ةلبانحلا نم دماح نباو « يقرخلاو ء ركب

 . قحسإو يبعشلاو « نسحلاو

 « يرهزلاو يعفاشلا لوق وهو « ملتحي ىتح هقالط زوجي ال هنأ دمحأ نع بلاط وبأ ىورو
 . زاجحلا لهأو « قارعلا لهأ لوق هنأ ديبع وبأ ركذو ٠ ديبع يِأو ٠ يروثلاو « دامو . كلامو
 ١/ يفاكلا ) رظناو ( 84/6 عومجملا)و ( 107 ينغملا ) رظنا سابع نبا نع كلذ وحن ىورو

 . كلام بهذمل ( ء/١

 دمحأ نع ةياورو « ةفينح يبأو « هيلوق دحأ يف يعفاشلاو « كلام دنع عقي ناركسلا قالط (4)
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 ناك ذإ ءاوس نونجملو وه لاق نف ؟ قرف اهنيب مأ نونجملا كح همكح
 لاق نمو .ءعقي ال : لاق لقعلا فيلكتلا طرش نمو « لقعلل ًادقاف امهالك

 كلذ فالخب نونجملاو هتداراي هلقع ىلع داسفلا لخدأ ناركسلا نأ اههنيب قرفلا

 ايف ءاهقفلا فلتخاو « هيلع ظيلغتلا باب نم كلذو « َقالطلا ناركسلا مزلأ
 قالطلا همزلي : كلام لاقف « همزلي ال امو ماكحألا نم ةلملاب ناركسلا مزلي

 وبأ همزلأو « عيبلا الو حاكنلا همزلي لو « لتقلاو حارجلا نم ُدَوَقلاو ّقتعلاو
 عوضوف ناركسلا قطنم نم ءاج ام لك : ثيللا لاقو ١ ءيش لك ةفينح
 لكو « فذق يف َدَح الو عيب الو حاكن الو قع الو قالط همزلي الو ءهنع

 تبثو « ةقرسلاو انزلاو لتقلاو برشلا يف ّدَحّيَف « هل مزالف هحراوج هتنج ام

 ضعب عزو « ناركسلا قالط ىري ال ناك هنأ هنع هللا يضر نافع نب ناثع نع
 لك نإ : لاق نم لوقو . ةباحصلا نم كلذ يف ناثعل فلاخم ال هنأ معلا لهأ
 نأل قالطلا ناركسلا مازلإ يف اًصن سيل هودعملا قالط الإ زئاج قالط

 « ءاطعو « بيسملا نب ديعس بهذم وهو « يضاقلاو , لالخلا ركب وبا هباحصأ نم اهراتخا 0 -
 « يروثلاو « يكحلاو « نارهم نب نوهمو «٠ يعخنلاو « يبعشلاو « نيريس نباو « نسحلاو « دهاجمو
 « يلع نع اذه لثمو ٠ برح نب ناهلسو . ةفينح يبأ يبحاصو « ةمّرْبُش نباو ٠ يعازوألاو
 لاقو . « هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لك » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل . سابع نباو « ةيواعمو
 ركب وبأ هباحصأ نم اهراتخاو . دمحأ نع ةيناثلا ةياورلا يهو . هقالط عقي ال موق

 « سواطو « مساقلاو زيزعلا دبع نب رمع بهذمو « هنع هللا يضر ناثع لوق وهو « زيزعلا دبع
 وهو « دوادو « ينزملاو ءروث يبأو « قحسإو « يربنعلاو « ثيللاو « يراصنألا ىجحيو « ةعيبرو
 نم ًادحأ معن الو « ناثع نع تباث اذه : رذنملا نبا لاق « مقلا نباو ٠ ةيهت نبا رايتخا
 « يلع ثيدح نم ينعي حصأ وهو ٠ هيف ءيش عفرأ ناثع ثيدح : دمحأ لاقو . هفلاخ ةباحصلا

 . نونجملا هبشأ لقعلا لئاز هنألو « يلع ىلإ هعفري ال روصنم شمعألا ثيدحو
 ءهفذقو « هلتقو « هرارقإو هتدرو « هئارشو « هعيبو « هرذنو « هقتع يف حلاو : ةمادق نبا لاق

 عومجملا ) رظناو ( 1١0 /7 ينغملا ) رظنا . دحاو عيملا يف ينعملا نأل , هقالط يف حلاك هتقرسو
 يبأ بهذمل ( 75/9 ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( 2/١7١ يفاكلا ) كلام بهذمل رظناو 0

 ( لاوحألاو « ناكملاو « نامزلل أرظن اهكرت وأ ىرخأ ىلع ةعاط ميدقت ) انباتك رظناو « ةفينح
 . باوصلاب ملعأ هللاو . هحجرن ام وه هنم قالطلا عوقو مدعو ( ميقلا نبال نيعقوملا مالعإ )و



 1ك

 : نيعباتلا نم ةعامجو قاحسإو روث وبأو دواد لاق هبو « ام هوتعم ناركسلا
 رثكأ راتخاو « كلذ يف نالوقلا يعفاشلا نعو « مزلي سيل هقالط نأ ينعأ
 ريغ هقالط نأ هباحصأ نم ينزملا راتخاو ء روهمجلل قفاوملا هلوق هباحصأ
 . عقاو

 كلام نإيف « هضرم نم توميو أنئاب ًاقالط ْقّْلْطُي يذلا ضيرملا امأو
 اولاق نيذلاو . اهْنْرَوُي ال ةعامجو يعفاشلاو « هتجوز هثرت : لوقي ةعانمجو
 نممو « ةدعلا يف تمادام ثاريملا اهل تلاق ةقرفف : قرف ثالث اومسقنا .اهثيروتب

 « جوزتت ملام ثاريملا اهل : موق لاقو . يروثلاو هباحصأو ةفينح وبأ كلذب لاق
 . مل وأ ةدعلا يف تناك ثرت لب : موق لاقو « ليل يبأ نباو دمحأ اذهب لاق نمو

 فالخلا ببسو . )7 ثيللاو كلام بهذم وهو « جوزتت مل مأ تجوزت « نكت
 يف مهتي ضيرملا ناك امل هنأ كلذو « عئارذلا دسب لمعلا بوجو يف مهفالتخا

 دسب لاق نف « ثاريملا نم اهظح عطقيل هتجوز هضرم يف قلط امنإ نوكي نأ

 كلذ ىوري . ةفينح يبأو « كلامو . دمحأ دنع هثرت اهنإف « تاف ء.هضرم يف هتجوز قلط اذإ ١(
 « يعخنلاو « يبعشلاو , نسحلاو حييرشو ةورع لاسق هبو « اهنع هلل يضر نآثتو « رم نع
 . مدقلا يف يعفاشلا لوق وهو « هثرت يهو « ليل ينأ ن نباو « قارعلا لهأو « يروثلاو
 نب نمحرلا دبعو « يلع نع كلذ ىورو « هثرت ال اهنأ ريبزلا نب هللا دبع نب ةبتع نع يورو
 . ةحصلا يف نئابلاك « ثرت الف « نئاب اهنأل « ديدجلا يف يعفاشلا لوق وهو. « فوع

 « فوع نب نمحرلا دبع نم ةيبلكلا غيصألا تنب رضامت َثرَو نافع نأ لوألا باحصأ ةجحو
 رظنا . ًاعامجإ ناكف ء«ركني ملف « ةباحصلا يف كلذ رهتشاو « اهتبف « هضرم يف اهقلط ناكو
 ( 5١ / ينغملا )

 « ىليل ينأ نباو ديمحو « يتبلا لوق وهو « جوزتت مل ام اهدعبو ؛ ةدعلا يف هثرت دمحأ دنعو
 . ةنيدملا لهأ يف كلامو « نسحلا باحصأو « نييرصبلا ضعبو

 يبأو « ةورع لوق وهو « مرثألا ةياور يف ةدعلا دعب ثرت ال اهنأ ىلع لدي ام دجأ نع يورو
 لوق اذهو « هثرت الف « رخآ جوزل حابت اهنأل , ميدقلا يف يعفاشلا لوقو « هباحصأو « ةفينح

 نع يورو « روهججلا لوق يف هثرت مل ء هدعب تام مث « كلذ هضرم نم حص ولو . معلا لهأ رثكأ

 نبا لوق مدقت دقو . ( قباسلا ردصملا ) رظنا ٠ هثرت اهنأ رفزو ٠ يروثلاو ٠ يبعشلاو ٠ يعخنلا
 . كلام بهذمل ( 488 ١/ يفاكلا ) رظنا . ةلكسملا هذه يف ربلا دبع



 نكح

 م قالطلا بوجو ظحلو عئارذلا دسب لقي مل نمو « اهئاريم بجوأ عئارذلا
 عقو دق قالطلا ناك ْنِإ : لوقت ةفئاطلا هذه نأ كلذو « ًاثاريم ال بجوي

 م ناك نإو . تتام نإ اهنري ال هنإ : اولاق مهنأل هماكحأ عيمجب عقي نأ بجيف

 هنأل « نيباوجلا دحأ نم مهموصخل دبالو « اهماكحأ عيمجب ةيقاب ةيجوزلاف عقي
 ضعب هل دجوت قالطلا نم امون عرشلا يف ّنإ لاقي نأ رسعي
 نأ نيب قرفلاب لوقلا كلذ نم رسعاو « ةيجوزلا ماكحأ ضعبو قالطلا ماكحأ
 وأ حصي نأ ىلإ محلا فوقوم ًاقالط نوكي اذه نأل « حصي ال وأ حصي

 هب نولئاقلا سنأ انإ نكلو « عرشلا يف هب لوقلا رسعي امم هلك اذهو « حصي ال
 مهوقل ىنعم الو « ةباحصلا عامجإ هنأ ةيكلاملا تمعز ىتح رمعو ناثع ىوتف هنأ
 . روهشم ريبزلا نبا نع هيف فالخلا نإف

 ماكحأ ضعب نم هدنع ةدعلا نألف « ةدعلا يف ثرت اهنأ ىأر نم امأو

 نعو رمع نع لوقلا اذه يورو « ةيعجرلا ةقلطملاب اههبش هنأكو « ةيجوزلا
 عامجإ كلذ يف ظحل هنإف جوزتت ل ام اهثيروت يف طرتشا نم امأو . ةشئاع

 دنع ةلعلا يه ةمهتلا نكلو ٠ نيجوز ثرت ال ةدحاولا ةأرملا نأ ىلع نيماسملا

 ٌيوزلا اهّرمأ اهكلموأ قالطلا يه تبلط اذإ اوفلتخاو . ثاريملا اوبجوأ نيذلا

 نيب يعازوألا قرفو « ًالصأ ثرت ال : ةفينح وبأ لاقف ءاهسفن تقلطف

 ىَوَسَو . قالطلا يف الو ٠ كيلتتلا يف ثاريملا ال سيل : لاقف قالطلاو .كيلقلا
 « تام ْنِإ يه هثرتو « اهنري ال تتام ْنِإ : لاق دقل ىتح هلك كلذ يف كلام

 . © ادج لوصألل فلاخم اذهو

6 31 035 

 )١( اهريخ وأ « تءاشف « اهتئيشم ىلع قالطلا قلع وأ « اهعلاخ وأ « هضرم يف قالطلا هتلأس نإ :

 دمحأ نع ةياؤر يهو كلام دنع هثرت اهنإف , اهسفن تراتخاف .

 وهو : ةمادق نبا لاق « يعفاشلاو , ةفينح يبأ لوق وهو « هثرت ال اهنأ : ةيناثلا ةياورلاو
 : يفاكلا )و ( 58/5 ينغملا ) رظنا . حيحصلا ١/ ) 85كلام بهذمل .
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 ثلاثلا بابلا

 قلعتي ال نمو ءاسنلا نم قالطلا هب قلعتي نهف

 ىلع عقي قالطلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف « ءاسنلا نم هقالط عقي نم امأو

 قالطلا يف نهُدَدع يضقنت نأ لبق وأ « نهجاوزأ ةصصع يف يتاللا ءاسنلا

 قيلعت امأو . قلعملا قالطلا ينعأ : تايبنجألا ىلع عقي ال هنأو ٠ يعجرلا

 يهف ةنالف تحكت نإ : لوقي نأ لثم جيوزتلل طرشب تايبنجألا ىلع قالطلا

 قلعتي ال قالطلا نإ لوق : بهاذم ةثالث كلذ يف ءاماعلل نإف 2 قلاط

 يبأ نب يلع : مهنم معلا لهأ رثكأ دنع عقي ال ٠ جيوزتلا طرشب تايبنجألا ىلع قالطلا قيلعت )١(
 وهو « قالطب سيلف ء اهامس نإو « حاكن دعب الإ قالط ال » : لاق هنأ هنع يور دقف ء بلاط

 « هللا دبع نب رباج لوق وهو « حاكن دعب نم الإ قالط ال ٠» هنع يور دقف ٠ سابع نبا لوق

 «ريبزلا نب ةورعو « ريبج نب ديعسو دهاجمو . ءاطعو « بيسلا نب ديعسو ء سواط لاق هبو

 حيرشو « نمحرلا دبع نب. مماقلاو « نيسحلا نب يلعو « هبنم نب بهوو « نسحلاو « ةداتقو

 . يضاقلا

 « يدهم نب نمحرلا دبعو «ةنّيَيُع نب نايفس لوق وهو « ةمركعو « نينمؤملا مأ ةشئاع نع يورو
 روهمجو « هباحصأو « دوادو « هيوهار نب قحسإو هباحصأو . دمحأو « هباحصأو ؛ يعفاشلاو

 . مزح نبا لوق وهو . ثيدحلا باحصأ

 « يروثلا نايفسو « يعازوألا لوق وهو ء ركب يبأ نب دم نب مماقلا هخسفي لو كلذ هرك نمو

 . ديبع يلأو
 ةليبقلا نم تجوزت اذإ وأ قلاط يهف « ةنالف تجوزت اذإ : لوقي نأك صصخ اذإ : لاق نمو
 « اهتجوزت ةأرما لك : لوقي نأك : عقي مل مع نإو ٠ قالطلا هدنع.عقو ٠ قلاط يهف « ةينالفلا

 ءاطعو « يبعشلا لوق وهو . يعخنلاو « دوعسم نبا نع كلذ يورو . عقي مل « قلاط يهف

 . هباحصأو كلامو ء دعس نب ثيللاو ٠ يح نب نسحلاو « ةعيبرو « ةبيتع نب مكحلاو

 كلذ يور . قلاط يهف « اهجوزتأ ةأرما لك : لوقي نأك ع نإو « همزلي هنأ : عبارلا لوقلاو
 نب رمعو ءرمع نب هللا دبع نب ملاسو « دمح نب مماقلا نع يورو « يرهزلا لوق وهو « رمت نع
 رظناو ء اهدعب امو ( 518/١١ ىلحلا ) رظنا . يتبلا ناعو ٠ ةفينح وبأ لاق هبو زيزعلا دبع

 حصي فيك هنأل . روهجلا عم قحلا نإف « ىرت اكو . ةفينح يبأ بهذمل ( 56 /؟ ءاهقفلا ةفحت )

 . ملعأ هللاو ؟ دعب اهقالط كلي نكي مل ام قلطي نأ هل
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 . ةعامجو دوادو دمحأو ىعفاشلا لوق وهو « صح وأ قلطملا مَع ًالصأ ةيبنجأب

 لوق وهو « صصخ وأ ءاسنلا عيمج قلطملا ع جيوزتلا طرشب قلعتي هنإ لوقو

 وهو « همزل صصخ نإو « همزلي مل ءاسنلا عيمج مع نإ هنإ لوقو « ةعامجو ةفينح يبأ
 وأ نالف ىنب نم اهجوزتأ ةأرما لك : لوقي نأ لثم ينعأ « هباحصأو كلام لوق
 دنع َنَفّلْطُي ءالؤه نإف ءاذكك تقو يف كلذكو . قلاط يهف اذك دلب نم

 كّلملا دوجو قالطلا عوقو طرش نم له فالخلا ببسو . نجوز اذإ كلام
 هطرش نم وه لاق نف ؟ هطرش نم كلذ سيل مأ قالطلا ىلع نامزلاب ًامدقتم

 كّلملا دوجو الإ هطرش نم سيل لاق نمو « ةيبنجألاب قالطلا قلعتي ال : لاق
 ناسحتساف صيصختلاو ميمعتلا نيب قرفلا امأو . ةيبنجألاب عقي : لاق طقف

 ىلإ ًاليبس دجي مل عمعتلا هيلع انبجوأف مع اذإ هنأ كلذو « ةحلصملا ىلع ينبم
 .« ةيصعملا رذن باب نم هنأكو « ًاِجّرَحو هب ًاتْنَع كلذ ناكف « لالحلا حاكنلا

 .يعفاشلا جتحاو « قالطلا هانمزلأ اذإ كلذك رمألا سيلف صصخ اذإ امأو
 نِلَم هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحب

 كلمت ال ايف قالطال » ىرخأ ةياور يفو () « حاكن دعب نم الإ قالط ال٠

 ةجرخأ ثيدحلا اذه : ظفاحلا لاق « كلم دعب الإ قتع الو « حاكن دعب الإ قالط ال ١» ثيدح )١(

 فيك نيخيشلا نم بجعتم انأ : لاقو « رباج ثيدح نم هححصو « كردتنلا يف ماحلا
 نب ذاعمو « سابع نب هللا دبعو « ةشئاعو ء رمع نبا ثيدح نم اههطرش ىلع حص دقف « هالهأ

 ش .رباجو ء لبج
 هدانسإو « حاكت دعب الإ قالط ال » ظفلب هنع عفان ءاورف : رمع نبا ثيدح امأ : ظفاحلا لاق مث
 لاق . ةلع هل فرعأ ال « بيرغ : دعاص نبا لاق . دعاص نبا نع يدع نبا هجرخأ ٠ تاقث

 ش . هتلع يدع نبا َنّيَي دقو : ظفاحلا
 : هيبأ نع للعلا يف متاح يبأ نبا لاق . اهنع ةورع نع يرهزلا ةياور نفف : ةشئاع ثيدح امأ

 يئاوتسدلا ماشه نع لاهنم نب جاجح قيرط نم ماحلا هاور دقو ءركنم ثيدح

 . ًاعوفرم ةشئاع نع ةورع نع ةورع نب ماشه نع

 نب بويأ ةياور نم ماحلا هجرخأ هنع حابر يبأ نب ءاطع ةياور نف ٠ سابع نبا ثيدح امأو
 نم ينطقرادلا دنع ىرخأ قرط هلو . فرعي ال نم هيفو « هنع ةعيبر نع يرزبججلا ناهلس .
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 نباو هللا دبع نب رباجو ذاعمو ىلع نع كلذ تبثو « كلوي ال ايف قتع ال

 َفّمَضو « دوعسم نباو رع نع ةفينح يبأ لوق لثم يورو « ةشئاعو سابع

 . مهنع هللا يضر رمع نع كلذب ةياورلا موق

 : ذاعم ثيدح امأو « فيعض ناهلسو « هنع ريثك يبأ نب يحي نع لس يبأ نب نايلس قيرط -

 نب ديعس نع ينطقرادلا دنع ىرخأ قيرط هلو . لسرم وهو « ذاعم نع سواط ةياور نف

 ٠ كورتم وهو ٠ ضايع نب ديزي اهيفو « ًاضيأ ةعطقنم يهو ذاعم نع ؛ بيسملا

 دقو . قيلعتلا قيلغت يف اهتنيب هنع قرط هلو  ردكتملا نب دم ةياور نف : : رباج ثيدح امأو

 نمو . رخآ ءيشب هريغو « نيعم نبا هلعأو ءرباج هيف سيل . لسرم : حيحصلا : ينطقرادلا لاق

 بابلا يفو « « كورتم وهو « ديبع نب رشبم هدانسإ يفو « يلصوملا ىلعي وبأ هاور ريبزلا يبأ ةياور

 « بابلا اذه يف يور ءيش نسحأ وه : يذمرتلا لاق « هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع

 نم رازبلا هاورو - ثيدحلا  كلمي ال ايف قالط لجر ىلع سيل : ظفلب ننسلا باحصأ دنع وهو

 . « كلم لبق قتع الو ء حاكن لبق قالط ال » ظفلب هقيرط

 « بيعش نب ورمع ثيدح هرهشأو « هيف ءيش حصأ : يراخبلا لاق : تايفالخلا يف يقهيبلا لاقو

 نع « كاحضلا نع ربيوج ىلع هرادمو « يلع نع « ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا ثيدحو

 5٠١(. /" صيخلتلا ) رظنا . كورتم ربي وجو « يلع نع ةربس نب لازنلا
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 ةثلاثلا ةلمجلا

 « يعجرو « نئاب : نيبرض ىلع قالطلا ناك الو . قالطلا دعب ةعجرلا يف

 قالطلا دعب ةعجرلا ماكحأ ريغ نئابلا قالطلا دعب ةعجرلا ماكحأ تناكو

 ماكحأ يف : لوألا بابلا : ناباب سنجلا اذه يف نوكي نأ بجو يعجرلا

 قالطلا يف عاجترالا ماكحأ يف : يناثلا بابلا . يعجرلا قالطلا يف ةعجرلا

 . نئابلا
4 

 اننا ذا
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 لوألا بابلا

 يعجرلا قالطلا يف ةعجرلا ماكحأ يف

 يمجرلا قالطلا يف ةجوزلا ةعجر كلي جوزلا نأ ىلع نوماسملا عمجأو

 ُقَحَأ ْنُهَتَلوُمُبَو » : ىلاعت هلوقل اهاضر رامتعا دغ نم ةدعلا يف تماد ام

 ل نبا مدقت قالطلا اذه طرش نم نأو 07 < كلذ يف ٌنِمَدَرِ ٠ اوقفتاو

 داهشإلاو لوقلاب نوكت اهنأ ىلع .

 اوفلتخا كلذكو ؟ طرشب سيل مأ اهتحص يف طرش داهشإلا له اوفلتخاو

 بحتسم هنأ ىلإ كلام بهذف داهشإلا امأف ؟ ءطولاب ةعجرلا حصت له «

 بجاو هنأ ىلإ يعفاشلا بهذو 7"

 ىلاعت هلوق رهاظ نأ كلذو « رهاظلل سايقلا ةضراعم فالخلا ببسو :

 ١ رئاسب قحلا اذه هيبشتو « بوجولا يضتقي "4 مكنم لْدَع ْيَوَذ اودهظأو
 نيب عمجلا ناكف . داهشإلا بجي ال نأ يطتقي ناسنإلا اهضبقي يتلا قوقحلا

 ةعجرلا هب نوكت اهف مهفالتخا امأو . بدنلا ىلع ةيآلا لمح ةيآلاو سايقلا «

 يعفاشلا لاق هبو ء طقف لوقلاب الإ ةعجرلا نوكت ال : اولاق أموق نإف «

 :موق لاقف : نيمسق اومقتا ءالؤهو . ءطولاب اهتعجر نوكت : اولاق موقو

 )١( ؟88 ةيأآ ةرقبلا .

 يعجرلا قالطلا يف ةجوزلا ةعجر كلي جوزلا نأ ىلع ءاماعلا عامجإ رظنا (؟) ٠ اهاضر ريغ نمو .

 ) عومجملا )و ( 1 ينغملا ١6/ ) 51لهأ عامجإب قادص الو « يلو ىلإ جاتحت ال ةعجرلاو

 ةبجاو اهنأ دمحأ نع ةياور يفو هيلوق دحأ يف يعفاشلا بهذ دقف  اهيلع داهشإلا امأ . معلا .

 كلام لاقو ٠ اهنأ دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو « هيلوق دحأ يف يعفاشلاو « هباحصأو « ةفينح وبأو
 نبا امأ ( 14/16 عومجملا )و ( [85/9 ينغملا )و ( 186/16 راطوألا لين ) رظنا . بجت ال

 يفاكلا ) رظنا . ةنس بوجو بجاو ةعجرلا يف داهشإلا نإ : كلام بهذمل لاق دقف ءربلا دبع
 ١/ ١6لهة(.

 ) )0؟ ةيآ قالطلا .
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 لزنتي هدنع لعفلا نأل ء ةعجرلا كلذب ىون اذإ الإ ءطولاب ةعجرلا حنصت ال

 ةعجرلا زاجأف ةفينح وبأ امأو . كلام لوق وهو « ةينلا عم لوقلا ةلزنم

 ظ . ةينلا نودو ةعجرلا كلذب ىون اذإ ءطولاب
 نوكي الو « داهشإلاب هللا رمأ دق : لاقو حاكنلا ىلع ةعجرلا ساقف يعفاشلا امأ

 ٠ . © لوقلا ىلع الإ داهشإلا
 نأ ىري ةفينح ابأ نإف ةفينح يبأو كلام نيب فالتخالا ببس امأو

 / كلا نألو ةرقاظملا ىلعو اهنم ىَلوْلا ىلع ًاسايق هدنع ءطولا ةللحم ةيعجرلا
 ةيعجرلا ءطو نأ كلام دنعو « اههنيب ثراوتلا ناك كلذلو « هدنع لصفني

 طورش يف مهفالتخا وه اذهف « ةينلا نم هدنع دبالف « اهعجتري ىتح مارح

 ةقلطللا نم هيلع علطي نأ جوزلل زوجي ام رادقم يف اوفلتخاو . ةعجرلا ةحص
 الإ اهيلع لخدي الو اهعم ولخي ال : كلام لاقف « ةدعلا يف تمادام ةيعجرلا
 . امهريغ امهعم ناك اذإ اهعم لكأي نأ سأب الو « اهرعش ىلإ رظني الو اهنذاي
 سأب ال : ةفينح وبأ لاقو « اهعم لكألا ةحابإ نع عجر هنأ مس تلا نأ حو

 « لحكلاو نانبلا يدبتو فوشتتو هل بيطتتو اهجوزل ةيعجرلا نيزتت نأ

 نأ الإ اهيلع لخدي ال : اولاق مهلكو ٠ يعازوألاو فسوي وبأو يروثلا لاق هبو
 اذه يف اوفلتخاو لمعت قفخ وأ حنحنت نم ةكرح وأ لوقب هلوخدب معت
 اهغلبيف اهعجاري مث بئاغ وهو ةيعجر ةقلط هتجوز قلطي لجرلا يف بابلا

 نع ةيناشلا ةياورلاو لوقلاب لصحت ةعجرلا نأ هنع نيتياورلا ئدحإ يف دمحأو « يعفاشلا بهذم )١(
 . هباحصأ نم دماح نبا اهراتخا ءوني مل وأ ةعجرلا هب ىون ءاوس « ءطولاب لصحت اهنأ دمحأ
 يرهزلاو « سواطو ؛ ءاطعو « نيريس نباو « نسحلاو « بيسملا نبا ديعس لوق وهو ٠ يضاقلاو
 . ةفينح وبأو « ىليل يبأ نباو « يعازوألاو ٠ يروثلاو
 اذإ : ةفينح وبأ لاقو . ىون اذإ يأ ٠ ةعجرلا هب دارأ اذإ . ةعجر نوكت : قحسإو « كلام لاقو
 ( 8 /9 ينغملا ) رظنا . ةعجرلا هب تعقو ؛ ةوهشب اهجرف ىلإ رظن وأ « اهسمل وأ « ةوهشب اهلبق
 . ( 16/5 يرابلا حتف )و ( 5١77 عومجملا )و

 عئانصلا عئادب ) ةفينح يِبأ بهذمل رظناو ( 016 ١/ يفاكلا ) كلام بهذمل فلؤملا هركذ ام رظنا (1)



114 

 اهنأ ىلإ كلام بهذف « ادع تضقتا اذإ جوزتتف ةعجرلا اهغلبي الو قالطلا

 لاق هبو « أطوملا يف هلوق اذه « لخدي م وأ اه لخد حاكنلا اهيلع دقع يذلل

 هنأو « لوألا لوقلا نع عجر هنأ مماقلا نبا هنع ىورو . ثيللاو يعازوألا

 نم نويندملا لاق لوألا لوقلابو « يناثلا لخدي نأ الإ اه ىلوأ لوألا : لاق

 يعفاشلا امأو « أطوملا يف كلام هنع هاورو باطخلا نب رمع لوق وهو « هيلع

 اهب قحأ اهعجترا يذلا لوألا اهجوز : اولاقف مهريغو ةفينح وبأو نويفوكلاو
 يلع نع يورم وهو ءروث وبأو دواد لاق هبو « لخدي موأ يناثلا اه لخد

 (9 نيبألا وهو

 نم ةمئاق ةيجوزلا نأل « نيزتتو « فوشتت نأ امل بحتسي ةفينح يبأ دنع نإ لب ( 157+ /4

 . اهعجاري اهجوز لعل « كلذ امل بحتسيف ء هجو لك

 نأ لبق اهنم هيلإ رظني ناك ام ىلإ اهنم رظني نأ هل لالح « هتجوز يهف « ةيرهاظلا دنع امأ
 . ( 715/١١ ىلحملا ) رظنا . كلذ نم ءيش نم هعنب صن تأي مل ذإ. اهأطي نأو , اهقلطي

 نع بهو نبأ ىور دققف . باطخلا نب رمع نع هاور امو ( 5/7 /؟ أطوملا ) يف كلام لوق رظنا (؟)
 . اهعجاري مث ء« بئاغ وهو « هتأرما قلطي يذلا يف لاق باطخلا نب رمع نإ : لاق هنأ كلام

 لخد وأ ,رخآلا اهجوز اهب لخدي ملو « تجوزت نإ اهنإ: هقالط اهغلب دقو هتعجارم اهغلبي الو

 . اهيلإ لوألا اهجوز ىلإ ليبس الف
 نبال ( ىلا )و ( أطولا ) رظنا . دوقفملا يفو ء اهيف يلإ تعمس ام بحأ اذهو : كلام لاقو

 نعو ( 718/1١ ىلحم ) رظنا . عفانو « دم نب مماقلاو « بيسملا نب ديعسو « نسحلا لوف وهو

 . دحاو دلب يف اناك اذإ يرهزلا
 امأ : مماقلا نبا لاق « اهب قحأ لوألا اهجوز : لاقو ٠ كلذ نع كلام عجر مث : مساقلا نبا لاق

 .. لوألل يهف ء اهب لخدي مل نإف « اهيلإ هل ليبس الف « اهجوز اهب لخد نإ « اهنأ ىرأف « انأ
 . ( قباسلا ردصملا )

 ماقأ مث ء, اهجوز اهب لخدي ملو ء تجوزت دق « ةيعجرلا هتجوز تناك نإ : ربلا دبع نبا لاق

 ءاه قحأ لوالا نأ : اههادحإ : ناتياور كذ يف كلام نعف « اهتعجر ىلع ةديبلا لوالا

 يفاكلا )رظنا . اهيلإ لوألل ليبس الف « اه لخد دق يناشلا ناك نإف « اه قحأ يناثلا نأ : ىرخألاو

 ء اهتدع ةدم تضقنا تح اهماعي ملو « اهعجار اذإ « ةفينح يبأ دنعو . كلام بهذمل ( هاه ١/



 الاقنلل

 نإ : ةلأسملا هذه يف لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يور دقو

 ناك اب اهيلع عجري نأ وأ هتأرما نوكت نأ نيب ريخم اهعجترا يذلا جوزلا

 نبا نع سنوي نع بهو نبا هاور ام ىلوألا ةياورلا يف كلام ةجحو « اهقدصأ
 مث هتأرما قلطي يذلا يف ةنسلا تضم : لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع باهش

 اهرمأ نم هل سيل هنأ هريغ ًاجوز حكنتف لحت ىتح اهتعجر اهتكيف اهعجاري
 باهش نبا نع ىوُرُي امنإ ثيدحلا اذه نإ ليق دقو « اهجوزت نمل اهنكلو ءيش
 نإو ةحيحص ةعجرلا نأ ىلع اوعمجأ دق ءاماعلا نأ لوألا قيرفلا ةجحو . طقف
 لبق اه قحأ لوألا نأ ىلع اوعمجأ دق مهنأ ليلدب « ةأرملا اه. ملعت م

 حاكن نإف . ًادساف يناثلا جاوز ناك ةحيحص ةعجرلا تناك اذإو « جوزتت نأ
 وهو لوخدلا دعب الو لوخدلا لبق ال ةعجرلا لاطبإ يف هل ريثأت ال ريغلا
 نأ بدنج نب ةرمس نع يذمرتلا هجرخ ام اذهل دهشيو « هللا ءاش نإ رهظألا

 نم عيب عاب نمو « امهنم لوألل يهخ نانثا اهجوزت ةأرما اميأ » لاق هِي ينلا

 . 27 « امهنم لوألل وهف نيلجر
 ايي ذي ذك

 . لخدي مل مأ يناثلا اهب لخد ءاوس « هتأرما يهف ٠ لوألا اهجوز ءاج مث ءرخآ جوزب تجوزتو

 . ( ١996 /6 عئانصلا عئادب ) رظنا . يناثلا نيبو اهنيب قرفيو

 , ةدعلا ءاضقتا لبق اهتعجر ىلع دهشأو ء رفاس مث « .هتأرما قلط نهف : لاق هنأ رع نع يورو
 م نإو « هتأرما يهف ء اهب لخدي نأ لبق اهكردأ نإ هنأ ء تجوزت ىتح كلذب اهل مع الو
 « ثيللا لوق وهو ٠ فنك يبأ يف كلذب كح . يناثلا ةأرما يهف « يناثلا اه لخد ىتح « اهكردي
 مل وأ « يناثلا اهي لخد « لوألا ةأرما اهنأ يلع نعو دمحأ نع ةياور يهو « ءاطعو « يعازوألاو
 . ةبيتع نب محلا لوق وهو « لخدي

 ١١/ ىلحما ) رظنا . مهاحصأو دوادو ٠ يعفاشلاو « ةفينح وبأو ٠ يروثلا نايفس لاق يلع لوقبو
 نبا نع هانعم يورو ( 545 /7 ينغملا ) رظنا « ديبع يبأو ء دمحأ لوق وهو . اهدعب امو ( 5

 مع وأ ء ةعجرلاب اهماع عم « اهجوزت نإ امأو : ةمادق نبا لاق . عفانو « مساقلا نباو ٠ بيسملا
 يف ينازلا كح هككحو « اههنم لع نم ىلع مرح ءطولاو « فالخ ريغب لطاب حاكنلاف ء امهدحأ
 . ( قباسلا ردصملا ) . هريغو . دحلا

 ةرمس نع يئاسنلاو يذمرتلاو « دمحأ هاور « امهنم لوألل يهف « نانثا اهجوزت ةأرما يأ » ثيدح )١(



 0 ا ا 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 معت ال ؛ علا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو ٠ نسج ثيدح اذه : يذمرتلا لاق . بدنج نبا
 : متاح وبأو ٠ ةعرز وبأ ثيدحلا اذه ححصو : صيخلتلا يف ظفاحلا لاق . أفالخ كلذ يف
 . تاقث هلاجر نإف « ةرمم نم نسحلا عامم توبث ىلع ةفقوتم هتحصو « مكاحلاو
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 يناثلا بابلا

 نئابلا قالطلا يف عاجت :رالا ماكحأ يف

 اه لوخدملا ريغ يف عقي كلذف ثالثلا نود امب امإ « نئابلا قالطلاو
 فالخ هيف ؟ ضوع نود اًضيأ عقي لهو « فالتخاب ةعلتحما يفو ء فالخ الب .

 قادصلا طارتشا يف ينعأ : حاكنلا ءادتبا كح قالطلا اذه دعب ةعجرلا محو

 اولاقف موق ذشو « روهجللا دنع ةدعلا ءاضقنا هيفربتعي ال هنأ الإ « اضرلاو يلولاو :

 حاكنلا عنم اوأر مهنأك ءالؤهو « هريغ الو ةدعلا يف اهجوز اهجوزتي ال ةعلتخلا

 . )0( ةدابع ةدعلا يف

 )١( ينغملا ) ثالثلا نود اب انئاب ًاقالط نوكي اه لوخدملا ريغ نأ ىلع مهقافتا رظنا 5/7 ( .

 ةعلتخلا امأ ٠ سابع نبا لاق هبو « لاحب قالط اهقحلي الف «٠ نب رباجو « ةمركعو «ريبزلا نباو

 ديز ٠ روث وبأو « قحسإو « دمحأو يعفاشلاو « كلامو « يبعشلاو « نسحلاو .
 وهو « لسرملا قالطلاو « ةيانكلا نود نيعملا حيرصلا قالطلا اهقحلي هنأ ةفينح يبأ نع يكحو

 حيرشو « بيسمللا نب ديعس نع كلذ يورو « قلاط يف ةأرما لك : لوقي نأ ٠ سواطو «

 ةعلتخلا ه : لاق هنأ ْهتَي ينلا نع يور امل ء يروثلاو , دامحو « مكحلاو « يرهزلاو « يعخنلاو
 ةدعلا يف تماد ام « قالطلا اهقحلي «.

 اههرصع يف فلاخع امل فرعي الو «ريبزلا نباو « سابع نبا لوق لوألا لوقلا باحصأ ةجحو .
 مهنم : ملعلا لهأ رثكأ لوق يف قالط وأ « خسف هنإ انلق ءاوس . ةعجر علخلا يف تبثي الو

 يعفاشلاو « كلامو « يعازوألاو « يروشلاو « يعخنلاو « سواطو ء ءاطعو « نسحلا «
 قحسإو .

 يرهزلا نع يكحو ٠ ضوعلا كاسمإ نيب رايخلاب جوزلا : الاق اهنأ : بيسللا نب ديعسو «
 هلف « قالطلا ظفلب علخلا ناك نإ : روث وبأ لاقو . ةعجرلا هلو « هدر نيبو « هل ةعجر الو

 قتعلا عم ءالولاك ضوعلاب طقست الف « قالطلا قوقح نم ةعجرلا نأل « ةعجرلا .
 ينأ لوق وهو ء دمحأ دنع علخلا حصيو . طرشلا لطبي هنإف « علخلا يف ةعجرلا طرش نإف
 ينغملا )رظنا . ةعجرلا تبثتو « علخلا لطبي يعفاشلا دنعو كلام نع نيتياورلا ىدحإو « ةفينح

  /7اهدعب امو ( ه5 .

 روهمج لوق يف اهتدع يف يهو . اهجوزتي نأ هلف , اهجوزتي نأ دارأو « هتجوز علاخ اذإ امأ

 ةداتقو . نسحلاو « يرهزلاو « سواطو « ءاطعو « بيسلا نب ديعس لاق هبو . ءاهققلا «
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 لحت ال ًاثالث ةقلطملا نأ ىلع مهلك ءاماعلا نإف ٠ ثالثلاب ةنئابلا امأو

 .ةهمت هتأرما قلط هنأ » لءومس نب ةعافر ثيدحل ءطولا دعب الإ لوألا اهجوزل

 . ريبزلا نب نمحرلا دبع تحكتف ًاثالث هِي هللا لوسر دهع يف بهو تنب

 نأ لوألا اهجوز ةعافر دارأف . اهقرافف اهسي نأ عطتسي ملف اهنع َضرَتْعَف

 كل لح ال + : لاقو اهييوزت نع ءاهنف يي هللا لوسرل كلذ ركذف « اهحكني 2

 ١ « ةليسعلا قوذت ىتح

 . ةفينح وبأو « يمف ذاشلاو . كلامو“ -

 . ةدتعم اهنأل « اهتبطخ الو , اهحاكن هل لحي ال : اولاقف « نيرخأتملا ضعب ذشو

 , هئام نع هٌوام ناصي الو « هئام ةنايصو ء هبسن ظفحل ةدعلا نأ : لوألا لوقلا باحصأ ةجحو

 . ( قباسلا ردصملا ) رظنا . حيحص حاكن نم اناك اذإ

 ثيدح نم ةتسلا ةّنألا ىورو . ةشئاع نع يرهزلا نع دواد ابأ الإ ةعاملا هاور م

 ًاجوز تجوزتف « ًاثالث هتأزما قلط لجر نع هِي هللا لوسر لكس ٠» : تلاق كلذك ةشئ

 يق ؟ ال : لاق ؟ بألا اهيا لأ "ماوي أ لبق اهتلط مث« اي لخدف : هع
 . ةيارلا بصن رظنا . « لوألا قاذ ام اهتليسع نم رخآلا

 ةعافر نب ةعافر : ليقو ءلءومس نب ةعافر وه . لوألا ثيدحلا يف هتجوز قلط يذلاو

 ةيمأ : ليقو « ةيهس : ليقو . بهو تنب ةيت : اهمساو « نينمؤملا مأ ةيفص لاخ ٠ يظرقلا
 . ةظيرق ينب ىلإ هبسن : يظرقلاو

 مزج « ثنؤم لسعلا نأل « لسعلا ريغصت وه : ليقف ٠ ههيجوت يف فلتخاو . رغصم : ةليسعلاو
 نأل : ليقو : ثنؤيو ٠ ركذي : يرعزألا لاقو . ةغل ريكذتلا بسحأو : لاق «رازقلا كلذب
 « لسعلا نم ةعطق : دارملا : ليقو : ثينأتلا ءاه هيلع تلخدأ ًائيش ترْقَح اذإ « برعلا

 يف ةفشحلا بييغت عقي نأب كلذ ليصحت يف فاك ليلقلا ردقلا نأ ىلإ ةراشإ ٠ ليلقتلل ريغصتلاو
 . يرصبلا نسحلا لوق هقفاوي اذهو ء ةفطنلا : ةليسعلا ىنعم : ليقو . ِحْرَفلا

 نسحلا دازو « ةأرملا جرف يف ةفشحلا بييغت وهو عاملا نع ةيانك : ةليسُعلا قوذ روهمجلا لاقو
 : اولاقو « ءاهقفلا رئاس فلاخو « اذه يف نسحلا ذش : لاطب نبا لاق . لازنإلا لوصح يرصبلا

 . موصلاو « جحلا دسفيو « قادصلا لاك بجويو صخشلا نصحيو « دحلا بجوي ام يفكي

 : لاقو . بيسملا نب ديعس الإ « لوألل لحتل ٠ عاملا طارتشا ىلع ءاماعلا عمجأ : رذنملا نبا لاق

 نآرقلا رهاظب ذخأف « ثيدحلا هغلبي ل « هلعلو « جراوخلا نم ةفئاط الإ هيلع هقفاو ًادحأ معن ال

 يف قفاو هنأ دواد نع يزوجلا نبا ىح كلذكو . بيسملا نبأ لثم ريبج نب ديعس نع يورو
 . ( 886/5 راطؤألا لين )و ( ؟86 /و يرابلا حتف ) رظنا . كلذ
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 سفنب لوألا اهجوز ىلإ عجرت نأ زئاج هنإ : لاقف بيسلا نب ديعس ذشو
 قلطني حاكنلاو "7 6هرْيَغ ًاجْوَز حكنت ىّتَح> : ىلاعت هلوق مومعل دقعلا
 : قف يرصبلا نسحل 1 « يلع نيناتخلا هاا . لاف ميلو , تملا ىلع

 دنحلا بجوي يذلا ءطولا نأ ىلع ءاماعلا روهمجو . لازنإ ءطوب الإ لحت ال

 وه قادصلا بجويو نيجوزلا نصحيو ةقلطلملا لحيو جحلاو موصلا دسفيو

 . نيناتخلا ءاقتلا

 يف نوكي يذلا حابملا ءطولا الإ ةقلطملا لحي ال : مساقلا نباو كلام لاقو

 ةيمذلا لحي الو « فاكتعا وأ ضيح وأ جح وأ موص ريغ يف حيحصلا دقعلا

 كلذ يف اههفلاخو « أغلاب نكي مل نم ءطو الو « مسمل ىمذ جوز ءطو امهدنع

 يف عقو ْنإو ءطولا لحي : اولاقف يعازوألاو يروثلاو ةفينح وبأو يعفاشلا هلك
 ءطو لحيو « لحي مهدنع قهارملا ءهطو كلذكو . حابم ريغ تقو وأ دساف دقع

 هبيغي ام هل ىقبي يذلا ّيِصَحلاو « مهدنع نونجلا كلذكو « لسمال ةيمذلا يمذلا

 ءطولا فانصأ حاكنلا مسا لوانتي له ىلإ ليآ هلك اذه يف فالخلاو /) جرف يف
 . ؟ هلوانتي ال مأ صقانلا

 نأ طرش ىلع اهجوزت اذإ ينعأ : للحلا حاكن يف بابلا اذه نم اوفلتخاو
 « هدعبو لوخدلا لبق خسفي دساف حاكنلا : كلام لاقف ٠ لوألا اهجوزل اهللحي
 افإو « ليلحتلا ةأرملا ةدارإ هدنع كلذ يف ربتعُي الو « هب لحت ال دساف طرشلاو
 ءزئاج حاكنلا : ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو « لجرلا ةدارإ هدنع ربتعُي

 جوزلل للحم وه : اولاقو ةعامجو دواد لاق هبو . كلذ يف ةينلا رثؤت الو
 : اهللحي سيل يأ : لطاب طرشلاو زئاج حاكنلا : مهضعب لاقو « ًاثالث قلطملا
 0000000000010," ةيآةرقبلا 0)
 نآ دمحأ باحصأ طرتشاو . كلام بهذمو « يعفاشلا بهذمل اهدعب امو ( 42/16 عومجملا ) رظنا (؟)

 وأ « اهنم وأ ءامهدحأ نم مارحإ وأ « سافن وأ ضيح يف اهئطو نإيف « ًالالح ءطولا نوكي
 يبأ بهذمو ٠ ةمادق نبا مهقلاخو . ىلاعت هللا قحل مارح ءاطو هنأل , لحت مل « ًاضرف مئاص امهدحأ
 . كلذ زاوج يف يعفاشلا بهذك « ةفينح
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 امب هباحصأو كلام لدتساو «) يروشلا نع يورو « كيل يبأ نبا لوق وهو.

 ةريره يبأو دوعسم نباو بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم ِهْتِلَع ينلا نع يور
 هنغلك هايإ َهْنْعَلَف ) « هل لّلحلاو لّلحْلا هللا َنَعَل » ٍْيَِي لاق هنأ رماع نب ةبقعو

0) 

 ١( ةانقو « يمخنلاو نسما + مهنم معلا لهأ ةماع لوق يف مارح هنأل ؛ « لطاب للحلا جاكت ٠
 يروثلاو « ثيللاو « كلامو «٠ وأ « اهأطت نأ ىلإ اهكتجوز : لاق ءاوسو يعفاشلاو « كرابملا نباو

 اهقلط « لوألل اهلحأ اذإ « هنأ وأ « اههنيب حاكن الف « اهلحأ اذإ هنأ طرش .
 . طرشلا لطبيو « حاكنلا حصي هنأ ةفينح يأ نع يكحو

 . نيلوق ىلع ةيناثلا يفو « حصي ال : نْيَيلوألا نيتروصلا يف : يعفاشلا لاقو
 وهو ءرمع نب هللا دبعو ناثعو , باطخلا نب رمع : مهنم « ءاهقفلا ةفاك هيلع نالطبلاب لوقلاو

 . سابع ن نباو « دوعسم نباو « يلع نع كلذ يورو .« نيعباتلا نم ءاهقفلا لوق

 ليلحتلا ىون وأ « دقعلا يف هاونو , دقعلا يف هركذي ملو « دقعلا لبق ليلحتلا هيلع طرش نإف

 « يعخنلاو ٠ نسحلا لوق وهو « ةباحصلا لوق رهاظ:وهو . لطاب حاكنلاف « طرش ريغ نم

 وبأ لاقو . دمحأو « قاحسإو « يروثلاو « كلامو « ثيللاو « ينزملا ركبو ةداتقو « يبعشلاو
 دقو ( ١5/ ١145 عومجملا ) رظناو ( 147 ١/ ينغملا ) رظنا . حيحص دقعلا : يعفاشلاو « ةفينح

 .٠ ةدسافلا ةحكنألا باب يف ةلكسلا هذه تمدقت
 هححصو « دوعسم نبأ نع يئاسنلا الإ ةسخلاو ء هححصو « يذمرتلاو « يئاسنلاو « دمحأ هاور

 نع قازرلا دبع اهجرخأ ىرخأ قيرط هلو . يراخبلا طرش ىلع ديعلا قيقد نباو « ناطقلا نبا
 « حلاص نب ةعمز هدانسإ يفو « ةجام نبا هجرخأ سابع نبا نع بابلا يفو « شمعألا نع رمعم

 هدانسإ يفو « يلع ثيدح نم يذمرتلاو , ةجام نباو « دواد وبأو « دمحأ هاورو . فيعض وهو
 « قحشإو ء دمحأ هاورو « يذمرتلا هلعأو « نكسلا نبا هححص دقو «٠ ففعض هيفو « دلاجم

 « ةريره يبأ ثيدح نم للعلا يف ينمرتلاو « للعلا يف متاح يبأ نباو « رازبلاو . يقهيبلاو
 ةبقع نع ناعاه نب حّرشم نع ثيللا ثيدح نم ماحلاو « ةجام نبا هاورو « يراخبلا هنسحو
 نمحرلا دبع نب ناهلس نع ثيللا ةياور باوصلا نأب متاح وبأو ةعرز وبأ هلعأو « رماع نبا
 يف هعامسب حيرصتلا عقوو : ظفاحلا لاق . هركنتسا هنأ يراخبلا نع يذمرتلا ىحو « ًالسرم

 اذه اولدتسا : ظفاحلا لاق حّرُشِم يل لاق ٠ ثيللا نم ةجام نبا ةياور يفو « ماحلا ةياور

 هنأ طرش وأ ء هنم تناسب « اهحكتأ اذإ هنأ جوزلا طرش اذإ « حاكنلا نالطب ىلع ثيدحلا

 ةروصلا هذه لمشي هقالطإ نأ كش الو « كلذ ىلع ثيدحلا اولمحو , كلذ وحن وأ , اهقلطي

 هيبأ نع عفان نب رمع نع ناسغ يبأ قيرط نم طسوألا يف يناربطلاو « مالا ىور نكل « اهريغو
 ريغ نع هل خأ اهجوزتف « اًنالث هتأرما قلط لجر نع هلأسف ء رمع نبا ىلإ لجر ءاج : لاق
 ىلع ًاحافس اذه دعن انك « ةبغر حاكن الإ : ال : لاق « لوألل لحي له « هيخأل اهلحيل « ةرماؤم



 ١ ا/

 يهنملا داسف ىلغ لدي يهنلاو « يهنلا ىلع لدي كلذو . رخلا براشو ابرلا لكآ
 . هنع يهنملا حاكنلا ىلع قلطني ال يعرشلا حاكنلا مساو « هنع

 ًاجْوَز كنت ىّتَح ١ : ىلاعت هلوق مومعب قلعتف رخآلا قيرفلا امأو
 نأ ىلع لدي ام ليلحتلا دصق ميرحت يف سيلو : اولاقو « حكان اذهو «هرْيَغ

 . رادلا يف ةالصلا نع يهنلا سيل هنأ اك .:حاكنلا ةحص يف طرش همدع

 نذإلا وأ ةعقبلا كلم ةحص ةالصلا ةحص طرش نم نأ ىلع لدي امم « ةبوصغملا

 ىرحأف حاكنلا دْقَع داسف ىلع يهنلا لدي مل اذإو اولاق . كلذ يف اهكلام نم

 م اذإ هنأل ةأرملا دصق كلام ربتعي مل افإو . ليلحتلا نالطب ىلع لدي ال نأ

 . اهديب سيل قالطلا نأ عم ىنعم اهدصقل نكي مل اهدصق ىلع اهقفاوي

 . مده ةفينح وبأ لاقف ؟ ثإلثلا نود ام جوزلا مده. له يف اوفلتخاو

 ريغ ةثلاثلا ةقلطلا لبق تجوزت اذإ ىنعأ : مده. ال يعفاشلاو كلام لاقو

 اذه نأ ىأر نف 27 ؟ ال مأ لوألا قالطلاب دتعي له اهعجار مث لوألا جوزلا

 , كلذك ناك ول ذإ , للحم لك يف همومع ىلع ثيدحلا سيل : مزح نبا لاقو « ِهَتِيَو ينلا دهع -

 ًامارح لحأ نم وهو « نيللحملا ضعب دارأ هنأ حصف ٠ جوزمو « عئابو , بهاو لك هيف لخدل

 مل اذإ ٠ جوزلا نأ يف اوفلتخي مل مهنأل . كلذ طرش نيف كلذ نوكي نأ نيعتف , ةجح الب « هريغل
 . ملعأ هللاو . طرشلا ربتعملا نأ لدف « نعللا يف لخدت ال اهنأ « يه هتونو « لوألل اهليلحت وني

 . ثيدحلا اذه نع اذه لثم مدقت دقو ( 17١ /5 صيخلتلا ) رظنا

 ددع نم هل يقب ام ىلع هدنع نوكت اهنإف « اهتدع يف ًايعجر أقالط هتجوز لجرلا قلط اذإ )١(
 اذهو . تاقلط ثالث اهيلع كلمي هنإف « جوز دعب اهجوزت مث , ثالث هتأرما قلط نإو « قالطلا

 نأ لبق اهجوزت مث ء اهتدع تضقتا ىتح ثالثلا نودب هتأرما نابأ نإو . هيف فالخ ال عامجإ
 . هيف فالخ ال اًضيأ اذهو . ثالثلا ددع نم يقب ام ىلع هدنع نوكت اهنإف « هريغ ًأجوز جوزتت

 ثالثلا ددع نم يقب ام ىلع يعفاشلا دنع هيلإ دوعت اهنإف « هريغ تجوزت نأ دعب اهجوزت نإو

 ءاهقفلا نمو « نيصح نب نارمعو ةريره وبأو « يلعو ءرمع ةباحصلا نم لاق هبو . ريغ ال

 نباو « رفزو « نيسحلا نب دمو . ىليل يبأ نباو نسحلاو ء يروشلاو « يعازوألاو , كلام
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 هنأ ىأر نمو « هدنع ةثلاثلا نود ام مده ال لاق عرشلاب ةثلاثلا صخب ءيش

 هللاو « ثالثلا نود ام مدهي : لاق اهنود ام مدهب نأ ىرحأ وهف ةثلاثلا مده اذإ

 : معأ

 ةعبارلا ةلمجلا

 . ةعتملا يف : يناثلا . ةدعلا يف : لوألا : ناباب اهيف ةلملا هذهو

 ايل انش لل

 هيلإ دوعت : فسوي وبأو : ةفينخ وبأ لاسقو . دمحأ نع ةياور يهو « ةديبعو « بيسملا -

 نع ةياور يهو « حيرشو « يمخنلاو « ءاطعو ءرمع نباو ٠ سابع نبا لوق وهو « ثالثلاب

 7 ثالثل عستي الخ تبثيف « ّلحلل تبثم يناثلا جوزلا ءطو نأل دجأ
 « ثالثلا دعب 5 تاقي

 . اهنود ام مدهي نأ ىلوأف « ثالثلا تاقلطلا مدهي يناثلا ءطولا نأل

 ريغي الف « لوألا جوزلل لالحإلا يف هيلإ جاتحي ال يناثلا ءطو نأ : لوألا لوقلا باحصأ جتحاو

لبق هيلإ تعجر ول ام هبشأف « ثالثلا ءافيتسا لبق جيوزت هنألو , ديسلا ءطوك « قالطلا كح
 

 يف ةفينج يبأ عم قحلا نإف ىرت اكو ( 2/5 عومجملا )و ( 777/7 ينغملا ) رظنا . يناثلا ءدطو

 . ملعأ هللاو . ةلأسملا هذه
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 لوألا بابلا

 ةدعلا يف *

 . تاجوزلا ةّدع يف : لوألا لصفلا : نيلصف يف بابلا اذه يف رظنلاو

 . نيهلا كلم ةدع يف : يناثلا لصفلا

 لوألا لصفلا

 تاجوزلا ةدع يف
 ل

 . ةدعلا ةفرعم يف : اههدحأ : نيعون ىلإ مسقني تاجوزلا ةدع يف رظنلاو
 - . ةدعلا ماكحأ ةفرعم يف : يناثلاو

 اذإ نيتاه نم ةدحاو لكو « ةمأ امإو ةرح امإ يهف ةجوز لكو : لوألا عونلا
 لوخدملا ريغ امأف « اه لوخدم ريغ وأ اهب ًالوخدم نوكت نأ ولخي الف ْتَقْلْط

 ٍةَدِع نِم َنِهْيَلَع مُكَل اهف ١ : ىلاعت هلوقل عاججإب اهيلع ةدع الف اهب
 نم وأ ضيحلا تاوذ نم نوكت نأ ولخي الف اهب لوخدملا امأو . "74 اهوُدَتَْت
 تاوذو ء تاسئاي امإو ء« راغص اّمِإ ضيحلا تاوذ ريغو ضيحلا تاوذ ريغ
 تاعفترم امإو « ضيحلا يف نهتاداع ىلع تايراج امإو لماوح امإ ضيحلا
 امإ ضيحلا نس يف ضيحلا تامفترملاو . تاضاحتسم امإو « ضيجلا

 امإ تاباترملاريغو . تاباترم ريغ امإو « نطبلا يفُسَحّي يأ : لملاب تاباترم
 . تافورعم ريغ امإو ء« ضرم وأ عاضر نم ضيحلا عاطقنا ببس تافورعم

 امإ : امل هقارفو « اهجوز ةافو دعب جيوزتلا نع ةأرملا اهب صبرتت ةدمل مسا : نيعلا رسكب : ةدعلا *

 . رهشألا وأ «رارقألاب وأ« ةدالولاب

 )١( ةيآ بازحألا 45 .



 "ا

 ةثالث نهتدعف داتعملا ىلع نهضيح يف تايراجلا رارحألا ضيحلا تاوذ امأف

 ةثالث نهتدع نهنم تاسئايلاو « نهلمح عضو نهتدع نهنم لماوحلاو « ءورق
 تاقّلطملاو + : ىلاعت هلوق يف هيلع صوصنم هنأل اذه يف فالخ الو « رهشأ

 يئاللاو ١ : ىلاعت هلوق يفو ء ةيآلا "7 4ِءوّرَق ةثالث َنهِيفنأب َنْصَبَرَتَي
 ةيآلا هذه نم اوفلتخاو . ةيآلا " 4 مّن كبر نإ كلاس نم ضييحلا نم نست َض
 : نينمزلا نيب يتلا ةنمزألا ىنعأ : راهطألا يه : موق لاقف ؟ يه ام ءارقألا يف يف
 ءاهقف نم امأ : راهطألا يه ءارقألا نإ لاق نمبو « هسفن مدلا يه : موق لاقو

 نم امأو . ةعامجو روث وبأو ةنيدملا لهأ روهمججو يعفاشلاو كلاف راصمألا
 ضيحلا يه ءارفألا نإ لاق نمبو ٠ ةشئاعو تباث نب ديزو رمع نباف ةباحصلا
 « ةعامجو ىليل يلأ نباو يعازوألاو يروثلاو ةفينح وبأف راصمألا ءاهقف نم امأ
 . 'ىرعشألا ىسوم وبأو دوعسم نباو باطخلا نب رمعو يلعف ةباحصلا نم امأو

 لَم هللا لوسر باحصأ نم رباكألا : لاق هنأ دمحأ نع مرثألا ىحو

 وأ رشع دحأ لوق هنأ يبعشلا نع ًاضيأ ىحو . ضيحلا يه ءارقألا : نولوقي
 ةياورلا تفلتخاف لبنح نب دمحأ امأو . عَتَِم هللا لوسر باحصأ نم رشع ىنثا

 نباو تباث نب ديز لوق ىلع راهطألا اهنإ : لوقي ناك هنأ هنع يورف . هنع

 اهنأ وه : يلعو دوعسم نبا لوق لجأ نم نآلا تفقوت مث « ةشئاعو رمع

 اذإ اهنأ ىأر راهطألا اهنأ ىأر نم نأ وه نيبهذملا نيب قرفلاو !" ضيحلا

 . ؛ ةيآ قالطلا 5١4 . )١( ةيأ ةرقبلا )١(

 لاقو . يعمصألا هلاق , فاقلا ضب ءْرَق : ةدحاولاو « ءارقأو ءوِرْقَأ عمج : ءورقو : يبطرقلا لاق (؟)
 « ءىرقم يهف ٠ تضاح اذإ « ةأرملا تأرقأ : لاق امهالكو , فاقلا حتفب « ءرَق » : ديز وبأ

 : تضاح اذإف « ضيح ةبحاص تراص اذإ « ةأرملا تأرقأ : شفخألا لاقو ٠ ترهط : تأرقأو
 لاقو . ضيحلا عاطقتنا : ءرقلاو . نيتضيح وأ ء ةضيح ةأرملا تأرقأ : لاقي . فلأ الب ٠ تأرق
 : ءالعلا نب ورعوبأ لاقو « يرهوجلا نع تند : كتجاح تأرقأو . نيتضيحلا نيب ام : مهضعب
 . ًاعيمج اههعمجي نم مهنمو « اءرق رهطلا يمسي نم مهنمو « أاءرق ضيحلا يمسي نم برعلا نم
 ' . ساحنلا هركذ « أاءرق ضيحلا عم زهطلا يمسيف
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 تلحو ةعجر اهيلع جوزلل نكي مل ةثلاثلا ةضيحلا يف هدنع ةيعجرلا تلخد

 . ةثلاثلا ةضيحلا يضقنت ىتح هدنع لحت مل ضيحلا اهنأ ىأر نمو « جاوزألل

 ءاوس دح ىلع برعلا مالك يف لاقي هنإف « ءّرقلا مسا كارتشا فالخلا ببسو

 ةيآلا يف ءرقلا ممأ نأ لدي نأ نيقيرفلا الك مار دقو « راهطألا ىلعو مدلا ىلع

 عملا اذه نإ : اولاق راهطألا اهنإ اولاق نيذلاف « هاري يذلا ىنعملا يف رهاظ

 ىلع عمجي ضيحلا وه يذلا ءرقلا نأ كلذو « رهطلا وه يذلا ءرقلاب صاخ
 نإ : اولاق مهإف اضيأو « ىرابنألا نبا نع كلذ اوكحو « ءورق ىلع ال ءارقأ
 يف تبث امل ضيحلا هب داري يذلا ءرقلا ناك ولف ء ركذم رهطلاو ةثنؤم ةضيحلا
 : ًاضيأ اولاقو « ةرشعلا نود ايف ثنؤملا عمج يف تبثت ال ءاملا نأل ءاملا هعمج

 يأ : ضوحلا يف ءاملا تأرق نم قتشم ءرقلا نأل « كلذ ىلع لدي قاقتشالا نإ

 هب كسمت ام ىوقأ وه اذهف « رهطلا نامز وه مدلا عاتجا نامزف , هتعمج

 . ةيآلا رهاظ نم لوألا قيرفلا

 هلوق نإ : اولاق مناف ةيآلا رهاظ نم يناثلا قيرفلا هب كسه ام امأو
 قلطني سيل هنال « اهعم ءرق لك مات يف رهاظ ١ 4 موُرُق ةقالق »> : ىلاعت

 نكمأ راهطألا يه اهنأب ءارقألا تفصو اذإو « ًازّوجَت الإ هضعب ىلع ءرقلا مسا

 نباو ء ةشئاع لوق وهو « راهطألا يه : زاجحلا لهأ لاقف « ءارقألا يف ءاملعلا فلتخا دقو -

 . راسي نب ناهلسو « كلامو ٠ يعفاشلاو « ناثع نب نابأو ٠ يرهزلاو « تباث نب ديزو ءرمع
 يبأو دوعسم نبأو « يلعو « ناثعو « رمجو « ركب يبأ لوقوهو « ضيحلا يه : ةفوكلا لهأ لاقو

 « يروثلاو « بيسملا نب ديعسو « ئّدُسلاو « ةمركعو . كاحضلاو « ةداتقو « دهاجمو « ىسوم

 ةياورلاو ء دمحأ نع ةياور يهو « ةفينح يبأو « ديبع ينأو قحسإو « يربنعلاو « يعازوألاو
 . راهطألا اهنأ : ةيناثلا

 . ضيحلا : ءورقلا نأ بهذملاو . راهطألا يه : ءورقلا نأ ىلإ دمحأ عجر :ربلا دبع نبا لاق

 نأ ءاماعلا فلتخي مل : ربلا دبع نبا لاق ( 255/١07 عومجمل) و ( ١١١ /* يبطرقلا ريسفت ) رظنا

 /7 ينغملا ) كلذك رظناو . ةيآلا يف دارملا يف اوفلتخا امإ ء ةضيحلاو ء رهطلا ىلع عقي ةغل : ءرقلا

 . كلام بهذمل ( ه1 ١/ يفاكلا ) رظنأو ( 5

 )١( ةيأ : ةرقبلا 508 .
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 يذلا رهطلاب دتعت مدنع امنأل « ِءْرَق ضْعِبَو نْيَءْرَقِب مدنع ةدعلا نوكت نأ

 ةثالثلا مسا اهيلع قلطني الف كلذك كلذ ناك اذإو « هرثكأ ضم نإو هيف ٌقْلْطَت

 نأب الإ قفتي ال كلذو « اهنم ءرق لك لاك يف رهاظ ةثالثلا مساو « زوجت الإ
 اهنأ ةضيح يف تقلط نإ امنأ ىلع دقعنم عامجإلا نأل ضيحلا يه ءارقألا نوكت

 ظفل ةهج نم ةيواستم تاجاجتحا نيقيرفلا نم دحاو لكلو « اهب دتعت ال
 . كلذ يف ةلمج ةيآلا نأ قاذحلا هيضر يذلاو « ءرقلا

 نم هب كسمت ام ىوقأ نف ٠ ىرخأ ةهج نم بلطي نأ يغبني ليلدلا نأو
 ُْرُم » َهئِلَر هلوقو .مدقتملا رع نبا ثيدح راهطألا يه ءارقألا نأ ىأر

 نأ لبق ءاش نإ اهقلطي مث ء رهطت مث ضيحت مث رهطت مث ضيحت ىتح اهعجاريلف
 ىلع مهعامجإو : اولاق « ءاسنلا اهل َقّْلَطُي نأ هللا رمأ يتلا ةدعلا كلتف « اهسمي

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو « هيف سمت مل رهط يف الإ نوكي ال ةنسلا قالط نأ

 ةدعلا نأ ىلع حضاو ليلد « ءاسنلا اهل قلطي نأ هللا رمأ يتلا ةدعلا كلتف »

 . ةدعلاب ًالصتم قالطلا نوكي يل راهطألا يه

 الث ةدعلا لابقتسا ةدم كلتف يأ « ةدعلا كلتف » هلوق لوأتي نأ نكميو

 . ضيحلا يف قالطلاب ءرقلا ضعبتي

 « محرلا ةءاربل تعرش افنإ ةدعلا نأ يناثلا قيرفلا هب كبسمت ام ىوقأو

 ضيحلا عفترا نم ةدع ناك كلذلو « راهطألاب ال ضيحلاب نوكت امنإ اهتءاربو.

 يه ءارقألا نوكت نأ بجوف « ءارقألاب ةدعلا ببس وه ضيحلاف « مايألاب اهنع
 وه محرلا ةءارب يف ربتعملا نأب راهطألا يه ءارقألا لاق نم جتحاو « ضيحلا
 ةضيجلا رابتعال ىنعم الف « ضيحلا ءاضقنا ال ضيحلا ىلإ رهطلا نم ةلقنلا

 يه طرتشملا ينعأ : ماقلا نهيف ربتعملا ثالثلاف كلذ ناك اذإو « ةريخألا

 . ةليوط تاجاجتحا نيقيرفلا الكلو « نيتضيحلا نيب يتلا راهطألا
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 ةيواستم عومسملا ةهج نم مهتجحو « ىنعملا ةهج نم رهظأ ةيفنحلا بهذمو

 يضقنت اهنأ راهطألا يه ةدعلا نأ نولئاقلا فلتخي ملو « ةيواستم نم بيرق وأ
 يضقنت ليقف « ضيحلا اهنإ اولاق نيذلا فلتخاو . ةثلاثلا ةضيحلا يف اهوخدب

 نم لستغت نيح ليقو « يعازوألا لاق هبو « ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا عاطقتاي
 « دوعسم نبأو يلعو باطخلا نب رمع ةباحصلا نم لاق هبو « ةثلاثلا ةضيحلا

 يتلا ةالصلا تقو يضمي ىتح ليقو « ديبع نب قاحسإو يروثلا ءاهقفلا نمو

 لسغلا يف تطرف نإو ةعجرلا اهيلع جوزلل نإ ليقو ء اهتقو يف ترهط

 ةضيحلا يف اهوخدب يضقنت ليق دقو . كيرش نع اذه يكح « ةنس نيرشع
 . ضيحت يتلا ضئاحلا لاح يه هذهف . ذاش ًاضيأ وهو . ةثلاثلا

 لمح ةبير كانه سيلو ضيحلا نس يف يهو ضيجحت الف قلطت يتلا امأو

 م نإف رهشأ ةعست كلام دنع رظتنت اهنإف « ضرم الو عاضر نم ببس الو

 رهشألا ةثالثلا لكتست نأ لبق تضاح نإف « رهشأ ةثالثب تدتعا نهيف ضحت

 ضيحت نأ لبق رهشأ ةعست اه رم نإف « هراظتنا تلبقتساو ضيحلا تربتعا

 نم رهشأ ةثالثلا لكتست نأ لبق تضاح نإف « رهشأ ةثالث تدتعا ةيناثلا

 ضيحت نأ لبق رهشأ ةعست اهب رم نإف « ةشلاثلا ةضيحلا ترظتتا يناثلا ماعلا

 دق تناك رهشألا ةثالثلا يف ةثلاثلا تضاح نإف ؛ رهشأ ةثالث تدنعا

 . لحت مام ةعجرلا اهيلع اهجوزلو . اهتدع تمتو ضيحلا ةدع تلئكتسا

 وهو « تقلط موي نم ليقف ؟ رهشأ ةعستلاب ٌُدتعت ىتم كلام نع فلتخاو

 وبأ لاقو . 2 اهتضيح اهعفر موي نم : هنع ممأقلا نبأ ىورو ٠ ًاطوملا يف هلوق

 يأ ( متبترا ) : يبطرقلا لاق ( 17/18 يبطرقلا )و ( 517 ١/ يفاكلا ) كلام بهذم رظنا (1)

 يربطلا رايتخاو « نظلاك « ًانيقيو « اكش نوكي : دادضألا نم يهو . متنقيت : ليقو « مككش
 يف بترا نإ : جاَجّرلا لاقو . نهيف محلا ام اوردت ملف « مككش نإ : ينعما نوكي نأ
 ( متبترا نإ ) : دهاجم لاقو .. اهلثم ضيحي نم تناكو « ضيحلا اهنع عطقتا دقو « اهتضيح
 متبترا نإ : ليقو . هذه ةدعلاف « ضحت مل يتلاو ٠ ةسئايلا ةدع مك اوماعت مل نإ ينعي « نيبطاخملال

 ٠ ةدعلاف « ةضاحتسالا نم وأ « دوهعملا ضيحلا نم وأ ءربك لجأ نم اهنم رهظي يذلا مدلا نأ .



 لكل

 يف اهنم سأيت ال يهو اهتضيح عفترت يتلا يف روهججلاو يعفاشلاو ةفينح
 نم هيف سأيت يذلا نسلا يف لخدت ىتح رظتنت ًادبأ ىقبت اهنإ : فنأتسلا

 نع يوره كلام لوقو « كلذ لبق ضيجحتو رهشألاب دتعت ذئنيحو « ضيحلا
 .©2ديزو دوعسم نبا لوق روهملا لوقو . سابع نباو باطخلا نب رمع
 ةءارب هب عقي ام وه افنإ ةدعلاب دوصقملا نأ وه ىنعملا قيرط نع كلام ةدمعو
 ةدعف كلذك كلذ ناك اذإو « لماحلا ضيحت دق هنأ ليلدب ًابلاغ ًانظ محرلا
 ةثالثب دتعت مث , كلذ ىلع ةعطاق يه لب محرلا ةءاربب ملعلا يف ةيفاك لما

 « ضيحلا تاوذ محب امل كح ةنسلا مامت لبق تضاح نإف . ةسئايلا ةدع رهشأ

 ةثالث امل ىضمي نأ ىلإ ةنسلا وأ يناثلا ءرقلا رظتنت مث « ءرقلا كلذب تبستحاو

 ل 0
 . ( 17/18 يبطرقلا ) رظنا . رهشأ ةثالث - ١

 ءرغصل نضحي مل نمم وأ . تاسيآلا نم تناك اذإ « « ةقلطلا نأ : ةلئسلا هذه يف لوقلا ةصالخ )١(
 : هلوقب هباتك يف هركذ ىلاعت نأل : اذه ىلع ملعلا لهأ عمج# ةمادق نبا لاق ٠ . رهشأ ةثالث اهتدعف
 نإف < َنْمطِحَي مل يئاللاو ٍرُهْشَأ ةئالق َنَهَتدِعق متْبتْرا نإ ْمُكئاسُن نم ضيجملا نم َنِسْنَي يئاللاو )
 اهتدمف « ةنس ةرشع سمخك ضحت ملف « بلاغلا يف ءاسنلا هيف ضيحت أنس تغلب ةقلطللا تناك
 رهاظ يف دمحأو , يمفاشلاو , كلامو « ةفينح يأ بهذم وهو ء ركب يبأ لوق وهو «رهشأ ةثالث

 . ةفلاخلا ةياورلا هباحصأ نم ركب وبأ فعضو « قرخلا لوق
 ةنس دتعت اهنإف ؟ هعفر ام ردت ملو « اهتداع يف ضيحلا رت ملف « ءارقألا تاوذ نم تناك اذإ امأو

 اذإف « لخلا ةدم بلاغ يه « ةدللا هذه نأل « « اهمجر ةءارب ماعتأ « « اهيف صيرتت « اهنم رهشأ ةعست

 لوق اذه . رهشأ ةثالث تاسيآلا ةدع كلذ دعب دتعتف . ًارهاظ محرلا ةءارب مع « « لما نيبتي ل

 مهنم هركني ال ءراصنألاو نيرجاهلا نيب رمع ءاضق اذه : يعفاشلا لاق . هنع هللا يضر رمع
 قو , نسحلا نع كلذ يورو « هيلوق دحأ يف« يعفاشلاو « كلام لاق هبو . هانماع ركنم

 هذه نأل «رهشأ ةثالثب دتعت مث« لحلا ةدم رثكأ نينس عبرأ صبرقت : رخآ لوق يف يعفاشلا

 . اطايتحا اهرابتعا بجوف « محرلا ةءارب اه نقيتي يتلا يه « ةدللا
 ةثالثب ذئنيح دتعتف « سايإلا نس غلبت وأ « ضيحت ىتح ًادبأ ةدع يف نوكت : ديدجلا يف لاقو
 ينأو ٠ يرهزلاو ٠ يمخنلاو « يبعشلاو ٠ سواطو « ءاطعو « ديز نب رباج لوق اذهو ءرهشأ
 ملف « سايإلا دعب َلِعُج ء رهشألاب دادتعالا نأل « قارعلا لهأو « ديبع يبأو يروثلاو « دانزلا
 اهضيح دعابت ول ؟ « روهشلاب دتعت ت ملف ٠ « مدلا دوع وجرت اهنألو ٠ ةسيآأ تسيل هذهو « هلبق زجي
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 ضيجملا نم َنْسِئَي يئاللاو > : ىلاعت هلوق رهاظ ىلإ اوراصف روهجلا امأو
 ضيحلا ُ نم يه يتلاو ©" رُهشأ ةنالق 2 نَهتدعَف متبترا نإمكئاسُن نم

 رهشأ ةثالثب دنعت اهنإ ليق ولو « جرحو ىسع هيف ىأرلا اذهو « ةسئايب تسيل

 ٠ . اهضيح عاطقتاب ٌمَطْقُي ال يتلا ةسئايلا نم مهف اذإ ًاديج ناكل

 هلوأت ام ىلع ضيحلا ىلإ ال محلا ىلإ اعجار © مْتْبَتْرا نإ > هلوق ناكو

 ةسئايلا نم مهف هنإف « ةيآلا هليوأت هبهذم قباطي مل كلام نأكف « هيلع كلام
 لبق نم الإ نوكي ال اذهو « ضيحلا لهأ نم تسيل اننأ ىلع عطقت نم انه

 يأ ضيحلا ىلإ ال محلا ىلإ امجار «مكْبتْرا نإ > هلوق لعج كلذلو « نسلا

 نس يف يهو ضيحت ال رهشأ ةعست ىقبت يتلا يف لاق مثء نهكح يف ْمَتْكَكَش نإ

 . رهشألاب دتغت اهنأ ضيحت نم

 يف انهه ةبيرلا نأ ىلإ اوبهذف ٠ هباحصأ نم ريكب نباو ليعامنإ امأو
 « عطقلاب هنم سئي امب هيلع محي مام وه برعلا مالك يف سئايلا نأو « ضيحلا

 نإ هنأل اولعف ام َمْعِنو ء كلام بهذم وه يذلا مهبهذم ةيآلا ليوأت اوقباطف

 يف نوكت ىتح هب دتعتو مدلا رظتنت نأ بجي دقف عطقلا سئايلا نم انهه َمِهف

 دقف كلذب عطقي ال ام سئايلا نم َمِهُف نإو « سئايلا نس ينعأ : نسلا اذه

 , رهشألاب ضيحت نم نس يف يهو ةداعلا نع اهمد عطقتا يتلا دتعت نأ بجي

 نم مدنع يه سيل نيفرطلا يف ةسئايلا نأل « رهاظلا لهأ لوق سايق وهو
 . روهشلاب الو ءارقألاب ال ةدعلا لهأ

 . ةباحصلا نع يعفاشلا هاكح يذلا عامجإلا لوألا لوقلا ةجحو . ضراعل -

 ' اهنإف ء عاضر وأ « سافن وأ ضرم نم ضراع هيبس ضيحلا عافترا نأ ةقلطملا تفرع اذإ امأ
 دتعت كلذ دنعف ٠ سأيلا نس يف ريصت نأ ىلإ ٠ لاط نإو « مذلا دوعو « ضراعلا لاوز رظتنت
 ( 557 /7 ينغملا ) رظنا . دمحأو ٠ كلامو « ةفينح يبأو ٠ يعفاشلا بهذم وهو . تاسيآلا ةدع

 بهذمل يفاكلا ) و اهدعب امو (.481/17 عومجملا )و اهدعب امو ( ١15/١8 يبطرقلا ) و اهدعب امو

 . ( كلام

 . ع ةيآ : قالطلا )١(
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 ناسحتساف اهدعب امو ةعستلا لبق ام نيب كلذ يف قرفلا امأ .

 نإف « ضرم وأ عاضر لثم مولعم ببسل اهتضيح تعفترا يتلا امأو
 نإ ليق دقو « لاط مأ نامزلا رصق « ضيحلا رظتنت اهنأ كلام دنع روهشلا
 دنع اهتدعف ةضاحتسم ا امأو « ببس ريغل اهتضيح عفت رت يتلا لثم ةضيرملا

 : ناتياور هنعف نيمدلا نيب تزيم نإف « نْيَمَّدلا نيب زيمت مل اذإ ةنس كلام

 لاقو « ءارقألاب دتعتف زييتلا ىلع لمعت اهنأ ىرخألاو . ةنسلا اهتدع نأ امهادحإ

 لاقو « رهشأ ةثالثف اهلزيقت ل نإو ء اهل تزيم نإ ءارقألا اهتدع ةفينح وبأ

 نم يناقلا رمحألا نوكيف « مدلا اهنع لصفنا اذإ زييتلاب اهدع : يعفاشلا

 ددعب تدتعا مدلا اهيلع قبط نإف رْهّطلا مايأ نم رفصألا نوكيو « ةضيحلا

 لثم اهلعج هنأل ةنسلا ءاقب ىلإ كلام بهذ افإو . © اهتحص يف اهتضيح مايأ
 اهمايأ ةفراعلا يف بهذ امنإ يعفاشلاو «٠ ضيحلا لهأ نم يهو ضيحت ال يتلا

 يرتا » : ةضاحتسملل هني هلوقل ةالصلا ىلع ًاسايق اهتفرعم ىلع لمعت اهنأ

 زييقلا ربتعا افإو . « مدلا يلسغاف اهردق كنع بهذ اذإف كئارقأ مايأ ةالصلا

 مد نم اهتضيح مد تلاع ءاوس ؛ :ةنس ةضاحتسملا ةدعو : كلام. بهذمل ربلا دبع نبا لاق )١(
 : ةنس هبهذم ليصحت يف كلام دنع . هلك كلذ يف هتدع زيمت ل مأ 2« كلذ تزيمو « اهتضاحتسا
 ٠ لصقتي اهمد ناك اذإ . ةضاحتسلا نإ: ليق دقو . ةدع ةثالثو « ءاربتسا رهشأ ةعست اهنم
 أو . رظنلا يف حصأ اذهو : لاق . ءورق ةثالث تدتعا « اهرابدإو « اهتضيح لابقإ تفرعف
 يول نم نيرعأتلاو نيعباتلا نم ةعامج لوق وهو يعفاشلا لاوقأ دحأ وهو « سايقلا يف
 /18 يطرقلا )و كلام بهذمل ( 517 ١/ يفاكلا ) رظنا . يدنع حيحصلا وهو : يبرعلا نبا لاق
 .(ا55

 «زييق وأ , ةداعب هب موكحم ضيح اه نوكي نأ امإ : ولخت ال ةضاحتسملا نإف : دخأ بهذ امأ
 « ةضاحتسلا ريغ كح هيف اهكحف « كلذب هب موكحم ضيح اه ناك نإف « « كلذك نوكت ال وأ
 فرعت ال ةيسان وأ ءزيمت ال ةأدتتبم تناك نإو . اهتدع تضقتا دقف « ءورق ةثالث اه ترم اذإ
 يبأو . ةداتقو ٠ ةمركع لوق وهو رهشأ ةثالث اهتدع نأ : ىلوألا : ناتياور هيفف ءًاتقو اهل
 . قحسإ لوق وهو . اهعفر ام يردت ال . اهتضيح تعفر نم ةلزنمب ةنس دتعت : ةيناثلاو « ديبع
 . ( ؟037 /17 ينغملا ) رظنا



 ١ كا

 « ُفَرْعُي دوسأ مد هنإف ضيحلا مد ناك :اذإ » شيبح تنب ةمطافل هِي هلوقل

 وه امنإف ىلصو ءيضوتف رخآلا ناك اذإف « ةالصلا نع يكسمأف كلذ ناك اذإف

 اذإ روهشلاب اهدع نأ ىلإ بهذ نم بهذ انإو « دواد وبأ هجرخ « قُّرِع
 لعج دقو « ضيحت رهش لك يف انأ بلغألا يف مولعم هنأل « مدلا اهيلع طلتخا

 . هعافتراك هؤافخو ء ضيحلا عافترا دنغ روهشلاب ةدعلا هللا

 ثكقمت اهنإف لمح هنأ هب نظت اهنطب يف اًنسح دجت يتلا ينعأ : ةبارتسملا امأو
 سم ليقو « نينس عبرأ بهذملا يف ليقف هيف فلتخا دقو « لما ةدم رثكأ

 لماوحلا ةدع ءاضقتا نأ فالخ الو . ( رهشأ ةعست : رهاظلا لهأ لاقو « نينس

 نأ َنُهْلَجَأ لامحألا ٌتالوُأَو : ىلاعت هلوقل تاقلطملا ينعأ : نهلمح عضول

 كلتب اضيأ نمسقني نهنإف رئارحلا ريغ تاجوزلا امأو  «َنُهَلْمَح َنْعَبضَي
 نم ضيحلا تاعفترمو تاضاحتبٌسو تاسئايو ُاضَيح ينعأ « اهنيعب ماسقألا

 . تاسئاي ريغ

 « ناتضيح نهتدع نأ ىلع روهجلاف ٠ نهضيح نهيتأي قاللا ّْضّيْحلا امأف
 نبا لاق هبو «.ةرحلاك ضّيح ثالث نهتدع نأ ىلإ رهاظلا لهأو دواد بهذو

 َنْطَبَرَعَي تالا » : ىلاعت هلوق مومع اودنتءا رهاظلا لهأف . "7 نيريس
 هنع سلا : ربلا دبع نبا لاق . عبسو . تس هنع يورو : كلام بهذمل ( 517 ١/ يفاكلا ) رظنا )١(

 ش ش . حصأ

 لوزت ىتح دادتعالا كح يف ىقبت اهنإف ء اهتدع ءاضقنا لبق ةبيرلا تناك اذإ : دمحأ دنعو

 . لطاب جاوزلاف , كلذ لبق تجوز نإف « ةبيرلا

 دعب ةبيرلا ترهظ نإو ٠ حيحص حاكنلاف « جوزتلاو , اهتدع ءاضق دعب ةبيرلا ترهظ نإو
 78 ينغملا )رظنا . حصي ال يناثلاو ٠ حاكنلا اهل حصي : ناهجو هيفف . حاكنلا لبقو « ةدعلا ءاضق
).2 

 )١( ؛ ةيأ قالطلا .

 نب ديعسو ء رمع نبأو « يلعو : رمع : مهنم « ناءْرُق ةمألا ةدع نإ نولوقي معلا لهأ رثكأ )١(
 « ةداتقو « يرهزلاو ٠ مسأ نب ديزو « ملاسو « مساقلاو « ةبقع نب هللا دبعو ٠ ءاطعو ٠ بيسملا
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 دتعاو . ةقلطلا مما اهيلع قلطني نم يهو 74 موُرُق ةثالث َنييشنَأب
 قالطلاب يلا اوهبش مهأ كلذو هبشلا سايقب مومعلا اذه صيصخت روهجلا
 ةضيحلا نأل نيتضيح .اهولعج افإو . ّقّرلا عم ًافّصتَتُم هنوك .ينعأ دحلاو
 نإف ةريغصلا وأ ضيخلا نم ةسئايلا ةقّلطملا ةّمألا امأو . ضعبتت ال ةدحاولا
 ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو « رهشأ ةثالث اهتدع : اولاق ةنيدملا لهأ رثكأو كلام
 اذإ سايقلاوهو "١ ةرحلا ةدع ٌفصن ٍرهش فصنو ٌرهش اهتدع ةعامجو روثوبأو يروثلاو

 كلذو « مومعلاب ذخأ ةرف « هلوق برطضا كلام نأكف « مومعلا صيصختب انلق

 . ةفينح وبأو ء روث وبأو ٠ قحسإو « يعفاشلاو ؛ يروثلاو « كلامو
 ١١/ عومجملا ) و ( 501/7 ينغملا ) زظنا . دواد لوق وهو « ةرحلا ةدع اهتدع نأ نيريس نبا نعو

 .( 4غ

 )١( ةيآ ةرقبلا 34 .

 نع ةّياور يهو « نارهش اهتدع نإ هيلوق دخأ يف يعفاشلا لاقف ؛ ةسيآ ةقلطملا ةمألا تناك اذإ امأ )١(

 « رهش اهتدع نأ : يعفاشلا نع : يناشلا لوقلاو قحسإو « يرهزلاو « ءاطع لوق وهو « دمحأ
 « هنع هللا يضر يلع لوق اذهو « هباحصأ نم ركب وبأ اهراتخاو , دمحأ نع ةياور يهو ٠ فصنو

 ةدع نآل « ةفينح يبأو  يروثلاو ٠ يبعشلاو « ماسو « بيسلا نباو «رمع نبا نع كلذ يورو

 .”ةرحلا ةدع فصن ةمألا

 نب رمعو « دهاجيو « نسحلا نع كلذ يورو « ةرجلاك رهشأ ةثالث اهنأ دمحأ نع: .ةثلاثلا ةياورلاو

 « يعفاشلل ثلاشلا لوقلا وهو « كلامو « ةعيبرو « يراصنألا ىحيو ٠ يعخنلاو ءزيزعلا دبع

 ( +64 ١١/ عومجنلا )و ( 507 /7 ينغملا ) رظنا . « رهشأ ٌةثالث نهتدعف > : ىلاعت هلوق مومعل

 نملا رهتعي لوألا : نالوق يعفاشللف « ةسيآ نوكتف « ةأرملا هغلبت يذلا نسلا يف فلتخا دقو

 نسلا ربتعي : يناثلاو . ةنس نوتسو نانثا وه : مهضعب لاق « ضحت م هتغلب اذإ هنأ نقيتي يذلا

 . اهتريشع ءاسن هيف سئيي يذلا

 ءاسن نم تناك نإو ء نوسمخف مجعلا ءاسن نم تناك نإ هنعو « ةنس نوسخ هنأ دمحأ نعو

 0 . ةعيبط ىوقأ : نهنأل « نوتسف « برعلا

 دقو , دجو دقو « دوجولا ىلإ هيف عجرملا نأل « نينس عست وهف « ةأرملا هيف ضيحت نس لقأ امأ

 اهتدع : لاق نم عم قحلاو . ةنس نورشعو ىدحإ اهل ةدج تيأر : لاق هنأ يعفاشلا نع يور

 « ةمألا نيب قرفلا ام نذإ ؟ لوألا جوزلا نم محرلا ةءاربل ةدعلا تسيلأ . ةرحلاك رهشأ ةثالث

 ' ؟ كلذ يف ةرحلا نيبو



 لفك

 كلذ يف سايقلاو « ضيحلا تاوذ يف كلذو سايقلاب ذخأ ةرمو ٠ تاسئايلا يف
 ةرحلا يف لوقلا وه اهيف لوقلاف ببس ريغ نم اهتضيح عفترت يتلا امأو . دحاو
 لوخدلا لبق ةقلظملا نأ ىلع اوقفتاو « ةضاحتسملا كلذكو « كلذ يف فالخلاو

 . اهيلع ةدع ال

 نأ لبق اهقراف مث يعجرلا قالطلا نم ةذعلا يف هتأرما عجار نيف اوفلتخاو
 « فئأتست : راصمألا ءاهقف روهمج لاقف ؟ ال مأ ةدع فنأتست له اهسمي

 . يعفاشلا يلوق دحأ وهو لوألا اهقالط نم اهتدع يف ىقبت : ةقرف تلاقو

 كلام دنعف ةلجلابو . ةفنأتسم ةدع الو اهتدع متت نأ اهيلع سيل : دواد لاقو

 لاقو . لولا ةعجر الخ ام ٠ سيسم نكي مل نإو ةدعلا مدهت ةعجر لك نأ

 لوقو « ىلوألا اهتدع ىلع تتبث ءطولا لبقو ةعجرلا دعب اهقلط اذإ : يعفاشلا

 . "7 رهظأ يعفاشلا

 قافنإلا ىلع هدنع اهتحص فقت ةقفنلاب رسعملا ةعجر كلام دنع كلذكو ٠
 تيقب قفني /ْنإو « ًاقالط ناك نإ ةدعلا تمدهو ةعجرلا تحص قفنأ نإف
 : ناتياور كلذ يف كلام نعف ةدعلا يف ايناث تجوزت اذإو « ىلوألا اهتدع ىلع

 ؛ محرلا ة ةءارب رابتعا ىلوألا هجوف . هيفن ىرخألاو « نيتدعلا لخادت اههادحإ

 . لخادتلا عم لصاح كلذ نأل

 ًاقالط هتأرما قلط نم :ربلا دبع نبا لاق ( 518 ١/ يفاكلا ) كلام بهذمل فلؤملا هركذ ام رظنا )١(

 يناثلا قالطلا نم ةدعلا فانثتسا اهمزل « ةعجرلا دعب اهقلط مث « اهتدع يف اهعجار مث « ًايعجر

 ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظناو . اهأطي م وأ ء اهئثطو كلام دنع ءاوسو « هتعجر دعب
 ةدع فنأتست اهنإف . اهقلط مث , اهئطوو « اهتدع يف اهعجار اذإ هنإف : دمحأ دنع امأ ( ؟؟غص

 ٠ فاتت اهأ + لوألا : ناتياور هيف اهسي نأ لبق اهقلط نإو ٠ يناثلا قالطلا نم ىرخأ
 . ( 81/1 ينغملا ) رظنا . قبس ام ىلع ينبت : ةيناثلاو

 . سيسملا لبق رق ناك اذإ , نالوق هل كلذكو ء اهئطو اذإ ء دمحأ لوقك يمفاشلا لوقو

 . معأ هلو ٠ رهظأ يعفاشلاو ٠ « دحأ لوق نإف «فلؤملا ركذ اكو . ( ه5 ١7/ عومجملا )



 ا 1١

 هل يذلا ءطولا ددعتب ددعتت نأ بجوف « ةدابع ةدعلا نوك ةيناثلا هجوو

 « كلام دنع ةمألا .ةدع ىلع تضم قالطلا ةدع. يف ةمألا تقتع اذإو « ةمرح

 . اعم نيهجولا يف لقتنت : ةفينح وبأ لاقو ؛ . ةرحلا ةدع ىلإ لقتنت مو

 نف ؟ املاصفنا ماكحأ نم مأ ةيجوزلا ماكحأ نم ةدعلا له فالخلا ببسو
 لاصفتنا ماكحأ نم لاق نمو.. اهتدع لقتنت ال : لاق ةيجوزلا ماكحأ نم لاق

 نيب قرف نم ابمأو ٠ تقلط مث ةجوز يهو تقتع تقتعأ ول ؟ لقتنت : لاق ةيجوزلا

 ء ةصمعلا ماكحأ نم هبش هيف يعجرلا نأ كللذو « نّيبف يعجرلاو نئابل
 « يعجر قالط نم ةدع يف يهو تام اذإ قافتاب ثاريملا هيف عقو كلذلو

 . ةدعلا يف رظنلا يمسق نم لوألا مسقلا وه اذهف « توملا ةدع ىلإ لقتنت اهنأو

 انني دق ل

 ٌدتعملل نأ ىلع اوقفتا مناف « ددعلا ماكحأ يف رظنلا ابمأو : يناثلا مسقلا

 : تايعجرلا يف ىلاعت هلوقل لماحلا كلذكو « ىنكّسلاو ةقفنلا ةيعجرلا

 نإو >١ : ىلاعت هلوقلو ةيآلا 04مُكدْجُو نم مُثنَكَس ُثْيَح نم َنْشوُنِكْمأ>

 ىنكس يف اوفلتخاو . "7 4 نُهَلْمَح َنْعَبْصَي ىنَح نيل وشينأف لح تالوأ
 ىنكسلا امل نأ : اهدحأ : لاوقأ ةثالث ىلع ًالماح نكت مل اذإ اهتقفنو ةتوتبملا

 « ةقفن الو اهل ىنكس ال هنأ : يناثلا لوقلاو . نييفوكلا لوق وهو « ةقفنلاو

 ىكسلا اهل نأ.: ثلاغلا . ةعامجو قاحسإو روث يبأو دوادو دمحأ لوق وهو

 . (9 ةعامجو يعفاشلاو كلام لوق وهو « ال ةقفن الو

 )١( ةيآ قالطلا 5 .

 1 ::5 ةيآ قالطلا ()
 . اهل ةقفن الو « ىنكسلا اهل نأ : يعفاشلاو ٠ كلام بهذم : لاوقأ ثالث ةقلطملا يف يبطرقلا لاق (؟)

 : روث وبأو « قحسإو ء دمحأ بهذو . ةقفنلاو ء ىنكسلا امل نأ : هباحصأو « ةفينح وبأ بهذو
 . ( 157/18 يبطرقلا ) رظنا . ىنكس الو اهل ةقفن الأ



 م١

 ةضراعمو سيق تنب ةمطاف ثيدح يف ةياورلا فالتخا مهفالتخا ببسو

 يف يور امب ىنكس الو ةقفن امل بجوي مل نم لدتسانف « هل باتتكلا رهاظ :
 هللا لوسر دهغ ىلع ًاثالث يِجْوَر ينقّلط » تلاق انأ سيق تنب ةمطاف ثيدح

 يفو « سم هجرخ ©« ةقفن الو ىنكس يل لعجي مف َثلَم ينلا تيتأف « هِيَ
 هيلع اهجوزل نل قتناو كسلا انإ «: لق يي هل لوسر نأ تاياورلا ضعب

 . هللا دبع نب .رباجو سابع نباو يلع نع يورم لوق اذهو « ةعجرلا

 يف كلام هاور امب اوجتحا مهنإف ةقفنلا نود ىنكسلا اهل اوبجوأ نيذلا امأو
 كل سيل » وتل هللا لوسر لاقف : هيفو.« ةروكذملا ةمطاف ثيدح نم هئطوم

 , هنباو ءرمع لوق وهو « ةقفنلا نود ىنكس امل اههادحإ : ناتياور دمحأ نغ : ةمادق نبا لاقو -

 .٠ يعفاشلاو كلامو ةعبسلا ةنيدملا ءاهقفو « ةشئاعو © دوعسم نباو

 « سابع نباو « يلع لوق وهو ٠ بهذملا رهاظ وهو « ةقفن الو « اهل فكس ال : ةيناثلا ةياورلاو

 ,روث يبأو « قحسإو « نارهم هب نوهمو ةمركعو « نسحلاو « سواطو « ءاطعو « رباجو

 يبأ نباو ٠ ةمربش نبا لاق هبو : ةقفنلاو « .ىنكسلا امل : نييقارعلا ءاهقفلا رثكأ لاقو . دوادو

 كلذ نأل « يربنعلاو « يتبلاو ٠ هباحصأو « ةفينح وبأو ٠ حلاص نب نسحلاو « يروثلاو « ىليل
 . ةيعجرلاك ىنكسلاو « ةقفنلا ال بجوف « ةقلطم اهألو « دوعسم نبأو « رمع نع ىوري
 ١/ ينغملا ) رظنا . يتآلا سيق. تنب ةمطاف .ثيدنح ىكساالو « ةقفن اه نيل : لاق نم ةجحو

 1 ْ 0 1 ل( 1ك

 مأ نبا تيب يف دتعا نأ ينرمأو » هتلكتو « يراخبلا الإ ةعاملا هجرخأ سيق تنب ةمطاف ثيدح )١(
 اهنم مزلي امو « ةجحلا قيرط نم :ربلا دبع نيا لاق ( 175 /؟ ةيارلا بصن ) رظنا « موتكم
 يأف . ًاحيرص أصن هِي يبنلا نع تبث هنأل « جحأو « حصأ « هعبات نمو ٠ لبنح نب دمحأ لوق

 عفدي ءيش الو ؟ هدارم هللا نع يملا وه يذلا « لم ينل نع هلثم الإ اذه ضراعي ءيش

 | ْ | . كلذ

 - م ولو ٠ مهعم ةجحلاو « امهقفاو نمو « سابع نباو « يلع هفلاخ دقف « هقفاو نمو . رمع لوق امأو
 ىلع ةجح ْمَتِلَي هللا لوسرر لوق نإيف « مقلم هللا لوسر لوقل فلاحملا هلوق لبق امل مهنم دحأ هفلاخي

 نإف « ةأرما لوقل انيبن ةنسو انبر باتك عدن ال » لاق هنأ رع نع حصي ملو « هريغ ىلعو « رمع

 هدري رمأ اذهو « ةأرما لوق اننيد يف لبقت ال » لاق نكلو الف ء اذه امأ.: لاقو « هركنأ دمحأ

 . ( 707 /9 ينغملا ) رظنا . ةباحصلا ءاماع هيف هفلاخيو . ةنسلا هدرتو . عامجإلا



 ابا ١

 طاقسإ اهيف ركذي ملو « موتكم مأ نبا تيب يف ٌدتعت نأ اهرمأو « ةقفن هيلع
 نم متنَكَس ُثْيَح نِم َنْهوُنِكْمَأ » : ىلامت هلوق يف همومع ىلع يقبف « ىنكسلا
 موتكم مأ نبا تيب يف دتعت نأب مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ اوللعو 4 ْنٌكِدْجُو
 . ءاذب اهناسل يف ناك هنأب

 امل ىنكسلا بوجو ىلإ اوراصف ةقفنلاو ىنكسلا امل اوبجوأ نيذلا امأو
 ىلإ اوراصو 4« مُكِدْجَُو نم مثنكسس ُتْيَح نِم َنْهوُنِكْسَأ> : ىلاعت هلوق مومعب
 لماحلا يفو ةيعجرلا يف ناكسإلا بوجول ةعبات ةقفنلا نوكل اهل ةقفنلا بوجو

 , ةقفنلا تبجو عرشلا يف ىنكسلا تبجو اميح ةلجلابو . ةيجوزلا سفن يفو
 هتنسو انيبن باتك عدن ال : اذه ةمطاف ثيدح يف لاق هنأ رع نع يورو

 « مدجو نم متنكس ثيح نم نهونكسأ ١» : ىلاعت هلوق ديري « ةأرما لوقل
 ةقفنلا بجوأ هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هتنس نم فورعملا نألو . 2 ةيآلا

 امل نإ لاقي نأ امإ ةلأسملا هذه يف ىلوألا كلذلف « ىنكسلا بجت ثيح

 صصخي نأ امإو « ةنسلا نم فورعملاو باتكلا رهاظ ىلإ ًاريصم ًاعيمج نيرمألا
 ش . روكذملا ةمطاف ثيدحب مومعلا اذه

 56 ع

 ةثالث يف نوكت ةدعلا نأ ىلع اوقفتا نيماسملا نأ معت نأ يغبنيو . هليلد

 اوفلتخاو . تقتعأ اذإ اهسفن ةمألا رايتخا وأ « توم وأ «٠ قالط يف : ءايشأ

 . اهوجو ىلع روهملاو + خوسفلا يف اهيف

 سيق تنب ةمطاف ثيدحب يبعشلا ينثدح : لاق ء قحسإ يبأ نع يذمرتلاو ٠ ملسم هاور رمع لوق )١(
 « هب هّبّصَحف  ىصح نما فك دوسألا ذخأف « « ةقفت الو « اهل ىنكس ال د: لاق ولم هللا لوسر نأ
 ةأرما لوقب انيبن ةنس الو ءانبر باتك كرتن ال : رع لاق ءاذه لثمب ثدحت كحيو : لاقف

 نم َنْسوُجِرْخُت ال > : ىلاعت هللا لاق , ةقفنلاو . ىنكسلا امل ء تيسن مأ ٠ تظفح . يردناال

 /؟ ةياّرلا بصن ) رظنا . ىنكسلاو « ةقفنلا اهل لعجي رمح ناكو . هيف يذمرتلا دازو . 4 َنهِتوُيَ
5 ). 
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 اهركذن نأ انيأر توملا ةدع .ماكحأ هيف قلعتي' ةدعلا يف مالكلا ناك امو

 رهشأ ةعبرأ رحلا اهجوز نم ةرحلا ةدع نأ ىلع اوقفتا نيماسملا نإ : لوقنف انهع
 .. "» © اوفو رهشأ ةعبزأ نهشنأب َنصْبَرَعي > : ىلاعت هلوقل رشعو

 ةعبرألا يف اهتضيح اهتأت مل اذإ ةمألا ةدع يفو لماحلا ةدع يف اوفلتخاو

 نأ ةدعلا هذه مات طرش نم نأ ىلإ كلام بهذف ؟ اهكح اذام رشعو رهشألا

 ثكتف ةبارتسم هدنع يهف ضحت مل نإف « ةدملا هذه يف ةدحاو ةضيح ضيحت

 اذإ كلذو « ةبارتسم نوكت ال دقو ضيحت ال دق اهنإ هنع ليقو « لمخلا ةدم
 نم ينعأ ٠ دوجوم ريغ امإ اذهو « ةدعلا ةدم نم رثكأ ضيحلا يف اهتداع تناك

  امإو ,رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ىلإ رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ضيحت نأ اهتداع نوكت
 . ردان

 قح رظتنت ليقف ٠ تَدِجُو اذإ ءاسنلا نم املاح هذه نيف هنع فلتخاو

 اهب رهظي ملو ةافولا ةدع تضقنا اذإ جوزتت : مساقلا نبا هنع ىورو « ضيحت

 . © ىروثلاو يعفاشلاو ةفينح يبأ : راصمألا ءاهقف روهمج اذه ىلعو . لمح

 ايف اي زين

 روهملا لاقف ٠ اهجوز اهنع ىفوتُي يتلا لماحلا يهو : ةيناثلا ةلأسملا امأو

 . قالطلا يف ةيآلا تناك نإو " «َنْهَلْمَح َنْعَضُي نأ َنُهْلَجَأ لاّمخألا تالوأو>

 فصنب اهجوز ةافو دعب تدلو ةيماسألا ةعيبس نأ ةماس مأ ثيدحب ًاضيأ ًأذخأو

 )١( ةيأ ةرقبلا 754 .

 ءاضقتاب لحت : نونحسو « بهشأ لاقو ( ؟١5ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) كلام بهذمل رظنا (9)
 قحلا نأ كش الو . روهملا بهذمل( 0/7 ينغملا ) رظناو . روهملا لوقك ضحت مل نإو « ةدعلا

 ْ . ةلئسملا هذه يف روهملا عم

 . 6 ةيآأ قالطلا (0)



 و ١

 نم يحكناف تْلَلَح دق : امل لاقف ِةّيِلَي هللا لوسر تءاجف » هيفو رهش

 اهنأ ديري ء« نيلجألا رخآ اهتدع نأ سابع نبا نع كلام ىورو )6 تئش

 لثم يورو « توملا ةدع ةدعلا ءاضقنا امإو « لما امإ « نيلجألا دعبأب دتعت

 يذلا وه كلذ نأ ممل ةجحلاو « هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع كلذ

 . 9 ةافولا ةيآو لماوحلا ةيآ مومع نيب عملا هيضتقي .

 كلم وأ ةجوز نوكت نأ ولخت ال اهنإف « هل لحت نم اهنع ىفوتملا ةمألا امأو
 فصن اهتدع ّنِإ : روهملا لاقف ةجوزلا امأف « دلو مأ ريغ وأ دلو مأ وأ نيمي

 « ةرحلا ةدع اهتدع لب : رهاظلا لهأ لاقو « ةّيّدلا ىلع كلذ اوساق ةرحلا ةدع

 . "9 ممعتلا ىلإ اريصم قالطلا ةدع مدنع كلذكو

 : ةعامجو روث وبأو ثيللاو دمحأو يعفاشلاو كلام لاقف دلولا مأ امأو
 ضيجحت ال نمم تناك نإو : كلام لاقو . رمع نبا لاق هبو « ةضيح اهتدع

 )١( هيلع قفتم ةيماسألا ةعيبس ثيدح .
 نب لبانسلا وبأ هلاقو . نيلجألا صقأب دتعت اهنأ عطقنم هجو نم يور « سابع نبا نع يور ام )١(

 ىلإ عجر هنأ سابع نبا نع يور دقو . هلوق هُم ينلا هيلع درف « ِهَقَم ينلا ةايح يف ككعب
 . ةَعْيَبُس ثيدح هغلب امل ةعاملا لوق

 يضقنت ال « اهتدع نأ قحسإو « دامح نع ىحيو . اهمد يف حكنت نأ يبعشلاو « نسحلا هركو

 ٠ «2اهجوز ةافو نم ةعاس دعب َتَعَضَو ول : اولاقو « لوقلا اذه ملعلا لهأ رئاس ىنأو . رهطت ىتح

 /1 ينغملا )رظنا . لستغتو « اهسافن نم رهطت ىتح اهجوز اهؤطي ال نكلو « جوزتت نأ امل لح
 .( عال

 نب ديعس مهنم : ملعلا لهأ ةماع لوق يف مايأ ةسمخو « نارهش اهتدع اهجوز اهنع ىوتملا ةمألا (؟)

 « يروثلاو : يعفاشلاو « كلامو « ةداتقو : يرهزلاو ء راسي نب ناهلسو « ءاطعو ٠ بيسلا

 . مهريغو « ةفينح وبأو «روث وبأو « قحسإو « دمحأو

 ( 47١ /9 ينغملا )رظنا . رهاظلا لهأ.لوق وهو « ةرحلا ةدع ةمألا ةدع : نيريس نبا لاقو

 ْ . اهدعب امو ( ١١/ 7٠0١ لحما )و

 ةءارب وه « ةدعلاب دوصقملا نأل « معأ هللاو ء رهاظلا لهأ عم ةلأسملا هذه يف قحلا لعلو

 . ؟ كلذ يف ةمألاو « ةرحلا نيب قرفلا امو « محرلا
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 اهتدع : يروثلاو هباحصأو ةفينح وبأ لاقو « ىنكسلا اهلو « رهشأ ةثالث تدتعا

 ةدبع فصن اهتدع : موق لاقو « دوعسم نباو لع لوق- وهو « ضيح ثالث

 رهشأ ةعبرأ ةرحلا ةدع اهتدع : موق لاقو « اهجوز اهنغ ىوتللا ةرحلا

 دتعتف ةقلطم الو ةافولا ةدع دتعتف ةجوز تسيل امنأ كلام ةجحو « © ًارشعو

 يورو « رمع نبا لوق وهو « ةلماك ةضيح : اهديس اهنع تام اذإ « دلولا مأ ةدع نأ روهجلا دنع )١(

 « لوحكمو « ةبالق يبأو ء دم نب مساقلاو :يبعشلاو ٠ نسحلاو « ةشئاعو « نافع نع كلذ
 . روث يبأو « ديبع يبأو « دمحأ نع روهشملاو ٠ يعفاشلاو ٠ كلامو
 نباو « ضايع يبأو ٠ بيسملا نب ديعس لوق وهو « ًارشعو رهشأ ةعبرأ دتعت اهنأ دمحأ نع يورو
 « يرهزلاو ءزيزعلا دبع نب رمعو ءورمع نب صالخو « دهاجمو ءريبج نب ديعسو « نيريس

 اودسفت ال » لاق هنأ صاعلا نب.ورمع نع يور امل . قحسإو « يعازوألاو كلملا دبع نب ديزيو
 « دواد وبأ هاور « رشعو رهشأ ةعبرأ اهديس يفوت اذإ ؛ دلولا مأ ةذع « ٌعَتِلَم انيبن ةنس انيلع

 . ةرحلا ةجوزلاك « ةرح اهنألو
 : ةمادق نبا لاق . مايأ ةسمخو « نيرهش دتعت اهنأ دمحأ نع ةثلاث ةياور باطخلا وبأ ىحو

 نع ىوريو . ةمألاك ؛ ةداتقو « سواطو « ءاطع نع كلذ يورو . دمحأ نع ةحيحص اهنظأ الو

 اهنأل « ضيح ثالث اهتدع نأ ةفينح يبأو « يروثلاو « يعخنلاو « ءاطعو « دوعسم نباو « يلع
 رهط ءاربتسالا يف يفكي الو . ةرحلك ضيح ثالثب امهقؤاربتسا ناكف ٠ أربتست ةرح

 « ةضيحلا يف تنعط ىتم : كلام باحصأ لاقو . معلا لهأ رثكأ لوق يف ةضيح ضعب الو« دحاو

 « دحاو رهط يفكي : هيلوق دحأ يف يعفاشلا لاقو . كلام بهذم هنأ اومعزو اهؤاربتسا مت دقف

 . الماك ناك اذإ

 « ةبالق يبأو , يعخنلاو ٠ نيريس نباو « نسحلا لوق وهو .« رهشأ ةثالثف ًاسيآ تناك نإو
 . يعفاشلا يلوق دحأو ء دمحأو

 يف ءرقلا ماقم مئاق رهشلا نأل « يعفاشلل يناشلا لوقلا وهو .. رهشب أربتست اهنأ ةياور دمحأ نعو
 . ءاريتسالا يف كلذكف « ةقلطملا ةمألاو  ةرجلا قح

 « رهشب أربتست ضيحت ال يتلا ةمألا يف محلاو ء كاحضلاو « ءاطعو « بيسملا نب ديعس لاقو

 . دمأ نع لبنح هاورو « فصنو
 نم ةمأ ىلع الو ء اهديس اهنع تام وأ ٠ تقتعأ نإ « دلو مأ ىلع ةدع ال : رهاظلا لهأ لاقو

 , اءاش ىتم احكني نأ املو « ةنس الو « نآرق كلذ بجوي م هنأل « اهل هقتع وأ ء اديس ةافو

 // ينغملا ) رظنا . اه لمح ال اهنأ وأ . ال اهب نأب نقوت ىتح تصبرت . المح تفاخءاذإ اهنأ الإ

 . ( 5058 /؟ ةيارلا بصن ) رظنأو « اهدعب امو ( 7١6/١١ ىلحلا ) و اهدعب امو ( ٠



 1 ءالك

 ةمألاب ًاهيبشت ةضيحب نوكي كلذو « اهمحر ءاربتسا الإ قبي مف «٠ ضيح ثالث

 انإ ةدعلا نأ ةفينح يبأ ةجحو « هيف فالخ ال ام كلذو « اهديس اهنع تومي

 دتعتف ةَمَأب الو « ةافولا ةدع دتعتف ةجوزب تسيلو « ةرح يهو اهيلع تبجو

 . رارحألا ةدعب اهمحر ءىربتست نأ بجوف « ةمأ ةدع

 نب ورمع نع يور ثيدحب اوجتحاف ةافولا ةدع امل اوبجوأ نيذلا امأ

 اهديس اهنع ىفوت اذإ دلولا مأ ةدع « انيبن ةنس انيلع اوسِْلَت ال : لاق صاعلا

 نم امأو . "هب ذخأي مو ثيدحلا اذه دمحأ َفّمَضو « أرشعو رهشأ ةعبرأ

 اهنأ فالخلا ببسف « ةمألا ةجوزلاب ًاهيبشت ةرحلا ةدع فصن اهيلع بجوأ

 ةجوزلاب اههبش نم امأو « ةرحلاو ةمألا نيب هبشلا ةددرتم يهو « اهنع توكسم
 يبأ بهذم وهو « ةقلطملا ةرحلا ةدعب اههبش نم هنم فعضأو « فيعضف ةمألا

 )١( هاجرخي لو « نيخيشلا طرش ىلع لاقو « كردتسملا يف ماحلاو « نابح نباو « دواد وبأ هاور «
 عمسي ل ةصيبقو « ركنم ثيدح اذه : دجأ لاق : يقهيبلا لاقو . يقهيبلاو « ينطقرادلا هاورو

 فوقوم هنأ باوصلاو . ورمع نم ٠ /؟ ةيارلا بصن ) رظنا . ةجام نبا هاورو 508 ( .
 ةرحلا نيبو « اهنيب قرف ال اهنأل ء رشعو رهشأ ةعبرأ اهتدع نإ : لاق نم عم معأ هللاو « قحلاو

 اهجوز اهنع قوتلملا .



 1١ اا

 يناثلا بابلا

 ةعتملا يف

 لهأ نم موق لاقو « ةقلطم لك يف ةبجاو تسيل ةعتللا نأ ىلع روهمجاو

 اهيلإ بودنم يه : موق لاقو , ةقلطم لك يف ةبجاو يه : رهاظلا

 تاقلطملا ضعب يف اهوجوب اولاق نيذلاو « كلام لاق هبو « ةبجاو تسيلو
 لبق َقّلُط نم لك ىلع ةبجاو يه : ةفينح وبأ لاقف « كلذ يف اوفلتخا
 لكل ةبجاو يه : يعفاشلا لاقو « ىمسم ًاقادص اهل ْضِرْفَي لو « لوخدلا

 ىلعو , لوخدلا لبق تقلطو امل ىمس يتلا الإ ِهلَبق نم قارفلا ناك اذإ ةقلطم

 . 9 ءاملعلا روهمج اذه

 نبا لوق وهو . ةعبسلا ةنيدملا ءاهتف نع يورم وهو « ةبجاو تسيل ةعتملا نأ ىلع : لوألا لوقلا )١(

 يبأ لوق وهو « ةقلطم لكل ةنس اهنكل ٠ كلامو « نوشجاملا ةماس يبأ نب زيزعلا دبعو « ىليل يبأ

 امل بجت هذهف ٠ قادص اهل مسي ملو « أطوت نأ لبق تقّلُط يتلل الإ ةعتملا بجت ال : يناثلا لوقلا

 . هباحصأو « ةفينح يبأو « يعازوألاو «٠ يح نب نسحلاو ٠ يروثلا نايفس لوق وهو « ةعتملا
 امل َضَرَف مث ء قادص دل مسي مل يتلا يف : ةفينح وبأ لاقو . دبعلا ىلع اهبجوي مل يعازوألا نكل

 « ةعتلا الإ امل بجي الو « لطبي رهلا كلذ نإف « اهقلط مث اهب لخدي ملف « لثلا ٌرهم يضاقلا

 . دمحأ لوق وهو
 نإو « ةعتملا هيلع تبجو « قادص اهل ْضَرْفُي لو ٠ سيسملا لبق اهقلط اذإ . يعفاشلا بهذمو

 . بجت : ديدجلا يف لاقو . اهل بجت ال : ميدقلا يف لاق : نالوق هيفف ٠ لوخدلا دعب ناك

 ةعتملا هيلع بجت هنإف ناعللاو « ةدرلاو « مالسإلاك جوزلا ةهج ح نم ببسب قالطلا ناك نإو

 ' . كلّذك

 . ةعتملا امل بجت م  خضفلاو ؛ عاضرلاو « ةدرلاو « مالسإلاك ةجوزلا ةهج نم ببسب ناك نإو

 . ( 380 ١6/ بذهملا ) رظنا

 فصن امل ضرف دقو «٠ سمت نأ لبق تقلط يتلا الإ ء ةعتم ةقلطم لكل نأ : ثلاغلا لوقلاو

 مساقلا لوق وهو « ميهاربإ نع حصو « دهاجمو . حيرش لوق وهو ءرمع نبا بهذم وهو ءرهملا

 . ةماس يبأ نب هللا دبعو « دمع نبا

 ءروث يبأو «٠ بلاط يبأ نب يلع نع يورم وهو . ةبجاو ةعتم ةقلطم لكل نأ : عبارلا لوقلاو
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 تانِمْؤُملا ْتْحَكَن اذإ اوُنَمآ َنيذلا اهُيَأ اي > : ىلاعت هلوقب ةفينح وبأ جتحاو
 « اهتوُدَتْمَت ٍةَدِع ْنِم َنهْيَلَع مك امف َنَموُسَسَت نأ لبق نم َنهوُمَتْفَلَط مَ
 ٠ سيسملا مدع عم ةعتملا طرتشاف "74 اليم ًاحاَرَس َنَهوُحّرَتَو َنُهوُعَتَمَف

 ةّضيرق نه كَرق ذو َوُمَسَت نأ لبق نم ٌنُومَشلَط نإو > : ىلاعت لاقو
 لبق قالطلاو ةيبستلا عم امه ةعتم ال هنأ معف ( © ٌْتْسَرَق ام ُفْصِنَف
 اذهو ء ةعتملا امل بجت ال نأ ىرحأف قادصلا امل بجي م اذإ هنأل « سيسملا

 تدر ثيحو « هماقم ةعتملا تيقأ قادص اهل بجي مل ثيح هنأل « ليخم ىرمعل

 . ءيش اهل بجي مل قادصلا فصن اهدي نم

 َنُهوُعْتَمَو » : ىلاعت هلوق يف ةعتملاب ةدراولا رماوألا لمحيف يعفاشلا امأو

 يتلا الإ ةقلطم لك يف مومعلا ىلع ")4 ُهٌرْدَق رِتْفمْلا ىلعو ٌهّرْدَق عسوملا ىَلَع
 « مومعلا ىلع رمألا اولمخف رهاظلا لهأ امأو « لوخدلا لبق تَقْلُطو ال يمت
 يتلا يف لاحلاك اهدي نم ةيطْمُم اهنوكل اهل ةعتم ال ةملتخلا نأ ىلع روهجلاو

 عرش وه :.نولوقي رهاضظلا لهأو « قادصلا ضرف دعبو لوخدلا لبق تقلط
 . يطعتو ذخأتف

 « ةداتقو « يروثلاو « نسحلاو « ءاطعو « ةبالق يبأو « ريبج نب ديعسو « يرهزلاو « باهش نباو -
 /؟ يبطرقلا )و ( 707/1١ ىحما ) رظنا . دمحأ نع ةياور يهو « رهاظلا لهأو ٠ كاحضلاو

 ش . ( 35/6 ينغملا )و ( ٠

 . ةعتملا ريغ امل ءيش ال اهب لخدي ملو ء اهل ضرفي مل يتلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : يبطرقلا لاق

 لبق اهقلط مث ء دقعلا دعب اهل ضرف نإف : ةمادق نبا لاق . يضاقلا اهب ال يضقي : يرهزلا لاقو
 . يبعشلاو « ءاطعو ءرمع نبا لوق اذهو . ةعتم الو ء امل ضرف ام فصن اهلف « لوخدلا

 . . ديبع يبأو « دمحأو « يعفاشلاو ٠ يعخنلاو
 . ( 716 /1 ينغملا ) رظنا . ةفينح يبأ لوق وهو . رهملا طقسيو « ةعتملا اه نأ دمحأ نعو

 )١( ةيآ بازحألا 49 .

 )١( ةيآ ةرقبلا 5١9 .

 . 59 ةيآ ةرقبلا: (0)



 م ١

 ةيآلا رخآ يف ىلاعت هلوقل بدنلا ىلع ةعتملاب رمألا لمح هنإف كلام امأو

 باب نم ناك امو « نيلّمجتملا نيلضفتملا ىلع يأ 22 < نينسحا ىلع ًاَقَح >
 اهيلع له ةدتتعملا ةقلطملا يف اوفلتخاو . بجاوب سيلف ناسحإلاو لامجإلا
 . دادحإ اهيلع سيل : كلام لاقف ؟ دادحإ

 02 ذل زيت

 )١( ةيأ ةرقبلا 781 .
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 نيمكحلا ثْعَب يف باب

 نيجوزلا نيب رجاشتلا عقو اذإ نيكحلا ثعب زاوج ىلع ءاماعلا قفتا
 ْنِإَو > : ىلاعت هلوقل لِطُبْلا نم ّقحْلا ينعأ : رجاشتلا يف املاوحأ ْتَلِهجو

 ء ةيألا " < اهلفأ ْنّم [ّكَحو هِلهأ ْنّم [َكَح اوُنعْباَف اهِنْيَب قافش ْمَتْنِخ
 لبق نم : امهدحأ : نيجوزلا لهأ نم الإ نانوكي ال نيكحلا نأ ىلع اوعمجأو

 كلذل حلصي نم اههلهأ يف دجوي ال نأ الإ « ةأرملا لبق نم رخآلاو « جوزلا

 اوعمجأو « املوق ذفني مل افلتخا اذإ نيكحلا نأ ىلع اوعمجأو « اهريغ نم لسريف

 . نيجوزلا نم ليكوت ريغب ذفان امهنيب عملا يف املوق نأ ىلع

 .نذإ ىلإ جاتحي له كلذ ىلع اقفتا اذإ اهنيب نيكحلا قيرفت يف اوفلتخاو
 يف املوق زوجي : هباحصأو كلام لاقف ؟ كلذ ىلإ جاتحي ال وأ جوزلا نم
 يعفاشلا لاقو . كلذ يف امههنم نذإ الو نيجوزلا ليكوت ريغب عاتجالاو ةقرفلا

 امهيلإ جوزلا لمجي نأ الإ ء اقرفي نأ امل سيل : اهباحصأو ةفينح وبأو

 يف لاق هنأ بلاط يبأ نب َىلع نَع كلذ نم هاور ام كلام ةجحو «” قيرفتلا

 )١( ةيأ ءاسنلا 56 .

 يكحو « يمفاشلا يلوق دحأ وهو « ءاطع : اهنذايب الإ قيرفتلا ناكل ال . نيكحلا نإ لاق نم (5)

 امهو . اهقح يللاملاو « هقح َعْضْبلا نأل . دمحأ نع ةياور يهو « ةفينح يبأو « نسحلا نع كلذ

 نباو ٠ ءاطعو « نويفوكلا لاق هبو « اههنم نذإب الإ هيف فرصتلا امهريغل زوجي الف « ناديشر

 « نمحرلا دبع نب ةماس يبأو « سابع نباو « يلع نع يورو . روث وبأو ٠ نسحلاو ءديز

 نأ : رذنلا نباو « قحسإو « يعازوألاو ٠ كلامو « ريبج نب ديعسو « يعخنلاو « يبعشلاو

 ىلإ ناجاتحي الو « ضوع ريغبو ضوعب قيرفتو « عمج نم نايري ام العفي نأ امل نيكحلا

 « اهلهأ نم ًامكحو هلهأ نم ًارَكَح اوثعباف ١ : ىلاعت هلوقل امهاضر ىلإ الو « نيجوزلا نم ليكوت

 نيكحلا بطاخف < ًاحالصإ اديرُي نإ ج لاق مث « نيجوزلا اضر ربتعي لو « نيكح اههامف

 . ( ١76/0 يبطرقلا ) رظناو ( ؛9 // ينغملا ) رظنا . دمحأ نع ةياور يهو . كلذب

 0 . قالطلا ىلع بابلا اذه مدقي نأ فلؤملاب ىلوألا ناكو
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 ةفينح يبأو يعفاشلا ةجحو . © عمجلاو « نيجوزلا نيب ةقرفتلا امهيلإ : نيكحلا
 . جوزلا هلكوي نم وأ جوزلا ىوس دحأ ديب سيل قالطلا نأ لصألا نأ

 : مساقلا وبأ لاقف « ًاثالث ناقلطي نيكحلا يف كلام باحصأ فلتخاو

 نأ لضألاو « ًاثالث اهاقّلُط نإ ًاثالث نوكت ةريغملاو بهشأ لاقو « ةدحاو نوكت

 يعفاشلا جتحا دقو "7 كلذ ريغ يلع ليلد موقي نأ الإ لجرلا ديب قالطلا

 نايردت له : نيكحلل لاق هنأ اذه يلع ثيدح يف يور امب ةفينح وبأو
 تلاقف « اتقرف اقرفت نأ اتيأر نِإو « امتعمج اعمجت نأ اةيأر نإ ؟ اكيلع ام
 « الف ةقرفلا امأ : لجرلا لاقف « يلعو يل هيف امبو هللا باتكب تيضر : ةأرملا

 ربتعاف : لاق « ةأرملا هب ترقأ ام لثمب رقت ىتح بلقنت ال هللاو . ال : ىلع لاقف

 " دنع ررغلاب ٌقّلْطُي ناطلسلاو ٠ ناطلسلاب نيكحلا هبشي كلامو . هنذإ كلذ يف
 . نيبت اذإ كلام

 رظنا . حيحص هدانسإ : ظفاحلا لاق . يقهيبلاو « ينطقرادلاو ٠ يئاسنلا هاور لع رثأ )١(

 نيكحلا نأ معلا لهأ نم تعمس ام نسحأ كلذو : لاقو . أطوملا يف كلام هاورو ( صيخلتلا )

 . ( 068 /؟ أطوملا ) . رظنا ٠ عاتجالاو ةقرفلا يف هتأرماو ٠ لجرلا نيب املوق زوجي
 وهو « ةنئاب ةدحاو نم رثكأ امل سيلو « ةدحاو مزلت اهنإ  اثالث ناقلطي نيكحلا يف كلام لاق (؟)

 « ةريغملا لوق وهو « هيلع اعتتجا نإ « ثالث همزلت : ًاضيأ مساقلا نبا لاقو « مساقلا نبا لوق
 « ثالثب رخآلاو ةدحاوب امهدحأ مح نإ : زاوملا نبا لاقو « غبصأو « نوشجاملا نباو « بهشأو
 . ( 77/5 يبطرقلا ) رظنا . ءيشب سيل كلذ نأ غبصأ نع بيبح نبأ ىكحو « ةدحاو يهف





 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو ... محرلا نمحرلا هللا مسي

 اهلست ملسو هبحصو

 ءاليإلا باتك
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 ءاليإلا باتك «

 طرق اهلاسأ نم ةولؤإ نيذللا> : اعتق بابل اذه يف لصألاو
 ةدم امإ هتجوز أطي ال نأ لجرلا فلحي نأ وه : ءاليإلاو ١ © ِرّهْظَأ ةعَبْر
 روكذملا ٍفالتخالا ىلع . قالطإب وأ رهشأ ةعبرأ وأ رهشأ ةعبرأ نم د يه
 ..دعب ايف كلذ يف

 ةأرملا قلطت له اهنف : عضاوم يف ءاليإلا يف راصمألا ءاهقف فلتخاو
 دعب فقوي نأب قلطت اغإ مأ . يلومل صنلاب ةبورضملا رهشألا ةعبرألا ءاضقتاب
 مأ « نيمي لكب نوكي ءاليإلا له اهنمو ؟ َقَّلُط اّمإو ءاف امإف ؟ رهشألا ةعبرألا

 له نيمي ريغب ءطولا نع كسمأ اذإ اهتمو ؟ طقف عرشلا يف ةحابملا ناهيألاب

 رهشأ ةعبرأ نم ةدمب هنيي ديق يذلا وه يلوا له اهنمو ؟ ال مأ ًايِلوُم نوكي

 اهنهو ؟ ًالصأ ةدمب هنيمي ديقي مل يذلا وه يلوملا وأ ؟ كلذ نم رثكأ وأ طقف

 َقْلْطُي له ءيفلاو قالطلا ىبأ ْنِإ اهنمو ؟ يعجر وأ نئاب ءاليإلا قالط له
 هيغ نم اهعجار مث اهقلط اذإ ءاليإلا رركتي له اهنمو ؟ ال مأ هيلع يضاقلا ٠

 . ؟ يناثلا جاوزلا يف ثداح ءاليإ

 ءاليإ له اهنمو ؟ ال مأ ةدعلا' يف أطي نأ ىلوملا ةعجر طرش نم له اهنمو
 ءاضقتا دعب اهقلط اذإ له اهنمو ؟ ال مأ رحلا ءاليإ لثم نوكي .نأ هكح دبعلا

 ءاليإلا يف ةروهشملا فالخلا لئاسم يه هذهف ؟ ال مأ ةدع اهمزلت ءاليإلا ةدم

 ٠ فلا : ةغللا يف ءاليإلا ٠ ةئلأ , ءاليإ ىلوي لآ : لاقي ٠ رعاشلا لاق ايالأ ةيلألا عمجو :

. 
 ترب ةيلألاه نم ترص اذإ هنيبل ظفاح ايالألا ليلق.

| 

 كرت ىلع فلحلا وه : عرشلا يفو + هبذكي هللا ىلع لأت نم »ربخلا يفو٠ ىنأتي ىلأت : لاقيو
 ناكو . < رُهظَأ ةّمَبْرَأ َصْيَرَت ْمهِئاسُن نم َنوُلُؤُي َنيِذَلِل > : ىلاعت هلوق هيف لصألاو . ةأرملا ءدطو

 نومسقي : : نآرقي سابع نبأو « « بعك نب يأ . ١ ١

 الك ةيأ ةرقبلا )١(



 لكك

 ركذن نحنو « لوصألا ةلزنم بابلا اذه نم لزنتت يتلا راصمألا ءاهقف نيب
 . اندصق ام ىلع مهفالخ بابسأو مهتلدأ نويعو « اهنم ةلأسم ةلأسم يف مهفالخ

 مأ اهسفن رهشألا ةعبرألا ءاضقناب قلطت له مهفالتخا امأ : ىلوألا ةلأسملا

 دمحأو يعفاشلاو ًاكلام نإف ؟ قلط امإو ءاف امإف فقوي نأ محلا انإو قلطتال

 امإف . رهشألا ةعبرألا ءاضقنا دعب فقوي هنأ ىلإ اوبهذ ثيللاو دوادو روث ابأو

 « كلذ ريغ اههنع يور دق ناك نإو ءرمع نباو لع لوق وهو « قلط امإو ءاف
 ةلحجلابو يروثلاو هباحصأو ةفينح وبأ بهذو « اذهوه حيحصلا نكل

 وهو « اهيف ءيفي نأ الإ رهشألا ةعبرألا ءاضقتاب عقي قالطلا نأ ىلإ نويفوكلا

 . . "9 نيعباتلا نم ةعامجو دوعسم نبا لوق

 ء رهشأ ةعبزأ تضقتا اذإف « نهب بلاطي الو « ىلاعت هللا رمأ اك رهشأ ةعبرأ صبرتي ىلوملا )١(
 هتجوز قلطت الو « قالطلاب هرمأ « ىبأ نإف « ةئيفلاب هرمأو « هفقو « ماحلا ىلإ هتأرما هتعفارو
 . ةدملا يضم سفنب

 « كلذ ىلع لدي ءيش رمع نع : َمُقِلَم ينلا باحصأ نم رباكألا نع.فقوي : ءاليإلا يف دمحأ لاق

 ناهلس لاقو . ءادردلا يبأ نع كلذ يورو . ةشئاعو « رمع نبا لاق هبو . يلعو « نابع نعو

 نب ليهس لاقو « ءاليإلا يف نوفقوي كي دمع باحصأ نم ًالجر رشع ةعست ناك : راسي نبا

 يضمي ىتح ءيش هيلع سيل : لوقي مهلكف ٠ تلم يبنلا باحصأ نم رشع ينثا تلأس : حلاص يبأ

 ؛ ةورعو « بيسملا نب دييعس لاق كلذبو , قلط الإو , ءاف نإف , فقويف رهشأ ةعبرأ

 . دمحأو ءرذنملا نباو ءروث وبأو « ديبع وبأو قحسإو « يعفاشلاو « كلامو « سواطو « دهاجمو

 « قورسمو « نسحلاو « ءاطعو « دهز نب رباجو « ةمركعو « س / ابع نياو ء دوعسم نبأ لاقو

 يهف ؛ رهشأ ةعبرأ تضم اذإ : ةفينح وبأو « ليل يبأ نباو « يمازوألاو « يعخنلاو « ةصيبقو

 « نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع يورو ءرمع نباو ء ديزو « يلعو « ناثع نع كلذ يورو
 . ةيعجر ةقيلطت اهنأ يرهزلاو ٠ لوحكمو



 ءما/ ١

 ")4 ميحر روفغ هللا نإف اوءاف نإف #> : ىلاعت هلوق له فالخلا ببسو
 لبق هنم مهف نف ؟ اهدعب وأ رهشألا ةعبرألا ءاضقتا لبق اوءاف نإف يأ

 نإو » : ىلاعت هلوق يف هدنع مزعلا ىنعمو « قالطلا عقي : لاق اهئاضقتا

 نف . ةدملا يضقنت ىتح ءيفي ال نأ 4 ميلع ٌميمس هللا ّنإف قالّطلا اومَرَع

 نإو > هلوق ىنعم : لاق ةدملا ءاضقنا دعب اهطارتشا ةئيفلا طارتشا نم مهف

 . < ميلع ٌميمس هلا نإف > ظفللاب يأ « قالطلا اومَّرَع
 ًاّقح صئرتلا ةدم لعج هنأ : اهدحأ : ةلدأ ةعبرأ ةيآلا يف ةيكلامالو

 : يناثلا ليلدلا ٠ ةلجؤملا نويدلا يف لجألا ةدم تهبشأف « ةجوزلا نود جوزلل
 : زوجت الإ هلعف نم عقي سيل ممدنعو . هلعف ىلإ قالطلا فاضأ ىلاعت هللا نأ

 زاجملا ىلإ راصي سيلو « اوَجَت الإ ةيفنحخلا بهذم ىلع هيلإ بسني سيل ىنعأ
 قالطلا اومزع نإو » : ىلاعت هلؤق : ثلاشلا ليلدلا . ليلدب الإ رهاظلا نع
 « عمسُي هجو ىلع قالطلا عوقو يضتقي ختقي اذهف : اولاق <« ميلع عيمس هللا نإ

 : ىلاعت هلوق يف ءافلا نأ : عبارلا . ةدملا ءاضقناب ال ظفللاب هعوقو وهو

 كلذ لدف « بيقعتلا ىنعم يف ةرهاظ 4 ميحر روفغ هللا نإف اوءاف نإف +

 ةدم هذه نألو ( محر روفغ هللا نإف نهيف اوءاف نإف ) أرقي ناك هنأ دوعسم نبا نع ىحيو -

 ٠ . ةنعلا ةدك « ةدملا يف كلذ ناكف « هنم لعفلا ءاعدتسال تبرض

 نإف ٍرُهْشَأ ةَعَبْرأ َصْبَرَت مهلاسُن نم َنوُلْؤُي نيذّلل > : ىلاعت هلوق لوألا لوقلا باجصأ ةجحو

 ءافلاب اهدعب ةئيفلا هركذل , رهشأ ةعبرأ دعب ةئيفلا نأ كلذ رهاظو <« ميحر روفغ هللا نإف اوءاف

 م, ةدملا يضمب عقو ولو « ميلع عيمم هللا نإف قالطلا اومزع نإو > لاق. مث « بيقعتلل ةيضتقملا

 الإ عومسملا نوكي الو ء«عومسم قالطلا نأ يضتقي ( يلع عيمس ) هلوقو « هيلع مزع ىلإ جتحي
 ينغملا ) رظنا ..لاجآلا رئاسك اهيف ةبلاطملا قحتسي ملف « ًاليجأت هل تبرض ةدم اهنألو « مالك

 عم حضاو قحلا نإف ء ىرت كو . ةفينح يأ بهذمل ( 1510 /6 عئانصلا عئادب ) رظنأو ( 508/7

 . (345 /؟ مالسلا لبس ) رظناو ( 7595 ١١/ ىلحملا ) رظناو . ملعأ هللاو . لوألا لوقلا باحصأ

 )١( ةيآ ةرقبلا 775 . .

 )١( ةيآ ةرقبلا 7997 .
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 ةفينح وبأ امأو . قتعلا ةدمب ةدملا هذه اوهبش .امبرو « ةدملا دعب ةئيفلا نأ ىلع
 تعرش افإ ةدعلا تناك ذإ ةيعجرلا ةدعلاب ةدملا هذه هيبشت كلذ يف دقعا هنإف

 ةدملا اوهبشو ٠ يعجرلا قالطلاب ءاليإلا اوهبشف.ةلجلابو « مدن هنم عقي الثل
 . سابع نبأ نع كلذ يور دقو ٠ يوق هبش وهو ةدعلاب

 ١ كساس هللا

 كلام نإف « ءاليإلا ام نوكي يتلا نيملا يف مهفالتخا امأو : ةيناثلا ةلأسملا

 يف ةحابملا ناهألاب الإ عقي ال : يعفاشلا لاقو ءنيمي لكب ءاليإلا عقي : لاق

 موم .ينعأ : مومعلا دقعا كلاف « هتافص نم ةفصب وأ هللاب نيهلا يهو عرشلا

 يعفاشلاو 7 4 ٍرُهْشَأ ةَعَبْرأَصْبَرَت مهئاسُن نم نوُلْؤُي نيذلل :١ ىلاعت هلوق
 « يعرش كح اهيلع بت :رتي نْينيملا الك نأ كلذو « ةرافكلا نيهب ءاليإلا هبشي

 بترتي يتلا نيهلا يه ءاليإلا مح اهيلع بن :رت يتلا نيهلا نوكت نأ بجوف

 , 0 :رافكلا وه يذلا محلا اهيلع

 )١( ؟؟؟ ةيآ ةرقبلا .

 )١( فلح نإ امأف « ءاليإ هتافص نم ةفصب وأ « هللاب فلحلا نأ يف معلا لهأ نيب فالخ ال

 قاتع وأ « قالطب ٠ يف يمقاشلا دنع ًايلوم نوكي الف «نامهظلاوأ « جحلا وأ « لاملاةقدص وأ
 دمجحأ نع ةياور يهو « ميدقلا هلوق .

 ؛ كنلامو , يمخنلاو  يبمشلا لاق كلب.« ءاليإ « هذه نم فلح لك نأ ةيناثلا:ةياورلاو ٠

 وبأو « روث وبأو « ديدجلا يف يعفاشلاو قارعلا لهأو «.ةفينح وبأو « يروثلاو ء زاجخلا لهأو
 ؛ قالطلا قيلعت نألو « هلاب فلحلاك ءاليإ تناكف « اهعانمج تعنم' نيي ابنأل ٠ « مهريغو « ديبع

 ْ . دمحأ نع ةياور يهو ٠ فلح اهئطو ىلع قاتعلاو
 . مدقلا وه افإ قلطلا ءاليإلا -نأل « ةرؤهشملا يه دمحأ نع ىلوألا ةياورلاو

 ىتح ًايلوم نوكي ال : سابع نبأ لاقو « ءاليإ يهف « اعاج تعنم نيمي لك » سابع نبا لاقو .
 وأ ءاهأطي الأ ةيمكلا وأ « ةكئالملاب وأ « ينلاب هفلح نإف : يبطرقلا لاق ٠ أدبأ اهسمي الأ فلحي

 .:هريغو + كلام دنع لوُمب سيل اذهف « اهثطو نإ « ناز وأ « ينارصن وأ « يدوهي وه : لاق

 هدحو هللاب نيهلاب الإ ءاليإلا عقي ال هنأ يعفاشلل هوزع يف بصي مل « يبطرقلا نأ ةظحالم عم
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 « نيمي ريغب ءطولا كرت اذإ جوزلل ءاليإلا مح .قوحلا امأو : ةقلاثلا .ةلأسملا .

 اذإ كلذو همزلي كلامو « نيمي ريغب ءاليإلا كح همزلي ال هنأ ىلع روهجلا نإف

 «رهاظلا اودقعا روهملاف « كلذ ىلع فلخي : نإو « ءطولا كرتب رارضإلا دصق

 كلذ دش ءاوسو « ءطولا كرت هداقتعاب همزل.انإ حلا نأل « ىنعملا دقعا كلامو

 . 2 اًميمج نيتلاحلا. يف دجوي ررضلا نأل . نمي ريغب وأ نيهب داقتعالا
 ان اذن ذك

 هلوقب لاق نمو اكلام نإف « ءاليإلا ةدم يف مهفالتخا امأو : ةعبارلا ةلأسملا
 مهدنع ءيفلا ناك ْذِإ رهشأ ةعبرأ نم رثكأ نوكت نأ بجي ءاليإلا ةدم نأ ىري
 يه هدنع ءاليإلا ةدم نإف ةفينح وبأ امأو « رهشألا ةعبرألا دعب وه امنإ

 يبأ نباو نسحلا بهذو ء .اهيف وه امنإ هدنع ءيفلا ناك ذإ طق رهمألا ةعبرألا
 ْبَرْضُي ايلوُم ناك رهشأ ةعبرأ نم لقأ ناك نإو ام ًاتقو فلح اذإ هنأ ىلإ ىيل
 سابع نبا نغ يورو . نيهلا تقو نم رهشألا ةعبرألا ءاضقنا ىلإ لجألا هل
 20, © دييأتلا ىلع هتأرما بيصي ال نأ فلح نم وه يلوملا ّنأ

 /؟ يبطرقلا ) رظنا . اننيب اك ديدجلاو , ميدقلا يف هلوق اذه نأ باوصلاو . ديدجلا هلوق يف -
 .:.( 280/1١ عومجملا عم بذهملا )و ( 194/7 ينغملا )و (

 رمأ « اجب ًارارضإ اهفلح نيم ريفب هنأرما ءطو نم عننتما ن نمو : انؤاسماع لاق :.يطرقلا لاق )١(
 دقو . لجأ برض ريغ نم اهنيبو « هنيب قرف « اهب ًارضم هعانتما ىلع. ماقأ , ىبأ نإف « اهثطوب

 . هتجوز نم هترجه يف ءاليإلا لجرلا ىلع لخدي ال : ليق دقو « ءاليإلا لجأ برضي : ليق
 . اراض اهكسي الأ يف ىلاعت هللا ىوقتب رمؤيو « ظعوي هتكلو ء اهاشغي ال « نينس ماقأ نإو

 نايف ءرهشأ ةعبرأ ةدم هل برضت : امهادحإ : ناتياور .دمحأ نعو ( ٠١5/7 ينغملا ) رظنا
 . ءاوس ءاليإلاب لعفي اك « قالطلاب رمأ « عنتما نإف « ءطولا ىلإ اهدعب يعد الإو « اهئطو
 برضت ملف « لوب سيل هنأل « يعفاشلاو « ةفينح ,يِبأ بهذم وهو « ةدم هل برضت ال : ةيناثلاو
 .( 775/7 ينغملا ) رظنا . رارضإلا دصقي ملول 5 ةدم هل

 ىلع فلح نإف ٠ روهجلا دنع ًايلوم نوكي هنإف « رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ءطولا كرت ىلع فلح اذإ ()
 مل ةدملا هذه يف ءيظو ول « ًاضحم انيمي مهدنع تناكو « يلوم نوكي ال٠ اهنود اهف . ةعبرأ
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 « ءيفلأ تقو يف مهفالتخاف « ةيآلا قالطإ ةدملا يف مهفالتخا يف ببسلاو

 كلذكو « ةلمج وأ يناعملا هذه يف ةماع ةيآلا نوك وه هتدمو نييلا ةفص فو

 امأو . دعب يتأيس ام ىلع قالطلا عونو اهم ىّلوملاو يلوملا ةفص يف مهفالتخا

 ناكرأ ىه هذهو . اهنع توكسلا ببس وه هيف مهفالتخا ببسف كلذ ىوس ام

 . اهنم ىّلولا ةفصو « ةدملاو « ءيفلا تقوو نيهلا عون ةفرعم ينعأ : ءاليإلا

 . هيف عقاولا قالطلا عونو

 ان ذم ذي

 « ةديبع يبأو « روث يبأو « دنحأو ٠ يعفاشلاو ٠ كلام لوق وهو « نامألا رئاسك ءيش هيلع نكي

 . سابع نبا لوق وهو « ريبج نب ديعسو « سواطو « يعازوألاو
 لوق وهو « ًايلوم نوكي ًادعاصف . رهشأ ةعبرأ ىلع فلح اذإ : نويفوكلاو « ةفينح وبأ لاقو

 ءطولا نم عنتمم هنأل « دمحأ نع ةياور نيسحلا ؤبأو « يضاقلا كلذ ىكحو . يروثلاو « ءاطع

 . داز ام ىلع فلح ىل اك « ًايلوم ناكف « رهشأ ةعبرأ نييلاب

 ليلق يف . ءطولا كرت ىلع فلح نم : قحسإو « ىليل يأ نباو « دامحو « ةدانقو « يمخنلا لاقو

 نم نولؤي نيذلل ١ : ىلاعت هلوقل ٠ لوم وهف « رهشأ ةعبرأ اهكرتو ءريثك وأ «٠ تاقوألا نم
 : سابع نبا لاقو . فلاح اذهو ٠ فلحلا ءاليإلا نإف ,.لوم اذهو « رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن

 . ًادبأ اهسي الأ فلحي ىتح ًايلوم نوكي ال

 نكي ملف « رهشأ ةعبرأ نم رثكأ نيهلاب ءطولا نم هسفن عنهم مل هنأ لوألا لوقلا باحصأ ةجحو
 صبرت هل لعج ول هنأل ء انل ةجح ةيآلا نإ :.اولاقو « اهتلبق كرت ىلع فلح ول اك « ًايلوم

 ةدسم نأل « صبرتلل ىنعم الف « اسهود اسم وأ «رهشأ ةسميرأ فلح اذإسف « رهشأ ةميرأ

 ةدم يف هنوك يضتقي رهشأ ةعبرأب صبرتلا ريداقتو « هئاضقتا عمو « كلذ لبق يضقنت ضقنت ءاليإلا

 اف ءرهشأ ةعبرأب ةدملا تضقتا اذإف « رهشأ ةعبرأ دعب نوكت امنإ ةبلاطملا نألو « ءاليإلا اهلوانت

 : ةكيفلاو ( ٠١/5 يبطرقلا )و ( ٠ // ينغملا ) رظنا . ءاليإ ريغ نم ةبلاطملا حصت مل « نود

 ظفحن نم لك عمجأ : رذنملا نبا لاق . هللا دمحب فالتخا اذه يف سيل : ةمادق نبا لاق . عاملا

 نباو يلع نع كلذ يورو « سابع نبا لوق وهو « عاجلا ءيفلا نأ ىلع معلا لهأ نم هنع
 « يروثلاو « ريبج نب ديعسو يعخنلاو « يبعشلاو ء ءاطعو ء قورسم لاق هبو « دوعسم

 . رذع هل نكي مل اذإ . ةفينح وبأو «« ةديبع وبأو « دمحأو «٠ يعفاشلاو « يعازوألاو
 ىلإ برغملا نم عجر هنأل « ًائيف لاوزلا دعب لظلا ىمسي كلذلو. ٠ عوجرلا : ءيفلا لصأو
 . ( 758 /7 ينغملا ) رظنا , هكرت ام لعف ىلإ عجر هنأل « ةئيف يلوملا نم عاملا يمسف , قرشملا
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 هنأ يعفاشلاو كلام دنعف ءاليإلاب عقي يذلا قالطلا امأف : ةسماخلا ةلأسملا

 ىلإ يعجر هنأ ىلع َلَمْحَي هنأ عرشلاب عقو قالط لك نأ لصألا نأل « يعجر
 هنأ كلذو « نئابوه : روثوبأو ةفينحوبأ لاقو « نئاب هنأ ىلع ليلدلا لدي نأ
 ببسف . ةعجرلا ىلع اهريجي هنأل كلذب اهنع ررضلا لزي ١ ًايعجر ناك نإ

 نف « قالطلا يف فورعملا لصألل ءاليإلاب ةدوصقملا ةحلصملا ةضراعم فالتخالا

 . © نئاب لاق ةحلصملا بلغ نمو ٠ يعجر : لاق لصألا ِبْلَغ
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 وأ قالطلا وأ ءيفلا ىبأ اذإ يضاقلا قلطي له امأو ::ةسداسلا ةلأسملا

 لهأ لاقو , هيلع يضاقلا َقّلَطُي : لاق اًكلام ناف « قلطي ىتح سبحي

 فورعملا لصألا ةضراعم فالخلا ببسو (9 هسفنب اهقلطي ىتح سبحي : رهاظلا

 ماحلا قلط وأ ء هسفنب هعقوأ ءاوس « ًايعجر قالطلا نوكي دمحأو « يعفاشلاو ء كلام دنع )١(
 ةقرف نأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو ءيش هيلع سيلف « « قلطي ملو « ةدملا تضقتا اذإ امأ . هيلع

 يف دمحأ نع صوصنملا : يضاقلا لاقو . هباحصأ نم ركب وبأ نيتياورلا ركذ . ًانئاب نوكت ماحلا

 . مرثألا .ةياور يف أنئاب نوكت اهنأ ماحلا ةقرف

 عفرل ةقرف اهنأل ؛ , ماحلا هيلع قلط وأ ءوه قلط ءاوس . نئاب يلوملا قالط : روث وبأ لاقو

 . اهنع ررضلا عفتري م٠ ةيعجر تناك ول اهنألو ٠ ررضلا

 . ًانئاب ةدعلا ءاضقتاب قالطلا عقي : ةفينح وبأ لاقو

 , دّدع ءافيتسا الو . ضّوع ريغ نم اهب ًالوخدم فداص قالط هنأ لوألا لوقلا باحصأ ةجحو

 . ءاليإلا ريغ يف قالطلاك ًايعجر ناكف

 : يبطرقلا لاق ( ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( ٠١١/5 يبطرقلا ) و ( 77019 ينغملا ) رظنا
 لك ذإ « ءارقألاو ء روهشلاب ةديتعللا ىلع ًاسايق ىوقأ نييفوكلا لوق ناك , لاتحالا ىواست اذإو

 نكي ملو ٠ فالخ ريغ نم ْتَنييَو ٠ ةصعلا تعطفتا , هئاضفتابف ىلاعت هللا هبرض لجأ كلذ
 عقول ء ةدملا تضقناو ءيفلا يسن ول ىتح : ءاليإلا كلذكف « اهنذإب الإ اهيلع ليبس اهجوزل

 ١ ؛ ملعأ هللاو . قالطلا

 ءطولا نم عنتما وأ « هناسلب ةئيفلا نم روذعملا عنتما وأ « صبرتلا دعب ةكيفلا نم يلوملا عنتما اذإ (1)
 عنتما نإو « رثكأ وأ « تناك ةدحاو « هعقوأ اهف « قلط نإف « قالطلاب رمأ ٠ هرذع لاوز دعب
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 : عقي ال : لابق قالطلا يف فورعملا لصألا ىعار نفع ةحلصملل قالطلا يف
 : لاق ءاسنلا ىلع كلذ نم لخادلا ررضلا ىعار نمو « جوزلا نم الإ قالط
 سايقلاب فرعي يذلا وه اذهو « ةماعلا ةحلصملا ىلإ رظن وهو ناطلسلا قلطي

 . كلذ ىبأي ءاهقفلا نم ريثكو « هب لمعلا كلام نع لوقنملاو « لسرملا

 ا ذل ل ش

 اًكلام نإف ؟ اهعجار مث اهقلط اذإ ءاليإلا رركتي له امأو : ةعباسلا ةلأسملا
 قالطلا يف هدنع اذهو « هيلع ءاليإلا رركت اهأطي ملف اهعجار اذإ : لوقي
 دحأ وهو ءاليإلا طبقسي نئابلا قالطلا : ةفينح وبأ لاقو . نئابلاو يعجرلا
 نأ ىلع ءاماعلا ةعامجو . ينزملا هراتخا يذلا وه لوقلا اذهو « يعفاشلا يلوق

 . 2 نيهلا ةداعاي الإ قالطلا دعب رركتي ال ءاليإلا .

 هننأ : ةيناثلا ةياورلاو . دمحأ نع ةياور يهو « كلام لوق وهو « مكاحلا هيلع قلط . قالطلا نم ,-

 ."قلطي وأ « ءيفي ىتح هيلع قيضيو « هسبخي نأ هل نكلو ؛:هيلع قالطلا ماحلل سيل
 . دمأ نع نيتياورلاك نالوق يعفاشللو

 . هريغ ىلع قلطي نأ هريغ الو ء مال زوجي ال : ةيرهاظلا لاقو
 لاقو.. همانقم موقي انا نإف« ةدمحاو وأ « نيتنثاوأ ًاثالث هيلع قلطي نأ ماحلل : دمحأ لاقو
 ىلحلا )و ( 70/9 ىنغملا ) رظناو ( ٠١1/7 يبطرقلا ) رظنا . ةدسحاو الإ هل. سيل : يعفاشلا

 ١ ١ .(؟هءر/لا

 )١( ةمادق نبا لاق :

 قالط وأ « خسفب تناب ءأوس هانماع فالخ ريغب ءاليإلا ةدم تعطقتا ,.هتجوز يلؤملا نابأ اذإ
 مو « هنم ةيبنجأ تراص اهنأل « يعجرلا قالطلا نيح نم اهتدع ءاضقتاب وأ ؛ , علخب وأ . ثالث
 ءاهجوزت نيح نم ءالنيإلا كح داع « اهجوزتف ء داع نإف ؛ اهحاكن ماكحأ نم ءيش قبي
 مح تبثي مل « نود اف رهشأ ةمبرأ هني ةدم نم يقابلا ناك نإف « ذئنيح ةدملا تفنؤتساو
 مث « رهشأ ةعبرأ صبرت ٠ رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ناك نإو « رهشأ ةعبرأ صبرتلا ةدم نأل « « ءاليإلا
 « كلام .لوق اذهو « ماحلا هيلع قلط « « قلطي مل نإو ء قلطي وأ ٠ ءيفي نأ امإف ء احل فقو
 . دمحأو

 ,اهحكن مث ءاهتدع تضقنا تح اهكرت مث , ثالث نم لقأ قالطلا ناك نإ : ةفينح وبأ لاقو
 : ةيلكلاب لاز لوألا حاكنلا مح نأل « ءاليإلا دعي مل « قالطلا ددع ىفوتسا نإو « ءاليإلا داغ
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 هنأ كلذو . ءاليإلا طرش رهاظل ةحلصملا ةضراعم مهفالتخا يف ببسلاو

 يف ال هسفنب حاكنلا كلذ يف نيي نوكي ثيح الإ عرشلا يف ءاليإ ال

 , ءاليإلا محب هتلازإ دوصقملا رضلا دو اذه انيعار ْنِإ نكلو «رخآ حاكن
 . ءاليإلا ىنعم دجو اذإ نيمي ريغب ءاليإلا محب محي هنأ كلام ىأر كلذلو

 ةينت ذي ذيك

 ؟ اهمزلت سيل وأ ةّدع اهنم ىّلوملا ةجوزلا مزلت له امأو : ةنماثلا ةلأسملا
 اذإ ةدع اهمزلت ال : ديز نب رباج لاقو « اهّمَرْلَت ةدعلا نأ ىلع روهجلا نإف
 « ةفئاط هلوقب لاقو . ضّيح ثالث رهشألا ةعبرألا ةدم يف تضاح دق تناك

 هذهو « محّرلا ةءاربل تعضو امنإ ةدعلا نأ هتجحو . سابع نبا نع يورم وهو

 رئاسك دتعت نأ بجوف ةَقّلْطُم اهنأ روهمجلا ةجحو . ةءاربلا امل تلصح دق

 . © تاقلطملا

 ةحلصملا بناج ظحل نف . ةحلصمو ةدابع تعمج ةدعلا نأ فالخلا ببسو

 . ةدعلا اهيلع بجوأ ةدابعلا بناج ظحل نمو « ةدع اهيلع ري م
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 نإبف « ءاليإلا طقسي ملو « ةدملا تعطقتا « صبرتلا ةدم يف اهقلط اذإ : يعفاشلا بهذمو -

 . ءاليإلا طقسو « نيملا يف ثنح , اهئطو نإف « ةدملا تفنؤتسا « صبرتلا ةدم تيقب دقو « اهعجار
 ءطو نم عنتمم هنأ : لوألا لوقلا باحصأ ةجحو . لاحب ءاليإلا كح دوعي ال : رذنملا نبا لاقو

 نم ءاليإلا قرافو . قلطي ملول  ءاليإلا كح هل تبثف ء اهحاكن لاح يف نيبب هتأرما
 ( 5٠0 /ا ىنغملا ) رظنا ..ةلتسملا هذه فالخب اهب رارضإلا اهيلع نييلاب دصقي ال هنإف « ةيبنجالا

 رظناو ( 557 عئانصلا عئادب )و . هفينح يبأ بهذلل ( 7١/٠ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو

 . يعفاشلا بهذمل ( 2١/1 عومجملا عم بذهملا )

 ءىرب دق هذهو « محرلا ةءاربل بجت ةدعلا نأل ء ديز نب رباجو « سابع نبأ عم قحلا لعلو )١(

 هللاو . للا نم اهمحر ءىرب دقف « ةدملا هذه لاوط اهجوز اهعماجي مو رهشألا ةعبرألا يضمب اهمحر
 ش . لعأ
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 نارهش دبعلا ءاليإ : لاق ًاكلام نايف « دبعلا ءاليإ امأو : ةعساتلا ةلأسملا
 لهأو يعفاشلا لاقو . هقالطو هدودح ىلع سايق «رحلا ءاليإ نم فصنلا ىلع

 قلعت نأ رهاظلاو . مومعلاب اكس رهشأ ةعبرأ رحلا ءاليإ لثم هؤاليإ : رهاظلا
 « نيّنعلا ةدم ىلع ًاضيأ ًاسايقو « نيمي ءاليإلاو « ءاوس دبعلاو رحلاب ناهألا
 لاجرلاب ال ءاسنلاب ربتعم ءاليإلا ىلع لخادلا صقنلا : ةفينح وبأ لاقو
 , ًادبع جوزلا ناك نإو رحلا ءاليإ ءاليإلا ناك ةرح ةأرملا تناك نايف « ةدعلاك
 كلذو « ديج ريغ دحلا ىلع ءاليإلا سايقو . 22 فصنلا ىلعف ةمأ تناك نإو
 نمو « ًاحبق لقأ هنم ةشحافلا نأل ءرحلا دح نم لقأ هدح ناك افنإ دبعلا نأ

 نيبو جوزلا ىلع ةعسوتلا نيب ًاعمج تبرض امإ ءاليإلا ةدمو « ًاحبق مظعأ رحلا
 ىلع قيضأ ناك هذه نم رصقأ ةدم انضرف اذإف « ةجوزلا نع ررضلا ةلازإ
 « هنع ررضلا يفنو ةعسوتلاب قحأ رحلاو « ةجوزلا نع ررضلل ىفنأو جوزلا
 جوزلا ناك اذإ الإ ءاليإلا نم صقني ال نأ سايقلا اذه ىلع بجي ناك كلذلف

 . ةيوستلا بجاولاف « دحأ هب لقي مل اذهو « طقف ةرح ةجوزلاو دبع

 دعب قرلا لاوز يف اوفلتخا ءاليإلا ةذم يف قرلا ريثأتب اولاق نيذلاو
 نع لقتني ال : كلام لاقف ؟ ال مأ رارحألا ءاليإ ىلإ لقتني له « ءاليإلا

 اذإ ةمألا نأ هدنعف « لقتني : ةفينح وبأ لاقو « رارحألا ءاليإ ىلإ ديبعلا ءاليإ'
 : مماقلا نبا لاقو « رارحألا ءاليإ ىلإ تلقتنا اهنم اهجوز ىلآ دقو تقتع

 هلوق رهاظ مهتجحو ءروث يبأو « دمحأو « يعفاشلا دنع رحلا ءاليإك هتجوز نم دسعلا ءاليإ )١(
 . لوقأ هبو : رذنملا نبا لاق . جاوزألا عيمج كلذ ناكف <« مهئاسن نم نولؤي نيذلل > : ىلاعت

 . نارهش هلجأ : قحسإو « حابر يبأ نب ءاطعو « يرهزلاو ٠ كلام لاقو
 لوق وهو « رهشأ ةعبرأ ةرحلا نمو « نارهش ةهألا هتجوز نم هؤاليإ : يعخنلاو ٠ نسحلا لاقو

 ١/ يفاكلا ) رظناو ( ٠١7 /؟ يطرقلا ) رظنا . ةرحلا ءاليإ فصن ةمألا ءاليإ : يبعشلا لاقو.
 :٠ ةفينح يبأ بهذمل ( 503 /؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ... كلام بهذمل (

 . رحلاك دبعلا ءاليإ نأ وهو : لوألا لوقلا باحصأ عم هللا ءاش نإ قحلاو
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 ةعبرألا تبسح ىدامتو عقو نإف « اهيلع ءاليإ ال اهّلثم ٌعَماِجّيال يتلا ةريغصلا

 « عاملا كرت يف اهيلع ررض ال هنأل كلذ لاق امنإو « تغلب موي نم رهفألا

 . . 9 عاجلا ىلع ٌرِدَقَي ال نم ىلع الو ّيِصَح ىلع ءاليإ ال ًاضيأ لاقو
 ايي يخل زين

 ؟ ال مأ ةدعلا يف أطي نأ يلوُلا ةعجر طرش نم له امأو : ةرشاعلا ةلأسملا

 مم اذإ : لاق هنإف كلام امأو . اهطرش نم سيل كلذ نأ ىلإ اوبهذ روهملا نإف
 اهيلع هل هدنع ةعجر الف كلذ هبشأ ام وأ ٍضَرَم : رذع ريغ نم اهيف أطي
 هنأ روهملا ةجحو . ةدعلا تضقتا اذإ اهيلإ هل ليبس الو « اهتدع ىلع ىقبتو

 مل داع نإف « دوعي ال وأ ةدعلا يف اهايإ هتعجرب دوعي ءاليإلا نوكي نأ ولخي ال
 تقو نم ءاليإلا ةدم بسحت ينعأ , ةعجرلا تقو نم ءاليإلا فنؤتساو ربتعي
 نأ ىري نم بهذم ىلع الإ ًالصأ ربتعي م ءاليإ دعي مل نإو « ةعجرلا

 نم رهشألا ةعبرألا رابتعا نم دب الف ناك امفيكو « نيِي ريغب نوكي ءاليإلا

 ءررض عفرل ناك قالط نم ةعجر لك : لاق هنإف كلام امأو « ةعجرلا تقو

 اذإ ةقفنلاب رسعملا هلصأو «ررضلا كلذ لاوزب هيف ةربتعم ةعجرلا ةحص نإف
 . 9 هراسيب اهّتحص ربتعت هتعجر نإف « عجترا مث هيلع َقّلُط

 كلذكو . نونجم ريغ ًاغلاب ناك اذإ . هيلع ىلوملاو , هيفسلاو . ناركسلا ءاليإ مزلي كلام دنع )١(
 يفاكلا ) رظنا . سرخألا كلذكو . طاشن ةيقب هيف ناك اذإ خيشلاو « ًابوبجم نكي مل اذإ « يصخلا

 . دمحأو .ىعفاشلا بهذم وهو .. كلام بهذمل ( 255 ١/

 نبا ةلبانحلا نم هزاجأو , حيحص هؤاليإ : ةفينح وبأ لاقو « بوبجما ءاليإ مهدنع حصي الو
 . ( 585 / ينغملا )و ( 50 ١١/ عومجملا ) رظنأ . ةمادق

 نإف ء اهتدع يف تماد ام اهعجاري نأ هل : يعفاشلا لاق ( 6 ١١/ ىلا ) كلذ يف رظنا (0)

 « لبق يذ نم رهشأ ةعبرأ فيقوتلا هيلع داع « اهأطي مل نإو « ءاليإلا طوقس كلذف « اهئطو
 داع الإو « ءاليإلا طقس . اهئطو نايف « اهعجاري نأ هل مث , ماحلا هيلع قلط الإو « ءاف نإف
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 هل: كلام لاقو . جوز دعب الإ هيلع مرتو ماحلا هيلع قلطي مث « رهشأ ةعبرأ فيقوتلا هيلع 5

 نم اهتدع مامت دنع هنع تناب « اهأطي مل نإو « ءاليإلا هنع طقس « اهئطو نإف « اهعجاري نأ

 ةدايزل اهركذنو . اهركذ فلؤملا تاف لئاسم كانهو . ( ؟68 /0 مألا رظنا ) . ماحلا قالط

 . ةفينح يبأ لوق وهو « هؤاليإ حصيف « نيباسال ضاقت اذإ « يمذلا ءاليإ اهنم : ةدئافلا

 . هئاليإ كح عطقني مل لسأ اذإو . دمحأو ٠ يعفاشلاو

 نم ءاليإلا حصي كذك ( 515 /7 ينغملا ) رظنا . هنيمي كح طقس . لسأ نإ : كلام لاقو

 . دجأو , يمفاشلاو ٠ يعازوألاو « كلامو ٠ يمخنلا لوق وهو « ةّيمذلا ةجوزلا

 « يمخنلا لوق وهو « هدعب وأ « لوخدلا لبق ناك ءاوس ةجوزلا نم ءاليإلا حصي كلذك

 حصي اغإ : يروثلاو ٠ يزهزلاو ٠ ءاطع لاقو : دمحأو « يعفاشلاو ٠ يعازوألاو ٠ كلامو
 . ( 58/7 ينغملا ) رظنا ٠ لوخدلا دعب ءاليإلا

 « بضغب الإ ءاليإ ال : لاق سابع نبا نإف ؟ بضغ ةلاح يف ءاليإلا نوكي نأ طرتشي له امأ

 مهلك ٠ ءاطعو « نسحلاو : يبعشلاو ثيللا لاق هبو ٠ هنع روهشما يف لع نع كلذ يورو

 ش . ةدكاتمو « ةداشمو ةبضاغم هجو ىلع الإ ءاليإلا نوكي ال : نولوقي
 « نيريس نبا لاق هبو .. هريغ وأ ء بضغ ةلاح يف ناك ءاوس عقي ءاليإلا.: دوعسم نبا لاقو

 دري مل ام : لاق كلام نأ الإ . دمحأو « هباحصأو ٠ يعفاشلاو ٠ قارعلا لهأو ٠ كلامو « يروثلاو

 | . حصأ اذهو : رذنملا نبا لاق ء دلو حالصإ

 ذخؤي الو ٠ ليلد ىلإ جاتحي بضغ ةلاح يف هصيصختو « نآرقلا هموع ىلع لدي : يبطرقلا لاق
 نإف . ءاليإلا يف ةرافكلا امأ ( 500/7 ينغملا )و ( 3١٠/؟ يبطرقلا ) رظنا . مزلي هجو نم

 لوق وهو . ةرافكلا هتمزل « هتأرما عامجب ءاف اذإ : اولاق دمحأو « ةفينح ابأو ٠ يعفاشلاو « كلام

 « يروثلاو ٠ يمخنلاو ٠ نيريس نبا لاق هبو ٠ سابع نباو « ديز نع كلذ يور معلا لهأ رثكأ
 . رذنملا نباو « ديبع وبأو « ةنيدملا لهأو ٠ كلامو « ةداتقو
 اوناك : يعخنلا لاق . يعخنلا لاق هبو . يعفاشلل لوق وهو ٠ هيلع ةرافك ال : نسحلا لاقو

 : ىلاعت.هلوق يف ليوأتلا لهأ ضعب لاق: قحسإ لاقو . هيلع ةرافك ال ءاف اذإ : نولوقي

 فلح نيف نيعباتلا ضعبل نايألا يف بهذم وهو . اهيف اوثنح يتلا نييلل ينعي 4 اوءاف نإف >

 هل ةجحلاو . هيلع ةرافك الو . هلعفي هناف « هلعفي الأ ريخلا نم باب وأ . ىوقت وأ ءرب ىلع
 ىلع بكرتي اذه نإف ًاضيأو , ةرافك ركذي مو <« ميحر روفغ هللا نإف اوءاف نإف »> : ىلاعت هلوق
 . ةيصعم ةجوزلا. ءطو كرتو ٠ ةيصعم ىلع فلح ام نييلا وغل نأ

 نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحب ةنسلا نم لوقلا اذهل .لدتسي دقو : يبطرقلا لاق
 « اهترافك اهكرت نإف .« اهكرتيلف « اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف . نيمي ىلع فلح نم » لاق هيي ينلا
 ًاريخ اهريغ تيأرف « نيمي ىلع تفلح اذإ » ِهَقِلَع هلوق روهجلا ةجحو « هننس يف ةجام نبا هجرخ
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 حاكنلا ءادتباب ةعجرلا هبش نم نأ كلذو « هبشلا سايق فالخلا ببسف

 مل ررضل قلطملا ةعجرب ةعجرلا هذه هبش نمو « ءاليإلا ددجت اهيف بجوأ
 . لصألا ىلع ىقبي : لاق ررضلا كلذ هنم عفتري

 ايف اب ذب

 . هيلع قفتم « كنيمي نع رفكو ءريخ وه يذلا ِتْنآَف ء اهنم -
 . ةيكلاملا دنع ءاليإلا هنع طقس هنيمي نع رفك اذإف

 ةلأسم يف عامجإ وهو كلام دنع ثنحلا ىلع ةرافكلا ميدقت ىلع ليلد كلذ يفو : يبطرقلا لاق

 ثنحلا ىلع ةرافكلا ميدقت زاوج ىرني ال ذإ : ناميألا ةلأسم يف ةفينح يبأ ىلع ليلدو « ءاليإلا

 مالسلا لبس) رظناو ( 555/7 ينغملا ) و ( ٠٠١7 يبطرقلا ) رظنا . يبرعلا نبأ مهنع هلقن ؟

 . ( ااا





 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو ... محرلا نمحرلا هللا مس

 اًهلست مسو هبحصو

 راهّظشلا باتك





 م١

 + راهظلا باتك

 ىلاعت هلوقف باتكلا امأف . ةنسلاو باتكلا : راهظلا يف لصألاو

 "7 4 ِةَبَقَر ٌريِرْحَتَف اولاق اَمِل َنوُدوُمَي مك مهئاسُن نم نوُرِهاظُي نيذلاو >
 يجوز يم َرَهاظ »لاق ةبلعث نب كلام تنب ةّلوَخ ثيدحف ةنسلا امأو . ةيآلا

 ينلداجي هللا لوسرو « هيلإ وكشأ تيلي هللا لوسر تئجف « تماصلا نب سْيَوُأ

 عمم دق » هللا لزنأ تح تْجَّرَخ اف . كم نبا هنإف هللا يقتا : لوقيو هيف

 ٌّمَمْلَي هللاو هللا ىلإ يَتْشَتَو اهجْوَر يف كئداجقُت يتلا َلْوَق هللا

 موصيف : لاق « دجي ال : تلاق « ًةبقر قتيل : لاقف + تايآلا "4 (ٌكرّواَحَت
 : لاق « مايص هب ام ريبك خيش هنإ .. هللا لوسراي : تلاق « نّيعباتتم نيرهش

 هنيعأس ينإف لاق « هب قدصتي ءىش نم هدنع ام : تلاق . ًانيكسم نيتس معْطُيْلف

 يمعطأف يبهذا .. تنسحأ لاق ء رخآ قرعب هنيعأ انأو : تلاق . رمت نم قرع

 نع يضايبلا رخص نب ةماس ثيدحو . دواد وبأ هجرخ « اًنيكسم نيتس هنع
 . 0 ريع يبنلا

 بوكرم لك نأل « ءاضعألا رئاس نيب نم كلذب رْهَظلا اوًصخ اغِإو ءرْهّظلا نم قتشم : راهظلا ه
 . كلذب ةجوزلا اوهبشف « بلغألا يف هرهظ ىلع بوكرلا لوصحل ًارهظ ىمسي

 )١( ؟ ةيأ ةلداجملا .

 . ١ ةيآ ةلداجملا (0)

 نع ةورع ثيدنح نم ةجام ن نباو « ماحلا هاور : ظفاحلا لاق . كلام تنب ةّلوخ ثيدح (؟)

 . تماصلا نبا اهجوزو « هرخآ يفو , ثيدحلا ركذف « ةشئاع

 نب فسوي ةياور نم دواد وبأ هاورو « اهمسي مل هنأ الإ هجولا اذه نم يراخبلا يف هلصأو

 « تماصلا نب سوأ يجوز ينم َرَهاَظ : تلاق ةبلعث نب كلام تنب ةلوخ نع مالس نب هللا دبع

 نع هنع رخآ هجو نم ًاضيأ ةورع ةياور نم دواد وبأو « ًاضيأ ماحلا هاورو ٠ ثيدحلا ركذف

 َرَهاظ هُمَمْل هب دتشا اذإف . مَمَّل هب ًاءرما ناكو ٠ تماصلا نب سوأ ةأرما ةليمج تناك : تلاق ةشئاع
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 ظافلأ يف اهنم . لوصف ةعبس يف رضحني راهظلا لوصأ يف مالكلاو ':
 ,راهظلا هيف حصي نيف اهنمو : هيف ةرافكلا بوجو طورش يف اهنمو , راهظلا

 اهنمو ؟ ؟ حاكنلا رركتي راهظلا رركتي له اهنمو , رهاظملا ىلع مرحي اهف اهنمو

 .راهظلا ةرافك ماكحأ ف لوقلا اهنمو ٠ 0 هيلع ءاليإلا لخدي له

 ًافرط ركذف « ةدابع يخأ تماصلا نب سوأ نع ءاطع نع دواد يبأل ةياور يفو « هتأرما نم

 « تماصلا تنب ةلوخ : متاح يبأ نبا ريسفت يفو « ءاطع هكردي مل « لسرم اذه : لاقو « هنف

 ىورو «:ةبلعث تنب ةلوخ اهنأ دحاو ريغ حجرو ؛ تماصلا نبا جوز باوصلاو « مُْهَو وهو

 يفو ,. دليوخ تنب ةليوخ ةأرملا نأ « سابع نبأ ثيدح نم يقهيبلاو « ريبكلا يف يناربطلا
 لاق ( 5؛ /١راطوألا لين ) و ( 7٠١ /8 صيخلتلا ) رظنا . فيعض : يللاثلا ةزمح وبأ هذانسإ:

 « بذهلا يف اهركذ « ةلداجملا يهو ء راهظلا ةرافك ةيوار ةبلعث نب كلام تنب ةلوخ : يوونلا
 ءءاي ةدايزب ةليوخ اهضعب يفو « ةبلعث نب كلام تنب ةلوخ بذهملا خسن ضعب يف عقو اذكه

 يفو « مرصأ نب ب ةبلعث تنب ةلوخ تاياورلا ضعب يفو « ءايلاب دوأد يبأ ةياورو « نايورم امهو

 يهو « اهيف ريغصتلاب دليوخ تنب ةليوخ اهضعب يفو « كلام نب ةبلعث تنب ةلوخ اهضعب
 اذك مجلا حتفب ةليمج : ًاضيأ : اهيف لاقيو « هنع هللا يضر تماصلا نب ننوأ ةأرما ةيراصنأ

 . ( 565/6 تافصلاو ءامسألا ) رظنا . اهريغو « يقهيبلاو « دواد يبأل ةياور يف ءاج

 ترهاظف « يتأرما بيصأ نأ تفخف « ناضمر لخد » : لاق هصنف ء رخص نب ةماس ثيدح امأ

 « ةبقر ررح هيَ الم هللا لوسر يل لاقف اهيلع تعقوف « ةليل اهنم ءيش يل فشكتنإف ءاهنم
 تبصأ يذلا تبمأ لهو ؛ تلق « ِنُيَعباتتم نيرهش مصف : لاق « يتبقر الإ كلمأ ام : تلقف

 ؛ يئاسنلا الإ ةميرألاو دحأ هجرخأ « نيكس نيت ر م اقف ملأ : لاق ؟ مايصلا نم الإ

 « ةمّلَسو ء راسي نب ناهلس نيب عاطقتالاب قحلا دبع هلعأو . دوراجلا نباو « ةيزخ نبا هححصو

 ٠ . ( 185 /؟ مالسلا لبس ) رظنا . يراخبلا نع يذمرتلا كلذ ىكح « ةباس كردي مل ناهلس نأل

 ء يجرزخ يراصنأ ( ءايلا فيفختو « ءابلا حتفب ) يضايبلا رخص نب ةماس وه ثيدحلا ىوارو
 هشيدح حصي ال : يراخبلا لاق « بيسلا نياو « راسي نب ناهلس هنع ىور . نيئاّكبلا دحأ ناك
 . اذه
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 ' لوألا لصفلا

 راهظلا ظافلأ يف

 هنأ يم ٍرْهَظَك لع تنأ : هتجوزل لاق اذإ لجرلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتاو
 نم هيلع مرحت نم رهظ ركذ وأ « رهظلا ريغ وضع ركذ اذإ اوفلتخاو « راهظ
 نم ةعامجلاقو « راهظوه : كلام لاقف.« مألاريغ ديبأتلا ىلع حاكنلا تامرحلا

 نوكي : ةفينح وبأ لاقو . مألاو رهظلا ظفلب الإ ًاراهظ نوكي ال : ءاماعلا

 . هيلإ رظنلا مرحي وضع لكب

 يوتست ميرحتلا ىنعم نأ كلذو ء«رهاظلل ىنعملا ةضراعم مهفالتخا ببسو
 نم رهاظلا امأو « ءاضعألا نم هريغو رهظلاو ٠ تامرحملا نم اهريغو مألا هيف

 . مألاو رهظلا ظفل هيف ركذ ام الإ ًاراهظ ىبسي ال نأ يضتقي هنإف « عرشلا
 : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقف « رهظلا ركذي مو يمأك .يلع'يه : لاق اذإ امأو

 لاقو « هدنع اهتلزنم مظعو اهلل لالجإلا كلذب ديري دق هنأل كلذ يف يوني

 ا . راهظ وه : كلام

 دنع راهظ هنإف « ديبأتلا ىلع هيلع ٌمّرْحَت ال ةيبنجأب هتجوز هبش نم امأو
 ةجوزلا هيبشت له فالخلا ببسو . راهظب سيل : نوشجاملا نبأ نعو « كلام

 . 2 ؟ ميرحتلا ةدبّؤمب اههيبشتك ميرحتلا ةدبؤم ريغ ةمرحمب

 انتا طيب زيك

 دنعف « اهئاضعأ نم ًاوضع وأ , همأ رهظب هتأرما نم ًاوضع هبش اذإ يهو « ىلوألا ةلئسملا امأ )١(

 كدلج وأ ؛ كسأر وأ , كرهظ وأ , كجرف : لاق ولف « رهاظم هنأ دمحأو « يمفاشلاو . كلام
 نوكي ال : ةفينح وبأ لاقو « ًارهاظم كلذب نوكي هنإف « اهسأر وأ « اهندب وأ « يّمَأ رهظك لع
 «دِخَقلو « نطبلا وحن : راهظ وهف : هيلإ رظنلا زوجي ال وضعلا ناك اذإ الإ ٠ كلذب ًارهاظم
 . جْرفلاو
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 وأ « اهنس وأ ٠ يمأ رعشك : لاق نإف . هتأرما ةلمج هبشي ىتح رهاظمب سيل هنأ ةياور دمحأ نعو
 ًارهاظم نكي مل « ةثالثلا اهئاضعأ نم وضعب وأ « همأب هتأرما نم كلذ نم ًائيش هبش وأ « اهرفظ
 ةفحت ) رظنأو ( ١١/ 1٠١ عومجملا ) رظناو ( 774 ١7/ يبطرقلا ) رظناو ( 71 ١/ ينغملا ) رظنا

 ١ . ةفينح يبأ بهذمل ( 7١7 /؟ ءاهقفلا

 راهظ وهف « راهظلا هب ىونو « يمأ لثم وأ « رهظلا ركذي و ٠ يّمأك ىلع يه : لاق اذإ امأو

 . دمحأو « قحسإو « يعفاشلاو « هابحاصو « ةفينح وبأ : مهنم ءاماعلا ةماع لوق يف

 هل نكي مل نإو « ةتبلا ًاقلطم ناك قالطلا دارأ نإو « هتين هلف ءراهظلا ىون نإ : كلام لاقو

 ءراهظلا يف حيرص وه : ةلبانحلا نم ركب وبأ لاقو . ًارهاظم ناك ء راهظ الو « قالط يف ةين

 ىح راهظب سيل هنأ : اههرهظأ : ناتياور هيف : ىسوم يبأ نبا لاقو . نسحلا نب دمع لوق وهو
 . يعفاشلاو « ةفينح يبأ لوق وهو « هيوني
 لوقلاو ء راهظب سيلف ٠ ةفصلا يف وأ ء ربكلا يف اهلثم اهنأ وأ « ريقوتلاو « ةماركلا هب ىون نإو
 . ( 585/17 ينغملا ) و ( 37/4 ١7/ يبطرقلا ) رظنا . هتين يف هلوقأ

 هنأ ءاملعلا رثكأ دنعف « مراحل نم كلذ ريغ وأ « يتخأ وأ « يتنبا رهظك يلع تنأ : لاق اذإ امأ

 رباجو « ءاطعو « نسحلا لوق وهو . دمحأو ةفينح يبأو « كلام بهذم وهو . كلذك رهاظم

 ءروث يلأو ٠ ديبع يبأو « قحسإو ٠ يعازوألاو ٠ يروشلاو ٠ يرهزلاو ٠ يعخنلاو « ديز نبا
 مأ اهنأل « ةدج وأ « مأب الإ « ًاراهظ نوكي ال : ميدقلا يف لاقو . يعفاشلا يلوق ديدج وهو

 . نآرقلا هب درو ثيح « أضيأ

 تالاخلاو « تاعضرملا تاهمألاك براقألا ىوس ديبأتلا ىلع هيلع مرحت نم رهظب اههبش اذإ امأ

 هيف فالخلاو  راهظ وهف « بئابرلاو « ءاسنلا تاهمأو « ءانبألاو « ءابآلا لئالحو « ةعاضرلا نم
 . تامّرحلا نم مدقت ايف فالخلاك

 « ةيبنجألا وأ , اهتلاخو اهتمعو « هتأرما تخأك ًاتقؤم ًايرحت هيلع مرحت نم رهظب اههبش اذإ امأ
 . كلام باحصأ لوقو « قرخلا رايتخا وهو « راهظ هنأ : اههادحإ : ناتياور دمحأ نعف
 وأ « هيبأ رهظب اههبش اذإ امأ . ةمرحم ريغ اهنأل ء يعفاشلا بهذم وهو « راهظد سيل : ةيناثلاو

 : ناتياور هلك كلذ يفف « مدلاو « ةتيملك وأ « ةمهبلا رهظك : لاق وأ « لاجرلا نم هريغ

 ىلع ؟ ةرافك هيف لهو « ءامعلا رثكأ لوق وهو . راهظب سيل : ةيناثلاو « راهظ هنأ : اههادحإ

 . ( 176 ١07/ يبطرقلا )و ( 5٠ /1 ينغملا ) رظنا . دمحأ نع نيتياور
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 يناثلا لصفلا

 هيف ةَراَمَكلا بوُجُو طور يف

 « دوَعلا نود بجت ال اهنأ ىلع روهجلا نإف « ةرافكلا بوجو طورش امأو

 : ىلاعت هلوق روهجلا ليلدو « دوعلا نود بجت () : الاقف سواطو دهاجم ذشو

 "74 ةَبَقَر ٌريرختق اولاق امل َنودوُعَي مث ْمهِئاَسُن نِم َنوُرِهاظُي َنيذلاو »
 « سايقلا قيرط نف ًاضيأو « دوعلاب ةرافكلا قلعت بوجو ىنعم يف صن وهو
 وأ ةظفاحملاب مزلت افإ ةرافكلا نأ اكف « نييلا يف ةرافكلا هبشي راهظلا نإف

 ىنعم هنأ سؤواطو دهاجم ةجحو . راهظلا يف رمألا كلذك « ةفلاخلا ةدارإي

 ةرافكب ًاهيبشت دئاز قعمب ال هسفنب اهبجوي نأ بجوف ايلعلا ةرافكلا بجوي

 "9 ةرافكلاب هميرحت خسنف ةيلهاجلا قالط هنإ : اولاق ًاضيأو ء رطفلاو لتقلا
 يف ُدْوَعلا وه مهدنع ُدوَعلاو <« اولاق امل نودوُمَي مك » : ىلاعت هلوق ىنعم وهو

 . مالسإلا

 نود بجت ال : الاقف.) ( ةفرعملا راد )و « ةيمالسإلا بتكلا راد »و «ركفلا راد » ةخسن يف )١(

 . ( دوعلا نود بجت : الاقف ) : باوصلاو ( دوعلا
 . ؟ ةيآ ةلداجملا (؟)

 الف « دوعلا لبق اهقراف وأ ءامهدحأ تام ولف ء روهخلا دنع راهظلا درج بجت ال ةرافكلا (؟)

 يبأو ٠ كلامو « يروثلاو « نسحلاو يعازوألاو « يعخنلاو « ءاطع لوق وهو « هيلع ةرافك
 . دمحأو يعفاشلاو « ةفينح يبأو « ديبع
 هنأل ءراهظلا درجمب ةرافكلا هيلع « ةداتقو « يرْهْزلاو ٠ يمّشلاو , دهاجمو « سواط لاقو

 درجمب لصحي اذهو «روزلاو ء ركنملا لوقل تبجو ةرافكلا نألو « دجو دقو « ةرافكلل ببس

 « ِةَبَقَر ٌريِرْحَتَف اولاق امل نودوُعَي ّمُك ْمهِئاَسُن نِم َنوُرِهاظُي نيِذلاو > روهمجا ليلدو راهظلا
 ةرافك راهظلا يف ةرافكلا نألو « اهدحأب تبثت الف « ِدْوَعو « راهظ : نيرمأب ةرافكلا بجوأف
 ش . نايألا رئاسك ثنحلا ريغب ثنحي الف « نيمي

 « سواسط نأ عم ء دوعلا دعب بجت ةرافكلا نأ عامجإلا لقن يناكوشلا نأ رمألا يف بيرغلاو

 لين ) رظنا . راهظلا درجمب ةرافكلا هيلع نإ : نولوقي ةداتقو ٠ يرهزلاو ٠ يبعشلاو « دهاجمو
 5١6 ( . ١ /8 راطوألا



 كمآ

 هيف اوفلتخا مهنإف « ةرافكلا باجيإ يف دوعلا طارتشاب نولئاقلا امأف
 مزعي نأ وه دوعلا نأ : نهابحإ : تاياور ثالث. كلذ يف كلام نعف ؟ وه ام

 يهو . طقف اهئطو ىلع مزعي نأ : ةيناشلاو . ًاعم ءطولاو اهكاسمإ ىلع
 ةياورلاو ٠ دمحأو ةفينح وبأ لاق هبو « هباحصأ نع ةروهشملا ةحيحصلا ةياورلا

 لاقو. هباحصأ دنع تاياورلا فعضأ يهو . ءطولا سفنوه وعلا نأ : ةفلاثلا

 نأ هنكي نامز هل ىضم نمو“: لاق . هسفن كاسمإلا وه دوعلا : يعفاشلا
 نكمي ًانامز هتماقإ نأل « ةزافكلا هتمزلو دئاغ هنأ تبث قلطي ملو هيف قلطي

 ةصاخ لوقلاب مزلت ال ةرافكلا نأ ىلع لدي اذهو : 4 اولاق امل نودوعي مث > هلوق دنع يبطرقلا لاق -
 . لاوقأ ةعبس ىلع سانلا هيف فلتخا « لكشم فرح اذهو « دوعلا هيلإ مظني قح
 نإبف : كلام .نع يورو . هباحصأو « ةفينح يبأ لوق روهشم وهو « ءطولا ىلع مزعلا هنأ : لوألا
 . اذه دحأ ركنأ دقو . ًادوع نوكي مل مزعي مل نإو « ًادوع ناك اهئطو ىلع مزع
 . كلام هلاق . اهنم رمال دعب كاسمإلا ىلع مز: يناثلا

 لوق ومو اشيأ كلاسي « نشا لق« نوع نكي اطيل ف ا عبارلا
 . دمحأو « يرهزلا

 امل هنأل « قالطلا ىلع ةردقلا عمراهظلا دعب ةجوز اهكسمُي نأ وه « يعفاشلا لوق وهو : سماخلا
 ةراضفك الو « هأدتبا ام فالخ ىلع ىرج دقف ء قالطلا هب لصو نإف « ميرحتلا دصق ء رهاظ
 . ةرافكلا هيلع بجتف « هيلع هيلع ناك ام ىلإ داع دقف « قالطلا نع كسمأ نإو « هيلع
 هنأ اذه نيلئاقلا دنع دوعلا ىنعمو « ةرافكلا.الإ هعفري ال « , ًاهرحت بجوي راهظلا نأ : سداسلا

 . دعس نب ثيللاو « هباحصأو « ةفينح وبأ هلاق . اهمدقي ةرافكي الإ اهألو حيبتسي ال
 ظفللا ررك اذإ : اولاق « سايقلل نيفانلا رهاظلا لهأ لوق اذهو « هظفلب راهظلا ريركت وه : عباسلا
 يبأو « جشألا نب ريكب ىلإ كلذ دنسُيو « دوعب سيلف ٠ , رركي مل نإو « دوعلا وهف وهف ءراهظلاب
 : يبرعلا نبا لاق . ساسع نبا نع كلذ يورو . هل دهشي .ةيآلا رهاظو : ةيلاعلا وبأ لاق .. ةيلاعلا
 . ريكب نع حصِي ال ًاعطق لطاب وهف « راهظلا ظفل ىلإ دوعلا هنأب لوقلا امأف
 ء عاملا نم هيلع اوناك امل نودوعي مث «ريخأتو « ميدقت اهيف ةيآلا : ليوأتلا لهأ ضعب لاقو
 -  قلعتم رورجماو راجلاف . اولاق ام لجأ نم ةبقر ريرحت مهيلعف يأ « اولاق امل ةبقر ريرحتف
 يبطرقلا )و ( 555/7 ينغملا )رظنا . شفخالا هلاق . مهيلعوهو « ءادتبالا ربخ وه يذلا فوذحمب

 . ( راطوألا لين )و ( 307 عومجملا)و ( 58١/١
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 ليلد وه وأ ءهنم كاسمإلا ةدارإ ماقم موقي قلطي نأ ريغ نم هيف قلطي نأ
 . كلذ

 ىتمو , ةيناث راهظلا ظفل رركي نأ وه دوعلا : رهاظلا لهأو دواد لاقو
 كلامل ةروهشملا ةياورلا ليلدف . هيلع ةرافك الو دئاعب سيلف كلذ لعفي م
 ةرافكلا بوجو نأ وه راهظلا نم موهفملا نأ : امهدحأ : نيلصأ ىلع ينبني

 اذإو . ءطولا وهو راهظلاب هسفن ىلع مرح ام ىلإ دوعلا هتدارإي نوكي اغإ هيف
 مزعلا امإو ٠ هسفن ءطولا امإ يه ةدوعلا نوكت نأ بجو كلذك كلذ ناك
 . هتدارإو هيلع

 يف ىلاعت هلوقل ءطو وه هسفن دوعلا نوكي نأ نكمي سيل يناثلا لصألاو
 امّرَحُم ءطولا ناك كلذلو 27 4 اًساَتي نأ لبق نِم ِةَبَقَر ٌريِرْحَتق » : ةيآلا
 مرحي هسفن راهظلا ناكل كاسمإلا وه هسفن دوعلا ناك ولو : اولاق . َرْفكُي ىتح
 هذه يف مدنع هيلع لّوعملاف ةلمجلابو . ًاقالط نوكي راهظلا ناكف كاسمإلا

 نأ كلذو « ميسقتلاو ربشلا قيرطب ءاهقفلا هُفرَعُي يذلا قيرطلا وه ةلأسملا
 وأ« هسفن ءطولاوأ « دواد هاري ام ىلع ظفللا راركت نوكي نأو لخي ال دوعلا ىنعم
 ديكأت كلذ نأل « ظفللا راركت نوكي الو . ءطولا ةدارإ وأ « هسفن كاسمإلا
 كاسمإلا نإف « ءطولل كاسمإلا ةدارإ نوكي الو « ةرافكلا بجوي ال ديكأتلاو'

 كاسمإلا ةدارإ ناك نإو « ءطولا ةدارإ نوكي نأ يقب دقف « دعب دوجوم
 . ءطولا وه دوعلا نأ تبثف « ءطولا دارأ دقف ءطولل

 نأ ءطولا ةدارإ ىرجم ءطولل كاسمإلاوأ . كاسمإلا مهئارجإ يف ةيعفاشلا دّتعمو
 امههكح اولعجو « ءيشلاب اهبشم ءيشلا مزال اولعجف ءطولا هنع مزلي كاسمإلا

 ةدارإ نأ ىلع ةيعفاشلا تلدتسا امبرو « ةيناثلا ةياورلا نم بيرق وهو « ًادحاو

 )١( ؟: ةلداجملا .
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 « كاسمإلا عافتراب عفترت ةرافكلا نأ ةرافكلا بوجو يف ببسلا وه كاسمإلا

 لعجف « ةيناثلا ةياورلا يف كلام طاتحا اذهلو ء«راهظلا َرْدِإ قّلط اذإ كلذو

 دوعلا نوكي نأ امأو « كاسمإلاو ءطولا ينعأ : ًاعيمج نيرمألا ةدارإ وه دوعلا
 نأ اك يأ : نيملاب راهظلا هيبشت اهيف دقعملاو « صنلل فلاخيو فيعضف ءطولا
 هضراع هّبش سايق وهو « انهه رمألا كلذك ثنحلاب بجت امنإ نييلا ةرافك

 . صنلا

 اَمل َنوُدوُمَي ّمُك >: ىلاعت هلوق يف ظفللا رهاظب قلعت هنإف دواد امأو

 يف دوعلا هنأ ةفينح يبأ دنعو « هسفن لوقلا ىلإ عوجرلا يضتقي كلذو < اولاق

 ىنعملا نأ يعفاشلاو كلام دنعو : ةيلهاجلا يف مراهظ نم مدقت ام ىلإ مالسإلا
 ةفلاخم وه امنإ ةلمجلاب فالخلا ببسو . « اولاق اهف نودوعي مث » : ةيآلا يف

 « كاسمإلا وأ ءطولا ةدارإ ةدوعلا لعج موهفملا دعا نف ؛ موهفمال رهاظلا

 امأو « ءافلا ىنعب 4 اولاق امل نودوعي مث ١ : ىلاعت هلوق يف ماللا ىنعم لوأتو
 يه اهنإ ةيناثلا ةدوعلا نأو « ظفللا ريركت ةدوعلا لعج هنإف رهاظلا دتعا نم

 هل هبشألاف « نيذه دحأ لوأت نمو . ةيلهاجلا يف مهنم تناك يتلا ىلوألل ةيناث

 َرَْدَقُي نأ الإ , دهاجم كلذ دقتعا اك ةرافكلا بجت راهظلا سفنب نأ دقتعي نأ

 نوكت نأ امإ : بهاذم ةثالث نذإ انهف . كاسمإلا ةدارإ ؤهو اًفوذحم ةيآلا يف

 نوكت نأ امإو كاسمإلا ةدارإ نوكت نأ امإو  ظفللا راركت يه ةدوعلا
 : ثلاثلاو لوألا ينعأ : نيمسق نامسقني ناذهو « مالسإلا يف يه يتلا ةدوعلا

 ةدارإلا هذه طرتشيف كاسمإلا ةدارإ وهو « افوذحم ةيآلا يف ردقي نأ : اههدحأ

 . راهظلا سفنب ةرافكلا بجتف ًافوذحم اهيف ردقي الأ امإو « ةرافكلا بوجو يف

 ةدارإ لبق قلط اذإ له : وهو عورف يف بابلا اذه نم اوفلتخاو .

 ءاماعلا روهمجف ؟ ال مأ ةرافك هيلع نوكت له هتجوز هنع تتام وأ كاسمإلا

  نامزب كاسمإلا دعب وأ ةدوعلا ةدارإ دعب قلطي نأ الإ هيلع ةرافك ال نأ ىلع



 لنحا

 دعب ةرافكلا هيلع نأ يتبلا نافع نع يكحو . يعفاشلا هاري ام ىلع ليوط

 دعب الإ اهئاريم ىلإ ليبس هل نكي مل ةدوعلا ةدارإ لبق تتام اذإ اهنأو « قالطلا

 . ملعأ هللاو . "2 صنلل فلاخم ذوذش اذهو . ةرافكلا

 ايت اب بف

 اذهو . هيلع ةرافك الف , دوعلا لبق اهقراف وأ . اهدحأ تام ولف« راهظلا درجمب بجت ال ةرافكلا )١(

 ءدمحأو , ديبع يلأو , كلامو , يروثلاو , نسحلاو « يعازوألاو « يعخنلاو « ءاطع لوق

 درجمب ةرافكلا هيلع : ةداتقو ٠ يرهزلاو ٠ يبعشلاو , دهاجيو « سواط لاقو ..يأرلا باحصأو
 . َدِجو دقو « ةرافكلل ببس هنأل « راهظلا

 نأل « ةرافكلا هيلعف « اهقلطي ملف « اهقالط هنكم ًانمز هراهظ دعب اهكسمأ ىتم : يمفاشلا لاقو
 اهثري مل تتام نإ : ةداتق لاقو . روهجلا لوق يف هبحاص هئرو تام اهيأو . هدنع دوعلا وه كلذ

 . ليلق لبق اذه مدقت دقو ( 705 , 501 /7 ينغملا ) رظنأ . رْفَكُي ىتح



 اند

 ثلاثلا لصفلا

 راهظلا هيف حصي نهف

 راهظلا يف اوفلتخاو « ةمصعلا يف يتلا ةجوزلا نم راهظلا موزل ىلع اوقفتاو
 نم ةأرملا راهظ يف اوفلتخا كلذكو ؛ ةممعلا ريغ يف يتلا ن نمو ةَمألا نم

 مزال اهنمراهظلا : ةعامجو ىروثلاو كلام لاقف ةمألا نم راهظلا امأف . لجرلا

 وبأو يعفاشلا لاقو « دلولا مأو ةرّيدمْلا كلذكو « ةرحلا ةجوزلا نم راهظلاك

 أطي ناك ْنِإ : يعازوألا لاقو « ةمأ نم راهظ ال : روث وبأو دمحأو ةفينح

 لاقو . نيمي ةرافك اهيفو نيمي يهف اهأطي مل نِإو .رهاظم اهنم وهف هتمأ
 ألا راهظ عقوأ نم ليلدف . © ةرافك فصن هيلع نكل رهاظم وه : ءاطع

 )١( ةمركعو « نسحلا نع يورم-وهو « ةجوزلاك ةمات ةرافك اهيف.نإف « ةمألا نم راهظلا امأ «
 يعخنلاو ٠ يروشلاو « محلاو « ةداتقو « يرهزلاو ءراسي نب ناملسو ءرانيد نب ورمعو «

 كلامو .

 نب هللا دبعو ءرمع نبا نع كلذ يور « هدلو مأ الو « هتمأ نم راهظلا حصي ال : مهضعب لاقو

 يعفاشلاو « يعازوألاو « ةعيبرو « يبعشلاو ء دهاجمو « بيسللا نب ديعسو «ورمع ٠ يبأو

 دمحأو هباحصأو « ةفينح .

 نسحلا نعو ٠ الف الإو «راهظ وهف « اهوطي ناك نإ : يعازوألاو .
 ماكحألا نم ريثك يف ةرحلا نم فصنلا ىلع ةمألا نأل ء رحلا ةرافك فصن هيلع : ءاطع لاقو .

 يهو : هلوق :  يبرعلا نبا نع القت  يبطرقلا لاق ( 107/17 يبطرقلا )و ( 548/7 ينغملا )ر ظنا
 مزلي ال « مارح لع تنأ : هتمأل لاق اذإ : لوقي ًاكلام نأل ءانيلع ًادج ةريسع ةلئسم «

 نم ) هلوق موع يف ةمألا لخدت نكلو . ياك حصتو , مرختلا حيرص اهيغ لكي فيكف

 . مهتاللع نم دارأ هنأل ( مهت

 انه ومن كوريو « دبحأو , كلام دنع اهنمرامظلا وليف « هيسس و ف يلا نم رولا امأ

 ء كلامو « نسحلاو . ءاطعو « ةورعو « بيسلا نب ديعس لاق هبو . هنع هللا يضر رمع نع

 : ”. قحسإو

 كلذ ىوريو « جيوزتلا لبق راهظلا كح تبثي ال : يعفاشلاو « ةفينح ؤبأو «٠ يروثلا لانقو
 يف تسيل اهنأل « هراتخن اماوعو ( 500/06 فلا لو ( 1/0 يطرقلا | را . ابع نبأ نع



 كلدل

 . ءاسنلا نم ءامإلاو "74 مهئاسُن نم َنوُرِهاظُي نيذّلاو > : ىلاعت هلوق مومع
 ةيذلل » : ىلاعت هلوق يف ءاسنلا نأ اوعمجأ دق مهنأ اًراهظ هلعجي م نم ةجحو

 كلذكق « جاوزألا تاوذ' نه "4 ٍرْهشَأ ةعتذأ ٌصْبَرَت مهئاسُن نم َنوُلْؤُي
 ٠ ش . راهظلا ةيآ يف ءاسنلا مسا

 ءاليإلاب راهظلا هيبشت ينعأ : مومعلل هبشلا سايق ةضراعم فالخلا ببسف
 راهظلا يف ءامإلا لوخد يضتقي ظنفللا مومع نأ ينعأ « ءاسنلا ظفل مومعو

 راهظلا طرش نم له امأو ..راهظلا نم نهجورخ يضتقي ءاليإلاب ههيبشتو
 . هطرش نم سيل كلذ نأ كلام بهذف ؟ ال مأ ةصعلا يف اهنم رهاظملا نوك

 . اهنم اًرهاظم ناك جيوزتلا طرشب اهنم رهاظو اهنيعب ام ةأرما َنّيَع ْنَم نأو
 كلذو « يمأ رهظك ىنم يهف اهجوزتأ ةأرما لك : لاقو نيعي مل ْنِإ كلذكو
 « يعازوألاو يروثلاو ةفينح وبأ لاق راهظلا يف كلام لوقبو قالطلا فالخب
 لوقلا اذهب لاق نمبو « لجرلا كلمي اهف الإ راهظلا مزلي ال : نولئاق لاقو
 نأوهو راهظ همزلي م قلطأثإ: اولاقف موق قرفو« دوادو روشوبأو يعفاشلا

 نأوهو همزل َدَّيَق نإف ٠ يمأ رهظك ينم . يهف اهجوزتأ ةأرما لك : لوقي
 نبا وه لوقلا اذه لئاقو « ةليبق وأ ةيرق ىعس وأ ةنالف تجوزت نإ : لوقي

 لاق ءرهاظت ءاسنلا ىلع سيل هنإف ٠ لجرلا نم ةأرملا راهظ امأ ؟ كلذ هل قحي فيكف ء هتصع -

 يه : دايز نب نسحلا لاقو . ءاماعلا روهنج لوق يف راهظ ءاسنلا ىلع سيل : ريلا دبع نبا

 حاكنلا لبق « ءيشب لجرلا نم ةأرملا راهظ سيل : دمجو ةفينح وبأو ٠ يروثلا لاقو ٠ ةرهاظم

 لاقو . يأرلا باحصأو ءروث يبأو « قحسإو « دمحأو . يعفاشلا لوق وهو . هدعب وأ « ناك

 كلذكو « اهرفكت نيمي يهف « ةنالف يمأ رهظك يلع تنأ : اهجوزل ةأرملا تلاق اذإ : يعازوألا

 . قحسإ لاق

 : نسحلا نب دمح لاقو . فسوي يبأ لوق وهو . راهظ ةرافك رفكت نأ ىرأ : يرهزلا لاقو

 . ( 584/1 ينغملا )و ( 797/107 يبطرقلا ) رظنا . اهيلع يلع ءىش ال

 . ؟ ةيآ ةلداجملا ()

 . 55١ ةيأ ةرقبلا (0)
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 ظ ظ . يح نب نسحلاو ىليل يبأ
 ىلع دقع هنألو "4 دوقّملاب اوُفْوَأ > : ىلاعت هلوق لوألا قيرفلا ليلدو

 امأو . رمع لوق وهو « مهطورش دنع نونمؤملاو « كلم اذإ هبشأف كلملا طرش
 لاق هت يننلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحف يعفاشلا ةجح

 2 كلي ايف الإ عيب الو ء كله ايف الإ قّنِع الو كله اهف الإ قالط الد
 هيبش راهظلاو . يذمرتلاو دواد وبأ هجرخ « كلمي اهف الإ رذنب ءافو الو
 . () سابع نبا لوق وهو ٠ قالطلاب

 راهظلا يف ميمعتلا نأ اوأر مهإف « نييعتلاو ممعتلا نيب اوقرف نيذلا امأو
 نم نيّدلا يف ّْكيَلَع لَمَج امو » : ىلاعت هللا لاق دقو « جرحلا باب نم

 ظ . 94 جرح
 نعف ؟ لجرلا نم ةأرملا رهاظت له : يف بابلا اذه نم ًاضيأ اوفلتخاو

 كلام لوقوهو : راهظ اهنم نوكي ال هنأ : اهرهشأ : لاوقأ ةثالث كلذ يف ءاماعلا

 ةرافك اهيلع نأ : ثلاشلاو . نيمي ةرافك اهيلع نأ : يناثلاو . يعفاشلاو

 راهظلا ةأرملا مزلأ نمو « قالطلاب راهظلا هيبشت روهجلا دقعمو . راهظلا
 ' ىنعملا كلذ يف اهل مزاللا لقأ نأ ىأر هنألف قرف نمو « نييلاب راهظلل اًهيبشتف
 . ىنعملا اذه يف ءايشألا ضراعت فالخلا ببسو . فيعض وهو نيمي ةرافك وه

 ايف اة ذب

 )١( ةيآ ةدئاملا ١ .

 )١( مدقت دقو . يقهيبلاو « رازبلاو « ةعبرألا نتسلا باحصأو « دمحأ هاور ثيدحلا .

 ) )0ش . 7 ةيأ جحلا



 ل

 عبارلا لصفلا

 رهاظملا ىلع مرحي اهف

 نم هنود ايف اوفلتخاو . "” ءطولا هيلع مرحي رهاظملا نأ ىلع اوقفتاو
 عامجلا مرحي هنأ ىلإ كلام بهذف « ةذللا رظنو جْرَقلا ريغ يف ءطوو ةسمالم

 سمللاو جرفلا نود ايف ءطولا نم عامجلا نود امم عانشتتتسالا عاونأ عيمجو

 .«اهتساحمو اهندب رئاس نم اهديو اهيفكو اههجو ادعام ةذلل رظنلاو ليبقتلاو

 افإ : يعفاشلا لاقو ء طقف جْرَقلل ّرظنلا ةِرَك اننإ هنأ الإ ةفينح وبأ لاق هبو

 لاق هيو « كلذ ادع ام ال هيلع «) عمجملا طقف جرفلا يف ءطولا ٌراهظلا مرحي

 ٠ . ةعامجو دمحأو يروثلا

 ظفل رهاظو 9 4 اَساَمَتَي نأ لْبق نم »> : ىلاعت هلوق كلام ليلدو

 هبشأف هيلع هب تمرح ظفل ًاضيأ هنألو « اهقوف اف ةرشابملا يضتقي ساتلا
 ليلدب عاملا نع انهه ةيانك ةرشابملا نأ يعفاشلا لوق ليلدو ٠ قالطلا ظفل
 قوف ام ىلع لدت مل عامجلا ىلع تلد اذإو « هيلع مرحم ءطولا نأ ىلع مهعامجإ

 يهو « عامجلا ىلع لدت نأ اّمِإو « عاملا قوف ام ىلع لدت نأ اَمإ اهنأل عاملا

 ةلالدلا تفتناف عاملا ىلع ةلاد اهنأ ىلع اوقفتا دق نكلو « ةيزاجملا ةلالدلا

 ءكلام دنع مرحي حرفلا نود ايف ةرشابملاو ٠ سملاو , ةلبقلا نم عامجلا نود امب ذذلتلا )١(

 يلوق دحأ وهو ؛ يعخنلا نع كلذ يورو « ةفينح يبأو « ديبع ينأو « يعازوألاو « يرهزلاو

 . ةلبانحلا نم ركب يبأ رايتخا وهو « دمحأ نع نيتياوزلا ىدحإو « يعفاشلا

 يناثلا لوقلا وهو , كلام نع يكحو . قحسإو . يروثلا لوق وهو « مربي ال : ةعامج لاقو

 عئادب )و ( 1؟١ /17 عومجملا )و ( 548 /7 ينغملا ) رظنا . دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو ٠ يعفاشلل

 . ةفينح يبأ بهذمل ( 3١77 /6 عئانصلا

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( هيلع عتتجما ) « ةيمالسإلا بتكلا راد ٠ ةخسن يف ()

 . ؟ ةيآ ةلداجملا (©)
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 نوري نيذلا : تلق . ًازاجمو ةقيقح : نيتلالد دحاو ظفل لدي ال ذإ « ةيزاجملا
 نضضتي ممدنع دحاولا ظفللا نوكي نأ دعبي ال مومع هل كرتشملا ظفللا نأ

 « برعلل ةداع هب رج مل ناك نإو ءزاجملاو ةقيقحلا ينعأ : اًعيمج نيينعملا

 ءزاجل افرصت هيف عرشلل نأ مع ولو « فعضلا نم ةياغ يف هب لوقلا كلذلو

 . جْرَقلاب مدنع صتخي نأ بجوف « ءاليإلاب مدنع هبشم راهظلا نإف اًضيأو

 خ6 ذب زيك
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 سماخلا لصفلا

 ؟ حاكنلا رركتب راهظلا رركتي له

 نأ لبق راهظلا دعب اهقلط اذإ ينعأ : قالطلا دسعب راهظلا رركت امأو

 ؟ َرْفَكُي ىتح سيسملا هل لحي الف راهظلا اهيلع رركتي له اهعجار مث َرْفَكي
 اهدعب وأ ةدعلا يف اهعجار مث ثالثلا نود اهقلط ْنِإ : كلام لاق . فالخ هيف

 نإو ؛ ةرافكلا هيلعف ةدعلا يف اهعجار نإ : يعفاشلا لاقو )2 ةرافكلا هيلعف

 لاقو . كلام لوق لثم رخآ لوق هنعو « هيلع ةرافك الف ةدعلا ريغ يف اهعجار

 هذهو « ةدحاو دعب وأ ثالثلا دعب اهحكن اهيلع عجار :راهظلا : نسحلا نب دمج

 هيلع نيهلا كلت ىقبت له عجاري مث قلطي مث قالطلاب فلحي نمب ةهيبش ةلأسملا
 ظ ْ ْ 09 ال مأ

 وأ , اهمدهو ةيجوزلا ماكحأ عيمج عفري قالطلا له فالخلا ببسو
 نود ام نأو « مده ثالثلا وه يذلا نئابلا نأ ىأر نم مهنف ؟ اهمده ال

 هن ذم ذي

 )١( ًاثالث قالطلا ناك ءاوس ءَرْفَكُي ىتح اهؤطو هل لحي مل « اهجوزت مث , اهنم رهاظ نم قلط اذإ «
 ءاططع لوق وهو  دمحأ هيلع صن . هلبق وأ ءرخآ جوز دعب هيلإ تعجر ءاوسو « هنم لقأ وأ «

 نسحلاو ٠ يرهزلاو ٠ يعخنلاو ٠ كلامو ٠ ديبع يبأو ٠ ةفينح يبأو .
 يعفاشللو « هيلع ةرافك الف ..اهحكنف « داع اذإف ء«راهظلا طقس تناب اذإ : ةداتق لاقو '

 هانيو ءداع الإو ءراهظلا دعي مل « ثالثلاب ةنونيبلا تناك نإ : ثلاث لوقو « نيبهذملاك نالوق

 /17 عومجملا )و ( 501 /7 ينغملا ) رظنا . يناثلا حاكنلا يف قالطلا ةفص دوع يف ليواقألا ىلع

 . ( 5١9 /؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( 6



 16م5

 سداسلا لصفلا

 . هيلع ءاليإلا لوخد يف

 رفكي ال نأب كلذو « ًاّراضم :ناك اذإ راهظلا ىلع ءاليإلا لخدي له امأَو
 يعفاشلاو ةفينح وبأف « افالتخا ًاضيأ هيف نإف ؟.ةرافكلا ىلع هتردق عم
 ءاوسو « ءاليإلا كح فالخ راهظلا كح نأل « ناّكحلا لخادتي ال : نالوقي
 لاقو . ةعامجو دمحأو يعازوألا لاق هبو , نكي م وأ ًاراضم مدنع ناكأ

 : يروثلا لاقو ًاًراضم نوكي نأ طرشب راهظلا ىلع ءاليإلا لخدي : كلام
 رابتعا ريغ نم رهشألا ةعبرألا ءاصقناب هنم َنيِبَبَو « راهظلا ىلع ءاليإلا لخدي
 لخدي ال هنإ لوقو ٠ قالطإب لخدي هنا لوق : لاوقأ ةثالث هيفف « ةراضملا
 فالخلا ببسو . () اهمدع عم لخدي الو ةراضملا عم لخدي هنأ لوقو « قالطإي

 نمو « نالخادتي ال : لاق رهاظلا ربتعا نف « رهاظلا رابتعاو ىنعملا ةاعارم
 . ررضلا دصقلا ناك اذإ نالخادتي : لاق ىنعملا ربتعا

 اين د دف

 َتَبْنَي هنأو « سكعلابو « راهظلا ىلع ءاليإلا لاخدإ يف كلام بهذمل ( ٠١ /؟ ةنودملا )ر ظنا )١(

 . اهل ًاراضم كلذب ناك اذإ « ًاراهظو « ءاليإ

 ىلع لخدي ال راهظلا نأ يف مألا شماهب ( ١١8 /؛ ينزملا رصتخم ) يعفاشلا بهذمل رظناو

 . راهظلا ىلع لخدي ءاليإلا الو « ءاليإلا
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 عباسلا لصفلا

 راهظلا ةرافك ماكحأ يف

 اهبيترتو ةرافكلا عاونأ ددع يف اهنم « ءايشأ يف راهظلا ةرافك يف رظنلاو .

 ةدحاو ةرافك بجت ىتمو . ةححصملا طورشلا ينعأ : اهنم عون طورشو «

 عاونأ ةثالث اهنأ ىلع اوعمجأ مهنإف اهعاونأ امأف ؟ ةدحاو نم رثكأ بجت ىتمو :
 بيترتلا ىلع اهنأو « اثيكسم نيتس ماعطإ وأ « نيرهش مايص وأ . ةبقر قاتعإ «

 ءرحلا يف اذه « ماعطإلاف نكي مل نإف « مايصلاف نكي مل نإف « ًالوأ قاتعإلاف

 هب أدبي يذلا نأ مهقافتا دعب ماعطإلاب وأ قتعلاب رفكي دبعلا يف اوفلتخاو
 وبأ : هديس هل نذأ نإ قتعلا دبعلل زاجأف « مايصلا نع زجع اذإ ينعأ مايصلا

 ْنِإ كلام هل هزاجأف ماعطإلا امأو . © ءاماعلا رئاس كلذ يبأو « دوادو روث

 هذه يف فالخلا ىنبمو « يعفاشلاو ةفينح وبأ كلذ زجي لو « هديس نذاي معطأ

 ؟ كلمي ال وأ دبعلا كلمي له ةلأسملا

 مايص يف ئطو اذإ مهفالتخا اهنف : ةححصملا طورشلا يف مهفالتخا امأو

 فنأتسي : ةفينح وبأو كلام لاقف ؟ ال مأ مايصلا فانكتسا هيلع له نيرهشلا

 )١( م وأ « قتعلاب ريفكتلا يف هديس هل نذأ ءاوس . مايصلا ريغ دبعلل زوجي ال : ءاماعلا ضعب لاق

 يعفاشلاو « ةفينح يبأو « نسحلا نع اذه يكحو . نذأي ٠ رهاظ وهو : دمحأ نع ةياور يهو
 ةلبانحلا نم قرخلا مالك . ْ

 يعازوألا بهذم وهو :زاج . لاملاب ريفكتلا يف هديس هل نذأ نإ : ىرخأ ةياور دمحأ نعو «

 هذه ىلعف . رحلاك كلذ زاجف . لاملاب ريفكتلا ىلع ًارداق ريصي هديس نذإب .هنأل ءروث يبأو

 نع نيتياور ىلع ؟ قتعلا هل لهو . مايصلا نع زجعلا دنع ماعطإلاب ريفكتلا هل زوجي : ةياورلا
 : دجأ

 . ةلبانحلا نم ركب وبأ اهراتخاو « يعازوألا لوق وهو « قتعلا هل زوجي : امهادحإ

 ةيرهاظلاو « سواط بهذمو : كلام نع اذه ىكحو . ماعطإلا هل زوجيو ء زوجي ال : ةيناثلاو
 ( 505 /1 راطوألا لين ) و ( 575 /7 ينغملا ) رظنا . ماعطإلا وأ « مايصلا وأ « قتعلا هلف « رحلاك

 .( "6 ١١/ ىلحلا)و
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 يف دمعلا نيب كلام قرفي ملو « دمعلا كلذ يف طرش ةفينح ابأ نأ الإ « مايصلا
 . 0) لاح ىلع . فت ال يعفاشلا لاقو ٠ نايسنلاو كلذ

 يف درو يذلا طرشلاو ٍنيملا ة هر افكب راهظلا ةرافك هيبشت فالخلا ببسو

 : لاق طرشلا اذه ربتعا نف « سيسملا لبق نوكت نأ ينعأ ؛ راهظلا ةرافك
 ي يف ةرافكلا نأل 2 فنأتسي ال : لاق نيهلا ةرافكب ههبش نمو 0 موصلا فنأتسي

 نوكت نأ ةبقرلا طرش نم له اهنمو . قافتاب هعوقو دعب ثنحلا عفرت نيهلا
 لاقو « ءازجإلا يف طرش كلذ نأ ىلإ يعفاشلاو كلام بهذف ؟ ال مأ ةنمؤم
 ةينثولا قاتعإ مدنع ئزجي الو ءرفاكلا ةبقر كلذ يف تزحي : ةفينح وبأ

 نوكت نأ بجوف ةبْرَقلا هجو ىلع قاتعإ هنأ لوألا قيرفلا ليلدو . ) ةدترملاو
 اب نم سيل اذه نإ اولاق امبرو « لتقلا ةرافك يف قاتعإلا هلصأ ةماسم

 ةبقرلا ديق هنأ كلذو « ديقملا ىلع قلطملا لمح باب نم وه امنإو ٠ سايقلا
 ىلإ قلطملا فرص بجيف راهظلا ةرافك يف اهقلطأو لتقلا ةرافك يف ناهإلاب
 ةيفنحلاو « فالخ هيف ديقملا ىلع قلطملا لمح نم عونلا اذهو .ديقملا
 . ةفلتخم نيتيضقلا يف بابسألا نأ كلذو « هنوزيجي ال

 قلطلا نيب هدنع ةضرامم الو , مومعلا رهاظ وهف ةفينح يأ ةجح امأو

 . هظفل ىلع لَك لمحي نأ هدنع بجوف « « ديقملاو

 اذهبو , نيرهشلا ئدتبيو همايص نم ىضم ام دسفي هنإف « اليل نيرهشلا مايص يف اهئطو اذإ )١(
 . يأرلا باخصأو . دمحأو . ديبع وبأو ٠ يروثلاو ٠ كلام لاق
 . روث يبأو « يعفاشلا بهذم وهو « ينبيو .« اذهب عطقني ال عباتتلا نأ : دمحأ نع مرثألا ىورو
 . ملعأ هللاو . يناثلا لوقلا باحصأ عم قحلاو . ( 777/7 ينغملا )نظنا . رذنللا نباو

 . كلامو ٠ نسحلا لوق وهو « تار افكلا رئاسو « راهظلا ةرافك يف ةنمؤم ةبقر قتع الإ هؤزجي ال )١(
 : . دمحأ بهذم رهاظ وهو ديبع يبأو « قحسإو « يعفاشلاو

 . ةيمذ ةبقر قتع هريغو ء راهظلا نم لتقلا ةرافك ادع اوف ئزجي هنأ ::ةيناث ةياور دمحأ نعو
 /8 ينغملا ) رظنا . رذنللا نباو « ةفينح يبأو « روث يبأو ٠ يروثلاو ٠ يعخنلاو ٠ ءاطع لوق وهو
 . (؟9؟ ١/ راطوألا لين )و ( 585 ١١7/ .يطرقلا )و ( 5
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 ؟ ال مأ بويعلا نم ةملاس نوكت نأ ةبقرلا طرش نم له مهفالتخا اهنمو
 نأ روهملا هيلع يذلاف ؟ اهتمالس طرتشت بويعلا.يأ'نف ةيلس تناك ْنِإ مث

 يف ريثأت امل سيل هنأ ىلإ موق بهذو « قتعلا ءازجإ عنم يف اًريثأت بويعلل

 ةجحو . اهعمجت ةبرقلا نوكل ايادهلاو يحاضألاب اههيبشتروهملا ةجحو « كلذ
 نسايقل رهاظلا ةضراعم فالخلا ببسف.. ةيآلا يف ظفللا قالطإ يناثلا قيرفلا

 ِبْيَع ِبْيَع يف اوفلتخا ءازجإلا عنم يف اًريثأت بويعلل نإ اولاق نيذلاو . هبشلا
 ظ 000 . همدع وأ ءازجإلا يف ربتعي ام

 عنام هنأ يف مهدنع فالخ الف نيلجرلا وأ نيديلا عطقو ىمعلا امأ

 ؟ ةدحاولا ديلا عطق زوجي له اهنف ٠ كلذ نود اهف اوفلتخاو « ءازجإلل
 : كلام لاقف روعألا امأو . يعفاشلاو كلام هعنمو « ةفينح وبأ هزاجأ

 : كلام لاقف نينذألا عطق امأو : ئزجي : كلملا دبع لاقو ء« ئزحي ال

 - ٠ قزجي : يعفاشلا باحصأ لاقو « ئزحي ال

 . ئزجي ال ليقو . ئزجي ليقف ٠ كلام بهذم يف هيف فلتخاف مصألا امأو

 امأ . نالوق كلذ يف يعفاشلا نعو « كلام دنع ْئَرَجُي الف سرخألا امأو

 لاقو « ّيصخلا ينبجعي ال : مساقلا نبا لاقف ّيصخخلا امأ . ئزجي الف نونجملا

 ةماع هلوق يف زئاج ريغصلا قاتعإو . ئزجي : يعفاشلا لاقو « ٌىْرجُي ال هريغ
 بهذملا يف فيفخلا ٌجّرَعلاو . هُمْنَم نيمدقتملا ضعب نع يكحو ءراصمألا ءاهقف

 . © الف جرعلا نيبلا.امأ ٠ ئزحي

 )١( ةفينح يبأ دنع ةبقرلاب قتعلا عنمت يتلا بويعلا ٠ كلامو ٠ دعقملا « ىمعلا : دمحأو « يعفاشلاو .

 .روث وبأ لاق هبو . ًاقبطم ًانونج نونجملا , نيلجرلا عوطقم . نيديلا عوطقم 0
 اهلشأ الو نيلجرلا دحأو : نيدبيلا دحأ عوطقم ءىزجي ال : دمحأو . يعفاشلا لاقو .

 ىدحإ عوطقم ءوىزجي ةفينح وبأ لابقو . ىطسولا وأ . اهتبابس وأ . ديلا ماهبإ عوطقم الو
 ' نأل . تأزجأ فالخ نم ًاعيمجج هلجرو . هدي تعطق ولو « نيلجرلا ىدحإ وأ . نيديلا
 م ءدحاو بناج نم اتعطق نإ امأو .روعألاك ةرافكلا يف تأزجأف « ةيقاب سنجلا ةعفنم

 بهذت ءيشلا ةعفنم نأل « ءىزحجي «٠ ًاعيمج مهوق يف روعألا ءىزجيو .



 كر

 يف لصأ هل سيلو « ةبّرقلا يف رثؤما صقنلا ردبق يف مهفالتخا يف ببسلاو
 فرط وأ ةّكرش هيف ام بهذملا يف ئزجي ال كلذكو . اياحضلا الإ .عرشلا

 وه ريرحتلاو (7 4 ةَبَقَر ٌريِرْحَتَف »> : ىلاعت هلوقل ريبدتلاو ةباتكلاك ةيرح
 ًازيجنت ناك ةباتكلاك ةيرحلا دوقع نم دقع هيف ناك اذإو « قاتعإلا ءادتبا

 . ةبقرب سيل ةبقرلا ضعب نأل ةكرشلا كلذكو « ًاقاتعإ ال

 نإو زخي مل ةباتكلا لام نم اًفيش ىدأ ٌبَتاَكْلا ناك نإ : ةفينح وبأ اولاقو >>
 هيزجي ال : كلام لاقف ؟ ِهرّبَدُم قتع هيزجي له اوفلتخاو ء زاج دؤي مل ناك

 يرجي الو «هيزجي : يعفاشلا لاقو « َةَّلَح هل سيل َدْقَع هنأل ةباتكلاب ًاهيبشت
 نآلف دلولا مأ قثع امأو . ىمسم لجأ ىلإ قتعملا الو هدلو مأ قاتعإ كلام دنع
 . خسفلا اهيلع أرطي دقءاهنأ ليلدب ءريبدتلاو ةباتكلا دقع نم ٌدَكآ اهدقَع

 هنع قاض اذإف ريبدتلا انمأو : موجنلا ءادأ نع زجعلا نف ةباتكلا يف امأ

 كلام فلتخاو . هّلَح ىلإ ليبس ال قّثع َدَقَع هنإف لجأ ىلإ قتعلا امأو . ثلثلا

 كلام لاقف « بسنلاب هيلع قتعي .نم قتع ءازجإ يف ةفينح يبأ عم يعفاشلاو
 راهظ نع هقتع هب ىون اذإ : ةفينح وبأ لاقو هنع ىزجي ال : يعفاشلاو
 ةدحاو لك نأ كلذو , اهقتع بجي ال يتلا ةبقرلاب ههبش ةفينح وبأف . أزجأ

 مهفو « هتراشإ تمهف اذإ « سرخألاو ٠ ةراشإلا مهف اذإ , مصألاو , فنألا عوطقم ءىزجيو
 . روث يبأو . دمحأو « يعفاشلا دنع ةراشإلاب

 ءربلا وجرم ناك نإف « ضيرملا امأو . ةبهاذ سنجلا ةعفنم نأل « ءىزجي ال : ةفينح وبأ لاقو

 ينغملا )رظنا . ءىزججي مل« هوحنو « لسلاك لاوزلا وجرم ريغ ناك نإو أزجأ « اههبشأ امو « ىملاك
 نيعبصألا وأ عبصألا عوطقم ءىزجي الو « ةدحاولا ديلا عوطقم ءىزجي ال كلام دنعو ( / 56١

 . مماقلا نبا دنع

 كلذكو . سرخألا كلذكو ٠ صربألا كلذكو « نونجلا كلذكو « كلام دنع ءىزحي ال مذجألاو
 ( 7١/6 عومجملا ) رظناو ( 508 /؟ ةنودملا ) رظنا . نينذألا عوطقمو مصألا هركيو ٠ ىمعألا

 . كلام بهذملا( 561:77 ( ريغضلا :حرشلا ) رظناو . اهدعب امو « يعفاشلا.بهذمل
 )١( ؟ ةيآ ةلداجملا .

5 



16 

 اذإف ٠ قتعلا هجو ىلع اهيف ةيقلا لذبو اهؤارش هيلع بجاو ريغ نيتبقرلا :نم
 قتعي نم ىرتشا اذإ هنأ تأر ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ء زاج ريفكتلا كلذب ىون

 دصقلا ماقأ ةفينح وبأف « هيزخجي الف هقاتعإ ىلإ دصق ريغ نم هيلع قتع هيلع

 ءهسفن قتعلل ًادصاق نوكي نأ دبال : اولاق ءالؤهو « قتعلا ماقم ءارشلل

 رخآلاو « لوألا رايتخالاب قتعم امهدحأ نكلو « هزايتخاب ًاقتعم ىمي اهالكف

 دصقلا ىلع رتشمو يناثلا دصقلا ىلع قتعم هنأكف «رايتخالا مزالب قتعم

 . "© سكعلاب رخآلاو « لوألا

 (ريغصلا حرشلا-) و ( 505/١ يفاكلا )و ( 565/5 ةنودملا ) كلام بهذمل فلؤملا هركذ ام رظنأ )١(

 دلولا مأ وأ « ربدملا قتعأ اذإ امأ . فلؤملا ركذ انكف « ةفينح يبأ بهذمل ةبسنلاب بتاكملا قتع امأ

 . محر يذ قتع هدنع زوجيو « ةفينح يبأ دنع زوجي ال هنإف « ةرافكلا نع
 ءىزجي الف «٠ يعفاشلا دنع امأ ( 5٠١ /؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . كرتشملا دبعلا هدنع زوجي الو

 نم هيلع ْقَنْعُي نم ىرتشا نإ كلذك زوجي الو . ( ًادحاو ًالوق ) دلولا مأ الو « بتاكملا قتع

 . ( 1١6/1١ عومجملا عم بذهملا ) رظنا . هِزْجّي ل ةرافكلا نع .هقتع ىونو « براقألا

 ء كلامو « يعازوألا لاق هبو « هبهذم رهاظ يف دلولا مأ يف ةرافكلا ءىزجت الف « دمحأ دنع امأ

 « نسحلا نع كلذ ىوريو « ءىزجت اهنأ ةياور دمحأ نعو . ةفينح وبأو « ديبع وبأو ٠ يعفاشلاو

 . يتبلا ناثعو «٠ يعخنلاو « سواطو

 : دمحأ دنع بتاكملا امأ

 بهذم وهو : ةلبانحلا نم ركب يبأ رايتخا وهو « ًاقلطم ءىزجي : ىلوألا : تاياور ثالث هيفف
 .روث يبأ

 . ديبع يبأو ٠ يعفاشلاو ٠ كلام لوق.وهو ؛ ًاقلطم ءىزجي ال : ةيناثلاو

 « يعازوألاو « ثيللا لاق هبو « هأزجأ الإو « هئزجي م . ًائيش هتباتك نم ىدأ نإ : ةثلاثلاو

 . حيحصلا وهو : يضاقلا لاق . قحسإو

 . رذنملا نباو ءروث أو « يعفاشلاو « سواط لوق وهو ء رّبدملا دمحأ دنع ءىزجيو
 . ءىزجي ال : ديبع وبأو « يعازوألا لاقو

 لهأ رثكأ دنع ءىزجي هنإف « انزلا دلو امأ . ّيِصَحلا ءازجإ يف ًافالخ معن ال : ةمادق نبا لاق

 « نسحلاو « بيسملا نبا لاق هبو . ةريره يبأو ء ديبع نب ةلاضف نع كلذ يورو « معلا

 . رذنملا نباو  دمحأو « ديبع وبأو « قحسإو « يعفاشلاو ٠ سواطو

 6 0٠/0 ينغلا )رظنا . ئزجي ال هنأ : دامو ٠ يعازوألاو , يعخنلاو « يبعشلاو ٠ ءاطع نع يورو
 . اهدعب امو
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 زوجي ال : كلام لاقف . َنْيَدبع ْيَفصن قتغأ نيف يعفاشلاو كلام فلتخاو
 رهاظب كسمت كلامو «) دحاولا ىنعم يف هنأل زوجي : يعفاشلا لاقو ٠ كلذ

 طورش امأو . ةقتعملا ةبقرلا طورش نم هيف اوفلتخا ام اذهف . ظفللا ةلالد

 نم نيكسم نيكسمل يِرْجَي يذلا ردقلا يف كلذ نم اوفلتخا مهنإف ماعطإلا
 اهرهشأ ناتياور كلذ يف كلام نعف « صنلا مهيلع عقو نيذلا انيكسم نيتسلا
 وه ليق دقو « ِهَِيَي ينلا دج نادم كلذو « دحاو لكل ماشه دم ٌدُم كلذ نأ

 دمب نيكسم لكل دم دهف ةيناثلا ةياورلا امأو . ثلثو دم وه ليق دقو « لقأ
 : ًابلاغ عبشلا رابتعا ىلوألا ةياورلا هجوف . 9 يعفاشلا لاق هبو « ِهَْلَم ينلا

 . نييلا ةرافكب ةرافكلا هذه رابتعا ةيناثلا ةياورلا هجوو « ءاشعلاو ءادغلا ينعأ

 . ةرافكلا هذه يف تابجاولا يف ةحصلا طورش يف مهفالتخا وه اذهف

 ءدمحأ لوق وهو ءزوجي : ملعلا لهأ رثكأ لاقو . ( 167 /؟ ريغصلا حرشلا ) كلام بهذمل رظنا )١(

 مدعب لاق نم مهنمو «زاوجلاب لاق نم مهنف . لاوقأ ةثالث ىلع يعفاشلا باحصأ فلتخاو
 نإو « ماكحألا ليكت لصحي هنأل . أزجأ « ارح قيقرلا فصن ناك نإ : لاق نم مهنمو ءزاوجلا
 . ( 70/2 ينغملا ) رظنا . لصحي ال هنأل ءزجي مل « اقيقر ناك

 الإ نادم وهو « ماشه دمب ادم معطأ نإو « ِهّتِيَي ينلا دب نادم نيكسم لكل : ربلا دبع نبا لاق (؟)
 رظنا . ِهنِيظ يبنلا دمب نادم كلذ لضفأو « هأزجأ « هَل ينلا دمب افصنو « ادم معطأ وأ « ًاثلث

 .( 505/١ يفاكلا )

 يف ركذ يواصلا دمحأ نكل « ِهَئِئرَي يبنلا دم نم نادم وه : ماشه دم نأ فلؤملا ركذ دقو

 ليعامسإ نب ماشه وه اذه ماشهو . ناثلثو « دم وه « ماشه دم نأ ريغصلا حرشلا ىلع ةتيشاح
 « ناورم نب كللملا دبعل ةنيدملا ىلع ًالماع ناك  يموزخلا يشرقلا ةريغملا نب ديلولا نب ماشه نبا
 . ( 85/7 ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح ) رظنا . كلذ لمأتف . باوصلا وه اذه

 هللاو . تي يبنلا دمب دم يهو , ةيكلاملا بتك نم ءيش يف ةيناثلا ةياورلا ىلع علطأ مل ينأ اك
 00 . ملعأ

 يبنلا دم ) رغصألا دملاب ماعطلا عاونأ نم عون يأ وأ « نيكسم لكل رب نم دم : يعفاشلا لاقو

 . يعازوألاو « ءاطع لاق هبو . ةريره يبأ نع يورم وهو ٠ ( هيَ
 - «٠ تباث نب ديز كلذب لاق نميو ءريعش وأ ءرق نم عاص فصن وأ ءرب نم دم : دمحأ لاقو



 كفن

 ةماكب رهاظ اذإ اهنف « اهداحتا عضاومو اهددعت عضاوم يف مهفالتخا امأو
 نوكي مأ « ةدحاو ةرافك كلذ يف ىزجي له ةدحاو نم رثكأ ةوسن نم ةدحاو

 ةرافك كلذ يف يزجي هنأ كلام دنعف ؟ ةوسنلا ددع ىلع تارافكلا ددع

 . نهنم رهاظملا ددعب تارافكلا نم اهيف نأ ةفينح يبأو يعفاشلا دنعو « ةدحاو

 قالطلاب ههبش نف « )رثكأف رثكأ نإو « اًنالثف اًنالث نإو . نيتنثاف نيتنثا نإ

 « ةدحاو ةرافك هيف بجوأ ءاليإلاب ههبش نمو « ةرافك ةدحاو لك يف بجوأ

 ةرافك هيلع له ىتش سلاجم يف هتأرما نم رهاظ اذإ اهنمو . هبشأ ءاليإلاب وهو
 هيلع سيل : كلام لاقف ؟ اهيف رهاظ ىتلا عضاوملا ددع ىلع وأ « ةدحاو

 هبو « ةيناث ةرافك هيلعف رهاظي مثرفكي مث رهاظي نأ الإ « ةدحاو ةرافك الإ
 راهظ لكل : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو . قاحسإو دمحأو يعازوألا لاق
 كلذ يف نأ كلام دنع فالخ الف دحاو سلجم يف كلذ ناك اذإ امأو . ةرافك
 تناك ديكأتلا دصق نإف« هتين ىلإ عجار كلذ نأ ةفينح يبأ دنعو . ةدحاو ةرافك

 تارافكلا نم همزلو دارأ ام ناك راهظلا فانئتسا دارأ ْنِإو , ةدحاو ةرافكلا

 ءاوس راهظلا ددع ىلع ةرافكلا مزلت : ديعس نب ىحي لاقو . راهظلا ددع ىلع

 . " ىتش سلاجم يف وأ دحاو سلجم يف ناكأ

 . .٠ ىسوم نب ناهلسو « ءاطعو ء رمح نباو « سابع نباو -
 ١/ ينغلا ) رظنا . عاص ريعشلاو ءرمتلا نمو « نادم حمقلا نم « يروثلاو ٠ ةفينح وبأ لاقو
 ل(

 وهو « دمحأو , كلام دنع ةدحاو ةرافك الإ هيلع سيلف « دحاو ظفلب ةجوز نمرثكأ نمرهاظ اذإ )١(
 يعفاشلاو ءروث يبأو « قحسإو « يعازوألاو « ةعيبرو « ءاطعو « سواطو « ةورعو « يلع لوق
 . ميدقلا يف

 . ةفينح وبأو « يروثلاو « محلاو ء يراصنألا ىبحيو . يرهزلاو ٠ يعخنلاو ؛ نسحلا لاقو
 . ( 171/1١ عومجملا ) و ( 700/1 ينغملا ) رظنا . ةرافك ةأرما لكل هيلع : ديدجلا يف يعفاشلاو

 ءدمحأ دنع بهذملا رهاظ وهو « ةدحاو ةرافك هيلعف ء رفكي ملف « ًارارم هتجوز نم رهاظ اذإ )١(
 نباو ء ركب وبأ هراتخاو « فانئتسالا وأ « ديكأتلا كلذب ىون « سلاجم وأ « سلجم يف ناك ءاوس
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 نوكي يذلا وه ةقيقحلاب دحاولا راهظلا نأ فالتخالا اذه يف ببسلاو
 يذلا وه فالخ الب ددعتملاو ء« دحاو تقو يف ةدحاو ةأرما نم دحاو ظفلب

 لهف « ةدحاو ةأرمأ نم ظفللا ررك نإف « نيتقو يف نيتأرما نم نيظفلب نوكي
 "نإ كلذكو ؟ ًاددعت هيف كلذ بجوي ال مأ « راهظلا ددعت ظفللا ددعت بجوي
 ةلزنمب هذه نأ كلذو ؟ ةدحاو نم رثكأ اهنم رقاظملاو اًدحاو ظفللا ناك

 هل بجوأ دحاولا فرطلا هّبَش َبْلَع نف « نيفرطلا كنيذ نيب تاطسوتلا
 . هكح هل بجوأ يناثلا فرطلا هبش بلغ نمو « هككح

 ةدحاو ةرافك هيلع له َرْفَكُي نأ لبق اهّسم مث هتأرما نم رهاظ اذإ اهنمو
 يروشلاو ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام :راصمألا ءاهقف رثكأف ؟ ال مأ

 كلذ يف ّنأ ديبع وبأو يربطلاو دوادو روث وبأو قاحسإو دمحأو يعازوألاو

 نب رباجو « ءاطع لاق هبو « هنع هللا يضر يلع نع كلذ يورو « ةلبانحلا نم يضاقلاو دماح -

 لوق وهو ء روث وبأو « ديبع وبأو «٠ قحسإو , كلامو . يرهزلاو ٠ يبعشلاو « سواطو « ديز
 . ميدقلا يف يعفاشلا

 نإ هنأ : هموهفف « ةدحاو ةرافكف « ديكأتلا دارأ نإف « ةريثك ًاناهأ فلح نيف دمحأ نع لقنو

 . ديدجلا يف ىعفاشلاو « يروثلا لاق هبو . ناترافكف « ةفانئتسالا ىون

 ىون اذإ الإ « رركثت ةرافكلا نإف « سلاجم يف وأ ء دحاو سلجم يف ناك نإ : ةفينح وبأ لاقو
 ينغملا )و ( 4/1/8 راتخلا ردلا ىلع نيدباع نبا ةيشاح ) رظنا . اهيف ءاضق قدصيف « ديكأتلا

 . 2( ”06 /ا/

 ناك « ًايعجر قالطلا ناك نإف . أعم راهظلاو ٠ قالطلا ىونو « مارح يلع تنأ : لاق نإو
 . يعفاشلا بهذم اذه . راهظلا طقسو . قالطلا عقو ًانئاب ناك نإو « ًاراهظو ًاقالط

 لو « اراهظ ناك « ًاعم راهظلاو « قالطلا ىونو « مارح لع تنأ : لاق نإ : دمحأ باحصأ دنعو
 فرصنيف « ظفللا اذهب ىلوأ راهظلاو « ًاقالطو « ًاراهظ نوكي ال دحاولا ظفللا نآل « ًاقالط نكي

 هب ىون نإف « مارح لع تنأ : لاق نإ : ةمادق نبا لاقو . ( 118/17 عومجملا ) رظنا . هيلإ
 ( 585 / ينغملا ) رظنا . ةفينح وبأو ٠ يعفاشلا لوقي هبو « مهتماع لوق ينراهظ وهف ءراهظلا

 .٠ ةلئسملا هذه تمدقت دقو
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 نم رهاظ هنأ » يناس رغم نب ةماس ثيدح مهل ةجحلاو () ةدحاو ةرافك

 هللا لوسر قأف َرْفَكُي ن هتأرماب قد م هع لوسر نامز يف هتأرما
 هيلع : موق لاقو . 0 اًريفكت َرْفَكُي نأ هرمأف كلذ هل ركذف ةَنِلَع

 . اًمّرحم أطو ئطو هنأل « ءطولا ةرافكو « ءطولا ىلع مزعلا ةرافك : ناترافك

 نباو ريبج نب ديعسو بيؤذ نب ةصيبقو صاعلا نب ورمع نع يورم وهو
 هللا نأل « ءطولا نع الو دْؤَعلا نع ال ءيش همزلي ال هنإ : ليق دقو « باهش

 بجت الف اهتقو جرخ دقف سم اذإف « سيسملا لبق ةرافكلا ةحص طرتشا ىلاعت
 نب دمح وبأ لاقو . ذوذش هيفو . انتلأسم يف مودعم كلذو « ددجم رمأب الإ

 افإو « ماعطإلا لبق سيسملا هيلع مرحي سيلف ماعطإلا هضرف ناك نم : مزح
 . مايصلا وأ قتعلا هضرف ناك نم ىلع سيسملا مرحي

 ان اب ذابت

 طقست الف . هتمذ يف ةرافكلا رقتستو « هبر ىصعو « مثأ « ةرافكلا لبق هتأرما رهاظملا ءىطو اذإ )١(
 لوق وهو . َرْفَكُي ىتح هلاجب هيلع قاب هتجوز ميرحتو « هريغ الو « قالط الو « تومب كلذ دعب
 « سواطو « ءاطعو . بيسملا نب ديعس نع كلذ يور ةدحاو ٌةرافك هيلعو « ملعلا لهأ رثكأ

 ء كلامو . ةنيذأ نب هللا دبعو , يعخنلاو ءزلجم يبأو ٠ يلجعلا قرومو « ديز نب رباجو
 .روث * يبأو ء قحسإو « دمحأو ٠ يعفاشلاو ٠ يعازوألاو ٠ يروثلاو
 نأ لبق عماجي رهاظملا نع ءاهقفلا نم ةرشع تلأس : لاق «رانيد نب تلصلا نع لالخلا ىورو
 قرومو « ينزملا ركبو ٠ نيريس نباو نسحلا : ةدحاو ةرافك الإ هيلع سيل : اولاق ؟ َرْفَكُي
 رشاعلا نظأو : عيكو لاقو . ةداتقو « ةمركعو . دهاجمو « سواطو « ءاطعو « يلجعلا
 ١ . ًاعفان

 « ريبج نب ديعسو ؛ةصيبق نع كلذ يورو « نيترافك هيلع نأ صاعلا نب ورم نع يكحو
 . ىرخأ ةرافك بجؤي ءطولاو « ةرافك بجوي راهظلا نأل « ةداتقو « يرهزلاو
 تناك ؟ ؛ ءطولا دعب ةحابإلل طرش يه افإو « هتمذ يف ةرافكلا تبثت ال : ةفينح وبأ لاقو
 لبق تبجو اهنوكل ءاهتقو تاف هنأل ؛ طقست ةرافكلا نأ سانلا ضعب نع يكحو « هلبق
 . ةفينح يأ بهذمل ( 3156 /5 عئانصلا عئادب ) رظناو ( 585 /7 ينغملا ) رظنا . سيبسملا

 . ثيدحلا جيرخت مدقت (؟)





 هلآو دم انديس ىلع هللا ىلصو ... ميحرلا نمرلا هللا مسب

 اهلست ملسو هبحصو

 ناعّللا باتك





 طك"

 * ناعُللا باتك

 : لوألا لصفلا . هبوجوب لوقلا دعب لوصف ةسمخ ىلع لشي هيف لوقلاو
 . نُينعالتملا تافص يف : يناثلا لصفلا . اهطورشو هل ةبجوملا ىواعدلا عاونأ يف

 وأ امههدحأ لوكن مح يف : عبارلا لصفلا . نامللا ةفص يف : ثلاثلا لصفلا

 . ناعللا ماقتل ةمزاللا ماكحألا يف : سماخلا لصفلا . هعوجر

 نيذّلاو » : ىلاعت هلوقف باتكلا نم امأ : ناعللا بوجو يف لصألا امأف

 . ةيآلا "0 4 ْمهَسْفنَأ الإ ٌءادَهُش ْمُهَل نْكَي ْمَلَو مُهَجاوُزَأ نوُمْرَي

 ثيدح نم حيحصلا يِجّرَخُم نم هريغو كلام هاور اف ةنسلا نم امأو

 لاقف هموق نم لجر ىنالجعلا يدع نب صاع ىلإ ءاج ذإ » ىنالجعلا رميوع

 فيك مأ ؟ هولتقتف هلتقيأ الجر هتأرما عم دجو ًالجر تيأرأ .. مصاعاي : هل
 كلذ نع مصاع لأسف « هِي هللا لوسر كلذ نع صاعاي لس ؟ لعفي

 اذام .. مصاعاي : لاقف ريوع ءاج هلهأ ىلإ مصاع عجر اماف ٠ ِهَِلَي هللا لوسر

 للي هللا لوسر هرك دق ءريخب ينتأت مل : لاقف ؟ ِهّتِيَي هللا لوسر كل لاق

 روع لبقأف « اهنع هلأسأ ىتح يهتنأ ال هللاو : لاقف « اهنع تلأس يتلا ةلأسملا

 دجو ًالجر تيأرأ .. هللا لوسراي : لاقف سانلا طسو مْ هللا لوسر ىقأ ىتح

 دق : وقم هللا لوسر لاقف ؟ لعفي فيك مأ « هولتقتف هلتقيأ الجر هتأرما عم
 عم انأو انعالتف : لهس لاقو « اه تئاف بهذاف نآرق كتبحاص يفو كيف لزن

 لجرلا َنَعألو « ةلتاقمو « ًالاتق لتاقي « لتاقك « ةنعالمو « ًاناَعِل َنعلُِي َنَعأل : ردصم ناعللا (*)

 . ةحيصف ةغل يف ةيمالسإ ةماك : دْيَرُد نبا لاقو ء روجفلاب اهفذق « هتجوز
 نإ هيلع هللا ةنعل : ةسماخلا يف لوقي نعالملا نأل , نعللا نم ذوخأم ناعللا : حتفلا يف لاقو
 يف هب أدي يذلا وهو ٠ لجرلا لوق هنأل « ةيمستلا يف نعللا ظفل ريتخاو . نيبذاكلا نم ناك
 . ةيآلا

 )١( ةيأ رونلا ١ .



 “و١

 اهيلع تبذك :رميوع لاق اهنعالت نم اغرف اماف ٠ عَنِئَم هللا لوسر دنع سانلا

 . دم هللا لوسر كلذب هرمأي نأ لبق اًنالث اهقلطف « اهّتْكَسمُأ نإ هللا لوسراي

 ةهج نم ًاضيأو . " نينعالتلا ةنّس كلت لزت مف : باهش نبا لاق : كلام لاق

 قيرط ىلإ ةرورض سانلاب ناك بَسّنلا قوُحلل ًابجوُم شارفلا ناك امل ىنعملا
 تباث مح ناعللاف . ناعللا يه قيرطلا كلتو هداسف اوققحت اذإ هب هنوفني

 وه اذهف « هماعأ كلذ يف فالخ ال ذإ . عامجإلاو سايقلاو ةنسلاو باتكلاب

 . هكح تابثإ يف لوقلا

 )١( /ةراطوألا لين عمرابخألا ىقتنم )رظنا . دعس نب ليهس نع يذمرتلا الإ ةعاملا هاور ثيدحلا :
: .) 0٠ ْ 



 1و1

 . .لوألا لصفلا

 اهطورشو هل ةبنججوملا ىواعدلا عاونأ يف.
 امهادحإ : ناتروص ًالوأ يهف ناعللا اهب بجي يتلا ىواعدلا روُص امأو

 نوكت نأ ولخي ال انزلا ىوعدو « لحما يفن : ةيناشلاو ؛ انزلا ىوعد

 أ « انزلا ىلع دهاشلا دهشي 5 ينزت اهدهاش هنأ يعّدَي نأ ينعأ : ةدهاشم

 : ةقلطم ىوعد نوكت

 اهيرقي مل هنأ عزي وأ « اًقلطم اًيفن اضيأ هيفني نأ ولخي الف لملا ىفن اذإو .

 « هذه نع بكرتت ىواعدلا رئاسو . طئاسب لاوحأ ةعبرأ هذهف « اهئاربتسا دعب

 . انزلاب اهيمريو لما تبثي وأ « لما يفنيو انزلاب اهيمري نأ لثم

 تلاق « هيف فالخ الف ةيؤرلا ىعدا اذإ انزلاب فذقلاب ناعللا بوجو امأف
 « فذقلا درجمب ناعللا بوجو امأو ء دعب اهأطي مل هنأ عز اذإ : ةيكلاملا

 امأو . مهريغو دوادو دمحأو يروثلاو ةفينح وبأو يعفاشلا : هزاوج ىلع روهج اف
 نيا لاق دقو « فذقلا درجمب هدنع ناعللا زوجي ال هنإف « كلام نع روهشملا

 . 2 كلام نع ةياور ًاضيأ ىهو ءزوجي هنإ : ًاضيأ مساقلا

 مو . ةيآلا 4 مهجاوزَأ َنوُمْرَي نيذلاو 8 ىلاعت #4 موم روهجلا ةجحخو

 دلولا اذه وأ . ىنزت اهتيأر وأ « ةيناز وأ « تينز : لاق ءاوس « ىمر لك يف ماع : يبطرقلا لاق )١(
 روهمج لوق اذهو « ءادهش ةعبرأب تأي مل نإ ناعللا بجيو « هيلع ةلقشم ةيآلا نإف « ينم سيل
 . ثيدحلا لهأ ةعامجو « ءاهقفلا ةماعو « ءاماعلا
 « المح يفني وأ ىزت اهتيأر : : لوقي نأ الإ نعالي ال : لوقي ناك دقو ٠ كلام نع يور دقو

 بجت ال ةنعاللا نإ : كلام لوق لثم قتبلاو ٠ ديعس نب ىبحيو « دانزلا يبأ لوقو ٠ اهنم اَدلو وأ
 دنع روهثملا وه اذه . ءارهتسالا ىوعد عم « لما يفت وأ ٠ ةيؤرلاب بجت افإو ءفذقلاب
 . مماقلا هلاقو . كلام
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 نأ ول تيأرأ » دعس ثيدح يف هلوق اهنم : كلذ يف ةدراولا ثيداحألا رهاوظ
 هللا لوسر ءاجف » هْيفو « سابع نبا ثيدحو. 20. الجر هتأرما عم دجو ًالجر

 هركف « ينذأب تعمسو ينيعب تيأر دقل هللا لوسر اي هللاو : .لاقف هَ

 <« مهجاوزَأ َنوُمْرَي نيذلاو »> تلزنف « هيلع دتشاو هب ءاج ام هِيَ هللا لوسر

 . ةداهشلاك ةنيبب نوكت نأ بجي ىوعدلا نإف ًاضيأو 9 ةيآلا

 دعب لمح اهب رهظ اذإ وهو . كلام لوق هيف فلتخا حرف بابلا اذه يفو

 ىرخألاو « هنع لما طوقس : اههادحإ : ناتياور كلذ يف كلام نعف « ناعللا

 نا ةيقرب ناملا ةيجولل ىوعدلا طيرش نم نأ بسحأ اهف اوقفتاو . هب هقوحل

 الث اهقلط مث انزلا ىوعدب هتجوز فذق نيف اوفلتخاو . ةمصعلا يف نوكت نأ

 اهنيب : ةعامجو يعازوألاو يعفاشلاو كلام لاقف ؟ ال مأ ناعل امهنيب نوكي له
 لاقو ء دح الو اًدلو يفني نأ الإ امهنيب ناعل ال : ةفينح وبأ لاقو « ناعل

 ىلع انلق ؟ هنإف لما ىفن نإ امأو . نعالي الو دحي ةداتقو محلاو لوحكم

 اذهو « ءاربتسالا دعب اهأطي و اهأربتسا هنأ يعدي نأ : امههدحأ : نيهجو

 . © هيف فالخالام

 باجيإل يفكي نآرقلا رهاظو : يبرعلا نبا لاق « ةيآلا مومعل لوألا حيحصلاو : يبطرقلا لاق -
 تيأرأ : حيحصلا ثيدحلا يفو اهس ال « هيلع اولوعتلف ٠ ةيؤر ريغ نم فذقلا درجمب ناعللا
 رظنا . ةيؤرلا هفلكي ملو « اه تئاف بهذاف ٠ متلَع ينلا لاقف ؟ ًالجر هتأرما عم دجو ًالجر
 . ( 180 /١١؟ يبطرقلا )

 )١( رابخألا ىقتنم ) رظنا . هيلع قفتم ريبج نب ديعس ثيدح 904/5 ( .

 .(ا80 /ل؟ يبطرقلا ) دواد وبأ هاور سابع نبا ثيدح (؟)

 « لوحكمو ء دم نب مساقلاو ٠ نسحلا لاق هبو « اهناعل هلف « اهنابأ مث ء هتجوز فذق نإ (؟)
 . رذنملا نبا هب لاقو . دمحأ هيلع صنو . روث وبأو « ديبع وبأو ٠ يعفاشلاو ٠ كلامو
 « ناهلس يبأ نب دامح لاقو « دلجي : يحلو « ةداتقو « ديز نب رباجو ٠ يلكعلا ثراخلا لاقو

 « نيجوزي ناذه سيلو « نيجوزلا نيب نوكي انإ « ناعل الو ءدح ال : ةفينح وبأو
 . ( 507/17 ينغلا ) رظنا . ةيبنجا فذقي مل هنآل دحي الو
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 .: ةرم لاقو « ضيح ثالث .: ةرم لاقف « ءاربتسالا.يف كلام لوق فلتخاو

 « ناعل كلذب بجي ال هنأ كلام نع روهشملاف « اقلطم هيفن امأو . ةضيح

 نبا لاقو : دلجيو . اهنعالي ال : سابع نبا نع يور دقف « ةيعجرلا هتقلطم فذق اذإ امأ

 « اثري وهو ٠ هتجوز اهأل « دوجأ رم نبا لوقو : دمحأ لاق « ةدعلا يف تماد ام نعالي : رمع

 , يمنا شلاو « ةدانقو « يرهزلاو ٠ يمخنلاو , ديز ني رباج لاق هبو « نعالي وهف « هثرتو

 . يأرلا باحضأو ء روث وبأو « ديبع وبأو ٠ قحسإو
 ؛ نامللاب هيفني نأ هلف « هيفن ديري دلو اهنيب ناك نإف ؛ « انزب اهفذق مث ء هتجوز نابأ اذإ امأ

 . دمحأو « يعفاشلاو « كلام لاق هبو « نعالي ملو « َدُح الإو

 . ءاطع لوق وهو . نعالي الو « دلولا هقحليو « َدَحي : ةفينح وبأ لاقو

 , اهنعالي هنأ يف اه لوخدم ريغ وأ اهب ًالوخدم ةجوزلا نوك نيب قرف الو : ةمادق نبا لاق
 « ءاطع مهتم ؛ راصمألا ءاماع-نم هنع ظفحن نم لك اذه ىلع عمجأ : رذنملا نبا لاق :.لاقو

 « يروثلاو « ةنيدملا لهأو ٠ كلامو « ةداتقو « رانيد نب ورمعو « يعخنلاو ٠ يبعشلاو « نسحلاو

 . يعفاشلاو ٠ قارعلا لهأو
 ءروث يبأو , دمحأو كلام لوق وهو « نعالي الو « دحلا هيلعف « اهجوزت مث « ةيبنجأ فذق نإو
 ش ٠ . يبعشلاو ٠ بيسلا نب ديعس نع كلذ يورو
 يف لخديف « هتأرما فذق هنأل « نعالي نأ هل : ةفينح وبأو « ىفوأ يبأ نب ةرارزو ٠ نسحلا لاقو
 مو ءاهفذق ول ام هبشأف « هتأرما فذق هنألو < مهَجاوزأ نومُرَي نيذلاو ١) : ىلاعت هلوق مومع

 . حاكنلا لبق ام ىلإ هفضي

 ش . كلذك ىرخأ ةياور دمحأ نع رفعج وبأ فيرشلا ىكحو

 رظنا . ناهجو هيفف , دلو اهنيب ناك نإو « نعالي مل« دلو منكي مل نإ : يعفاشلا لاقو
 اهنيبو ٠ اهفذق مث « ًادساف ًاجاكن ةأرما حكن اذإو ( ٠١7/17 عومجملا ) رظناو ( 507 /7 ينغملا )

 « ٌدُح ءدلو اهنيب نكي مل نإو « هيلع دح الو . هيفنل نعالي نأ هلف , هيفن ديري دلو

 دمحأو « يعفاشلا لوق اذهو . اهنيب ناعل الو

 رئاس تهبشأف ةيبنجأ اهنأل , ناعللا الو « هيفن هل سيلو . دلولا هقحلي : ةفينح وبأ لاقو
 . تايبنجألا

 ىرجف « هيف ُبسنلا قحليو ًاشارف تراص اهنأل « هتجوز دسافلا حاكنلا يف نعالي : كلام لاقو

 . ( يبطرقلا )و ( ينغملا ) رظنا . هيلع ناعللا
 او ٠ نسحلا نع كلذ يورو ءدلو اهنيب نكي مل نإو ٠ نعالي نأ هل : يتبلا ناثع لاقو
 . ( 128 /١؟ يبطرقلا )و ( 4٠٠ /7 ينغملا ) رظنا . سابع
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 دق ةأرملا نأل اذهل ىنعم ال : اولاقو « دوادو دمحأو يعفاشلا اذه يف هفلاخو

 زوجي ال هنأ يعفاشلا باحصأ نع باهولا دبع ىحو « مدلا ةيؤر عم لمحت
 وهو « عرف يف بابلا اذه نم اوفلتخاو ١" فذق ريغ نم اقلطم لما يفن
 1 مل تم هنأ كلام طرشو .« لماح يهو هيفني : روهما لاقف « لما يفن تقو

 اذإ : يعفاشلا لاقو « ناعلب ةدالولا دعب هيفني نأ هلزجي م لْمَح وهو هفني
 دعب هيفني نأ هل نكي م نعالي مف ناعللا نم مكاحلا هنكمأف لملاب جوزلا مع
 () عضت ىتح دلولا يفني ال : ةفينح وبأ لاقو « ةدالولا

 نباو سابع نبا ثيدح نم ةرتاوتملا راثآلا هلوقب لاق نمو كلام ةجحو
 ناعللاب مح نيح مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأ ٠ دعس نب لهسو سنأو دوعسم
 قدص دقاالإ هارأ اف اذك ةفص ىلع هب تءاج نإ : لاق نّينعالملا نيب

 ةجحو . ناعللا تقو يف ًالماح تناك اهنأ ىلع لدي اذهو : اولاق () « اهيلع

 نمو . نيقي ىلع الإ ناعّلل هجو الف ء لحضيو شفني دق لما نأ ةفينح يبأ
 ةدعلاو ةقفنلاك : ةريثك اماكحأ لما روهظب قلع دق عرشلا نأ روهجْلا ةجح
 هنأ ةفينح يبأ دنعو « كلذك ناعللا سايق نوكي نأ بجوف « ءطولا عنمو

 امإ : نيرمأ دحأب كلام دنع نيماسملا نيرحلا نيجوزلا نيب ناعللا بجي افنإ : ربلا دبع نبا لاق )١(

 مو ؛ لمحلل اهنعال « هركنأ نانف « هركنيف ء لمح رهظي ىتح هدعب ءطو ال محر ءاربتسا
 وأ « نيذهبف . هدعب أطي ال مث . دوهشلا فصي ا؟ هفصي انز هتيؤر وأ « هعضو رظتني

 دقو . ةدحاو ةضيح كلذ يف ءاربتسالا لقأو . كلام بهذم ليصحت يف ناعللا بجي اهدحأب

 « ءاهقفلا رثكأ لوق وهو « درجملا فذقلاب ةماسملا ةرحلا نعالي' مسملا رحلا نأ : كلام نع يور

 .( هءال/١ يفاكلا ٠) هبهذم ليصحت لوألاو

 دنع عضولا لبق يفتني ال هناف  هنامل يف اهلح ىفتو ؛ لماح يهو « هتجوز لجرلا نعال اذإ ()

 ش , عضولا دعب اهنعالي تح يفتني الو « ةفوكلا لهأ نم ةعامجو « ةفينح يبأ لوق وهو . دحأ
 . ةيف دلولا .يفتنيو

 رظنا ٠ هنع يفتنيو « لملا يفن حصي «زاجحلا لهأ نم ةعامجو « يمفاشلاو « كلام لاقو
 . ( 595/7 ينغلا )

 . ينالجعلا روع ةصق يف دواد يبأ دنع تاياورلا ىدحإ يفو « مسمل تاياورلا ضعب يف ةدايزلا هذه (1)



 لندن

 مو ةدالولا نم برق ام كلذكو .. ةدالولا تقو الإ لما فني مل نإو نعالي
 هيفني نأ هل : الاقف دمجو فسوي وبأ هابحاص تقوو « اّنقو كلذ يف تّقَوُي
 ٠ . ةدالولا تقو نم ةليل نيعبرأ نيب ام

 تقو يف هيفن هل نأ ىلع اوقفتا لما تقو يف ناعللا اوبجوأ نيذلاو
 عيمج يف كلذ هل نأ ىلإ كلام بهذف « قالطلا دعب هيفن يف اوفلتخاو ٠ ةمصعلا

 كلذو هدنع لما نامز صقأ وه كلذو « شارفلاب اهيف دلولا قحلي يتلا ةدملا

 دعب دلولا يفن كح هدنع كلذكو « نينس سمخ وأ هدنع نينس عبرأ نم وحن
 : موق لاقو . يعفاشلا لاق ىنعملا اذه نم بيرقبو . هل أركنم لزي مل اذإ قالطلا

 قحلأو © دح ةدعلا ريغ يف هافن نإو طقف ةدعلا يف الإ لما يفني ْنَأ هل سيل
 ىلع لج لا ةدم لوطأ ءاضقتا ىلإ روهجلا دنع هب بجي محلاف « دلولا هب
 محلا اهب بجي يتلا لملا ةدم رصقأ نأ ىرت ةيرهاظلا نإف . كلذ يف مهفالتخا

 هنأ مهنيب فالتخا الو ءاهراق امو رهشأ ةعستلا يهو ٠ كلذ نم داتعملا وه

 . رهشأ ةتسلا يهو لما ةدم رصقأ ىلع داز اف « ةصعلا ةدم يف هب محلا بجي
 تقو نم ال . هناكمإ وأ لوخدلا تقو نم رهشأ ةتسل دولوملا دلوي ْنأ ينعأ
 ريغ لوخدلا نأ َمِلُع نإو ء دقعلا تقو نم : لاقف ةفينح وبأ ٌدشو ء دقعلا

 ىصقألا قرشملاب ةأرما صقألا برغملاب لجر هدنع جوزت ْنِإ هنأ ىتح نكمم

 . ناعلب هيفني نأ الإ هب قحلُي هنأ دقعلا تقو نمر هشأ ةتس سأرل دلوب تءاجف
 هيلع هلوق مومع كلذ يف دعا افإ هنأل ٠ ضحم يرهاظ ةلأسملا هذه يف وهو
 «دقعلاب هل اًشارف تراص دق ةأرملا هذهو 7 « شارفلل دلولا » مالسلاو ةالصلا

 ةبتكلا »ةخسن يفو ( هدح )«ركفلار اد »هو « ةفرعملا راد هو « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف )١(

 0 . باوصلا وهو ( دح ) « ىربكلا ةيراجتلا
 بحاصل » يراخبلل ظفل يفو « دوأد ابأ الإ ةعامجلا هاور «رَجَحلا رهاعللو « شارفلل دلولا » (؟)

 ذإ : رهع : لاقي « ينازلا « رهاعلاو ( 715 /1 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا « شارفلا
 برعلاو . دلولا يف هل ءيش ال يأ « ةبيخلا يأ : رجحلا ىنعمو . ليللاب كلذ صتخي ليقو « ىفز



 لنه

 . 27 فيعض ءيش اذهو « ةللعم ريغ ةدابع هذه نأ ىأر ةنأكف

 تنز اهنأ ىعدا اذإ هنأ وهو ٠ عرف يف بابلا اذه نم كلام لوق تفلتخاو

 هب قحليو دحي هنأ : اهادحإ : تاياور ثالث كلذ يف هنعف لج اب فرتعاو
 قحلي هنأ : : ةفلاشلاو . دلولا يفنيو نعالي هنأ : ةيناثلاو . نعالي الو دلولا

 . هسفن نع دحلا أرديل نعاليو دلولا هب

 ؟ انزلا هاوعد وهو هيفن بجوم عم هتابثإ ىلإ تفتلي له فالخلا ببسو

 هل له انزلا ىلع دوهشلا ماقأ اذإ وهو « عرف يف بابلا اذه نم ًاضيأ اوفلتخاو

 ضوع لعج امنإ ناعللا نأل نعالي ال دوادو ةفينح وبأ لاقف ؟ ال مأ نعالي نأ

 الإ ءادّهش 5 مه نُكَي ملو مُهَجاَوُزَأ : َنوُمْرَي نيذلاو # : ىلاعت هلوقل دوهشلا

 ريثأت ال دوهشلا نأل ٠ نعالي : يعفاشلاو كلانم لاقو . ةيآلا “4 ْمُهَسْفنَأ

 شارفلا عفد يف مهل

 ٍمِجْرُي هنأ رجحلاب دارملا : ليقو . ةبيخلا الإ هل سيل نوديري : بارتلا هيفبو . رجحلا هل : لوقت
 . ( قباسلا ردصملا ) . طقف نصحلا لب ٠ ناز لك ةراجحلاب مجري ال هنكلو . ىفز اذإ « ةراجحلاب

 ” .٠ نينس عبرأ دمحأو « يعفاشلاو . كلام دنع لملا ةدم ىصقأ ()

 . ةفينح يبأو , يروثلا بهذم وهو ةشئاع نع كلذ يورو « ناتنس هاصقأ نأ دمحأ نع يورو
 نب دابع لاقو . نينس ثالث هللا دبع نب رمعل ةالوم تلمح . نينس ثالث هاصقأ : ثيللا لاقو .

 . نينس عبسو نينس تس لمحت دق : لاق ٠ يرهزلا نعو . نينس سمخ : ماوعلا
 . نينس عبرأ همأ نطب يف نالجع نب دم يقب : يعفاشلا لاق

 ةدحاو ةعفد نوطب ثالث تلمح نالجع ةأرماو . نينس عبرأ نلمحي نالجع ينب ءاسن : دمحأ لاقو

 .اذكو نينس عبرأ همأ نطب يف يلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نب دمه يقبو « نينس عبرأ ْ

 . ( 507/7 ينغملا ) رظنا . يليقعلا حيجن نب مهاربإ

 . 5 ةيآرونلا (؟)



 ةءدرخو

 يناثلا لصفلا

 نْيَرَح نيجوز لك نيب ناعللا زوجي : اولاق اًموق ّنإف , نّينعالتملا ةفص امأو

 وأ نْيَلْدَع وأ اناك نيدودحم دبع رخآلاو رح اهمدحأ وأ <« نيدبع وأ اناك

 نيب ناعل الو ,« ةيناتك ةجوزلاو اماسم جوزلا ناك وأ اناك نُيماسم , امهدحأ

 وبأ لانقو « يعفاشلاو كلام لوقلا اذهب لاق نممو « انيلإ اعفارتي نأ الإ نيرفاك

 . ناعللاف ةلمابو « نيلدع نيرح نيماسم نيب الإ ناعل ال : هباحصأو ةفينح
 | . © ةداهشلا لهأ نم ناك نمل زوجي افإ مهدنع

 َنومْرَي نيذسلاو #» : ىلاعت هلوق مومع لوألا لوقلا باحصأ ةجحو

 دّقعمو . اطرش كلذ يف طرتشي ملو < مهسفنأ الإ ءادهش مه نكي ملو مهجاوزأ

 مهامم دق ْذِإ « ةداهشلا يف طرتشي ام اهيف طرتشيف « ةداهش ناعللا نأ ةيفنحلا

 هنإ نولوقيو 4 هللاب تاداهش ٌهَبْرَأ ْمِهِدَحأ ٌةةاهشق ١ : هلوقل ءادهش هللا
 . © اهنيب عقاولا فذقلا يف دحلا هيلع بجي نم نيب الإ ناعل نوكي ال

 بجي نم اوهبشف ءرفاكلا كلذكو ,هفذقب ٌدَحُي ال دبعلا نأ ىلع اوقفتا دقو

 )١( نيلدع وأ « نيرفاك وأ ؛ نيباسم اناك ءاوس « نيفلكم نيجوز لك نم ةتعالملا حصت هنإ لاق نم «
 . نب ناهلسو « بينملا نب ديعس : كلذك امهدحأ ناك وأ , فذق يف نيدودحم وأ , نيقساف وأ
 نم دبعلاو « ةمألا نم رحلا هنع كلذكو ء دمحأو « قحسإو « كلامو « ةعيبرو « نسحلاو ءراسي

 ةينارصنلاو « ةيدوهيلا نم مسملا كلذكو ء ةجوز تناك اذإ « ةرحلا .

 نيدودحم ريغ نيّرح نيلدع نيماسم نيجوز نم الإ ناعللا حصي ال هنأ : ىرخأ ةياور دمحأ نعو

 يروثلاو « يرهزلا نع اذه يورو « فذق يف ٠ يعازوألاو ٠ ةفينح يبأو « دامو .
 ناعل ةيمذلاو « مسملا نيب سيل لوحكم نعو .

 يعفاشلا لاق كلذكو « نعالي الو  دَحلا ْبَرْضي فذقلا يف دودحلا يف ىعخنلاو , ءاطع نعو «

 /؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( 185/1 يبطرقلا ) رظناو ( 845 /7 ينغملا ) رظنا . يجاسلاو
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 عم دحلا ءردل عضو امنإ ناعللا ناك ذإ ءدحلا هفذق يف بجي نمب ناعللا هيلع

 نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ىور امب اوجتحا امبرو . © بسنلا يفن

 روهجلاو 7« نيرفاكلاو ٠ نيدبعلا : ةعبرأ نيب ناعل ال » لاق هت هللا لوسر
 نأ امأو ء هسفنل دهشي ال اًدحأ نإف « ةداهش ىمسي ناك ْنإو نيمي هنأ نوري

 نوقفانملا َكَءاَج اذإ >: ىلاعت هلوق يف َنّيَب كلذف نييلاب اهنعربعي دق ةداهشلا

 زاوج ىلع اوعمجأو . ( 4 ةّنُج ْمُهَناََأ اوُدَحّتا » : لاق مث « ةيآلا " 4 اولاق
 سرخألا نعالي يعفاشلاو كلام لاقف « سرخألا يف اوفلتخاو « ىمعألا ناعل

 . ةداهشلا لهأ نم سيل هنأل نعالي ال : ةفينح وبأ لاقو « هنع َمِهُف اذإ:

 . غولبلاو لقعلا هطرش نم نأ ىلع اوعمجأو

 ان دن ديا

 نم عون اهيف ةرابعلاف « دحي ال « رفاكلا كلذكو « دبعلا فذاق نأ ىلع اوقفتا روهجلا نأ دصقي )١(
 . كلذ لمأتف « ضومغلا

 « مالسإلاو « ةيرحلاو « لقعلا : ةسمخ هبحاص فذقتب دحلا هيف بجي يذلا طئارشو : ةمادق نبا لاق

 ىوس ًاثيدحو « ًايدق ءاماعلا ةعامج لوقي اذهبو « هلثم عماجي ًاريبك نوكي نأو « انزلا نع ةفعلاو
 : اولاق ليل يبأ نباو ٠ بيسملا نبا نعو . دبعلا فذاق ىلع دحلا بجوأ هنأ دواد نع يور ام
 ٠ دلو هل نكي م اذإ « هفذاق دحي ال نم نآل ىلوأ ىلوألاو « دحي ملس دلو اهو « ةيمذ فذق اذإ

 . ( 3677+ ينغملا ) رظنا . ةنونجنلاك سم دلو هلو .دحي ال

 )١( ملسملا تحت ةينارصنلا : مهنيب ةنعالم ال ءاسنلا نم ةعبرأ » هظفل .نكلو ء ظفللا اذهب هرأ ل «

 كولمملا تحت ةرحلاو ء رحلا تحت ةكولمملاو , مسملا تحت ةيدوهيلاو « .
 هفعضو « هننس يف ينطقرادلا هجرخأ : يعليزلا لاق .

 يلمرلا عيرز نب ديزيو « ءاطع نب ناثع هاور ثيدح اذه : ةفرعملا يف يقهيبلا لاق : لاقو

 فورعم يناسارخلا ءاطعو : لاق . هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يناسارخلا ءاطع نع

 ةجام نبا هجرخأو « ننسلا يف كلذك هاورو « نافيعض عيرز نباو « ناثع هنباو « طلغلا ةرث
 ةسجام نبا ) رظناو ( "8/5 ةيارلا بصن ) رظنأ . هننس يف ١١,7 ( يقهيبلا نتس ) و //

  ) 0خيشلا انخيش هعبات دقو فلؤملا هركذ يذلا ظفللا اذه هرأ لف ءاهدعب امو
 ظفللاب يور هنأ يف ( دشر نبا ةيادب ىلإ دشرلا قيرط ) هباتك يف فيطللا دبع لآ فيطللا دبغ
 . معأ هللاو 2 هانركذ يذلا ظفللا : : باوصلاو 0 هنم وهس وهو 03 فلؤملا هركذ يذلا

 1 ةيآ نوقفانملا )5 ١. ةيآأ نوقفانملا )س5
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 ثلاثلا لصفلا

 ريبك كلذ يف مهنيب سيلو « ءاماعلا روهمج دنع ةبراقتف ناعللا ةفص امأف

 عبرأ جوزلا فلحيف « ةيآلا ظافلأ هيضتقت ام رهاظ ىلع كلذو « فالخ

 : ةسماخلا يف لوقيو « ينم سيل لما كلذ نأو ينزت اهتيأر دقل هللاب تاداهش

 ضيقنب تاداسهش عبرأ يه دهشت مث « نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل

 . هيلع ق قفتم هلك اذه « بضغلاب ّسْمَحَت مث هب وه دهش ام

 بضغلا ناكمو , بضغلا ةنعللا ناكم لدبي نأ زوجي له سانلا فلتخاو

 ىلع روهججلاو ؟ هئامسأ نم هريغ هللاب هلوق ناكمو « ٌميقَأ َدهْشَأ ناكمو « ةنعللا

 () تاداهشلا ددع هلصأ ظافلألا هذه نم هيلع صن ام الإ كلذ نم زوجي ال هنأ

 ' ..9 ماح كحب نوكي نأ هتحص طرش نم نأ ىلع اوعمجأو

00 0 

 )١( 2ا/ اا .ينغملا ) كلذ يف رظنا ( .

 )( اهلاق يعفاشلا باحصأ نأ الإ ( 50 عومجملا )و ( 556 /7 ينغملا ) قافتالا اذه رظنا :

 . اههيلع دحلا ةماقإ هل نأل « هتمأو « هدبع نيب نعالي نأ ديسلل
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 عبارلا لصفلا

 هعوجر وأ امهدحأ لوك مكح يف

 ءدحي ال هنإ: ةفينحوبأ لاقو « ُدَحُي هنإ : روهملا لاقف جوزلا لكن اذإ امأف
 نومري نيذلاو » : ىلاعت هلوق مومع روهمجا ةجحو . ©2) سبحيو

 ناعتلالا لعج دقو « جوزلاو يبنجألا يف ماع اذهو « ةيآلا "4 تانّصحملا .
 هل نكي مو فذق نم ةلزنمب نوكي نأ لكن اذإ بجوف « دوهشلا ماقم جوزلل

 ةصق يف هريغو رمع نبا ثيدح نم ًاضيأ ءاج امو  َدَحّي هنأ ىنعأ : دوهش
 تقطت نإو « تْلتُق تلتق نإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم ينالُجَعلا

 . « ظْيَغ ىلع تَكَس تكس نإو « ْتدلُج

 دنع هنيلع دحلا باجيإ نضتت م ناعللا ةيآ نأب يناثلا قيرفلا جتحاو

 خسنلاو « خسن ممدنع ةدايزلاو « صنلا يف ةدايز هباجيإل ضيرعتلاو لوكنلا

 هعفني مل دحلا بجو ول اضيأو : اولاق « داحآلا رابخأب الو سايقلاب زوجي ال
 دحلا هب طقسي ملف نيمي ناعتلالا نأل . هطاقسإ يف ريثأت هل ناك الو ناعتلالا

 نأ بجوف « ةصوصخم نيمي ناعتلالا نأ قحلاو . جوزلا كلذكف « يبنجألا نع

 ؛ باذعلا اهنع ُاَرْدَي نيهلا نأ ةأرملا ىلع صن دقو « صوصخم مح اهل نوكي
 مسا يف يذلا كارتشاللو « نيهلاب اهنع ُىِرَدْنَي يذلا باذعلا وه اهف مالكلاف
 كلامو يعفاشلا لاقف « تلكن اذإ اهيلع بجاولا يف اضيأ اوفلتخا باذعلا

 طورش اهيف تدجوو اه لخد ناك نإ مجرلا اهّدحو « دحت اهنإ : روهملاو دمحأو

 بجو تلكن اذإ : ةفينح وبأ لاقو . دلجلاف اهب لخد نكي مل نإو « ناصحإلا

 )١( دمحأو , يعفاشلاو « ّيتبلا ناثعو « دوعسم نباو « ناثعو ءرمع : دسحي هنإ لاق نمث ٠ روث وبأو .
 عومجملا ) و ( 415/7 ينغملا ) رظنا . دحي الو « نعتلي ىتح سبحي : ةفينح وبأ لاقو 584/1١ (

 يبطرقلا ) و . ةفينح ينأ بهذمل ( 566/7 ءاهقفلا ةفحت )و 154/17( .٠

 . 6 ةيآ رونلا (؟)
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 مد لحي ال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هتجحو « نعالت ىتح سبحلا اهيلع

 لتق وأ « ناهإ دعب ٍرفك وأ « ناصحإ دعب اًّنز : ثالث ىدحإب الإ ملسم ئرما

 هنإف « لوصألا هدرت كح لوكنلاب مدلا كفس نإف اضيأو 7 « سْفَن ريغب سْفَن
 نأ يرحلاب ناكف لوكتلاب لاملا َمْدَُغ نوبجوي ال ءاهقفلا نم ريثك ناك اذإ
 اهنأ ىلع عرشلا يف اهانبم ءامدلا ةدعاقف ةلملابو . ءامدلا كفس كلذب بحي ال

 . ٠ فارتعالاب وأ ةلداعلا ةنيبلاب الإ قارت ال

 هذه يف ةفينحوبأف « كرتشملا مسالاب ةدعاقلا هذه صصخت الأ بجاولا نمو

 « ناهربلا » هباتك يف ىلاعملا وبأ فرتعا دقو . هللا ءاش ْنِإ باوصلاب ىلوأ ةلأسملا

 هسفن َبّذُكأ اذإ هنأ ىلع اوقفتاو . يعفاش وهو ةلأسملا هذه يف ةفينح يبأ ةوقب

 دعب اهعجاري نأ هل له اوفلتخاو . " دلو ىفن ناك نإ دلولا هب َقِحْلاو َدُح
 ىلع ماح محب اًمِإو هسفنب اّمإ « ناعللاب بجت ةقرفلا نأ ىلع مهروهمج قافتا

 ءاهقف روهمجو دمحأو دوادو ىروثلاو يعفاشلاو كلام لاقف : دعب هلوقن ام

 )١( ثيدح ٠ ةتسلا ةّألا هجرخأ « .. سم ءيرما مد لحي ال .

 كلذ يورو . دمحأو يعازوألاو « نسحلا دنع اهيلع دح الف « ةجوزلا نعتلت مو « جوزلا نعتلا اذإ
 يناسارخلا ءاطعو « يلكعلا ثراحلا نع .

 قحسإ وبأو روث وبأو « ديبع وبأو « يعفاشلاو ,« كلامو « يبعشلاو « لوحكم بهذو

 ش . دحلا اهيلع نأ ىلإ رذنملا نباو « يناجزوجلا
 ءاهقفلا ةفحت ) و ( 144 /7 ينغملا ) رظنا . نعتلت ىتح سبحت : ةفينح وبأ لاقو ١/ ) 586بهذمل

 فلؤلا اهركذ اك ةلكسلا هذه يف ةفينح يبأ عم قحلا نإف « ىرت اكو . ةفينح يبأ .

 . ًأريقف وأ « ناك ًاينغ « ًاتيم وأ « ًايح ناك ءاوس « دلولا هب قحليو « ٌدُح . هسفن بذكأ اذإ (5)
 نإف . انرظن تيما دلولا قحلتسا اذإ : يروثلا لاقو . روث وبأو ٠ دمحأو « يعفاشلا لاق اذهو
 هقحل لام اذ نكي ل نإو « هقحلي مل لام اذ ناك

 « هنبا بسن هعبتو « قحلتسملا نم هبسن تبث دلو كرت تيملا دلولا ناك نإ : ةفينح وبأ لاقو

 نأل . ًائيش يعدملا هنم ثري الو « هبسن تبثي لو « هقاحلتسا حصي مل « أدلو كرت نكي مل نإو
 بسن هعبتو « هدلول ًاقحلتسم ناك دلو.هل ناك اذإف « هقاحلتسا حصي مف « توملاب عطقنم هبسن

 . ( 4٠8 /ا ينغملا ) رظنإ . تيملا
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 اذإ : ةعامجو ةفينح وبأ لاقو « هسفن بذكأ ْنِإو ادبأ ناعتتجي ال اهنإ : راصمألا
 هيلإ درت : موق لاق دقو « ٍباَطَحخلا نم ابطاخ ناكو دحلا دلج هسفن بذكأ

 (” « اهيلع كل ليبس ال ه ِوَّتِئَي هللا لوسر لوق لوألا قيرفلا ةجحو . «" هتأرما
 ميرحتلا قلطأف ناتسي مو

 قحلي اكف , ناعللا كح لطب دقف هسفن بذكأ اذإ هنأ يناثلا لوقلا ةجحو

 وه افإ يرحتلل بجوملا ببسلا نأ كلذو « هيلع ةأرملا درت كلذك دلولا هب
 عفترا فشكنا اذإف ٠ بذاك امههدحأ نأب عطقلا عم امهدحأ قدص نييعتب لهجلا
 . ميرحتلا

 )١( بلاط يبأ نب يلعو « باطخلا نب رمع نع رابخألا تءاجو « هل لحت ال , هسفن بذكأ اذإ «

 ءاطعو « نسحلا لاق هبو . أدبأ ناعتجي ال نينعالتملا نإ : اولاق مهنع هللا يضر دوعسم نباو .

 كلامو . محلاو , يرهزلاو يعخنلاو « ديز نب. رباجو ٠ يروثلاو ٠ يعازوألاو ٠ يعفاشلاو «

 فسوي وبأو « روث وبأو « ديبع وبأو « دمحأو .
 اهب ذش « ةذاش ةياور يهو « هلامب هشارف داعو , هل تلح هسفن بذكأ نإ « ةياور دجأ نسو

 هباحصأ نع لبنح .

 وهف « هسفن بذكأ نإ بيسملا نب ديعس نعو « ةقرف هب قلعتي ال ناعللا نأ يتبلا بهذمو

 ةفينح وبأ لاق هبو . باطخلا نم بطاخ ٠ قالط اهدنع ناعللا ةقرف نأل ,« نسحلا نب دمجو .

 ينغلا ) رظنا . ةدعلا يف تماد ام هيلإ تدر ء هسفن بذكأ نإ ريبج نب ديعس لاقو (
 يبطرقلا )و ١١/194 ( .

 اهكباسح :٠ نينعالتملل هَ ينلا لاق لسمو يراخبلا دنعرمج نب هللا دبع ثيدح نم ةلمج هذه )١(
 تقدص تنك نإ « كل لام ال لاق . يلام لاق . اهيلع كل ليبس ال « بذاك اكدحأ « هللا ىلع
 . « كل دعبأ كاذف « اهيلع تبذك تنك نإو « اهجرف نم تللحتسا امب وهف « اهيلع
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 ناعللا ماقل ةمزاللا ماكحألا يف

 له اهنم : لئاسم يف كلذ نم اوفلتخا ءاماعلا نإف « ناعللا تابجوم امأف

 محب مأ ناعللا سفنب بجت لهو ؟ بجت ىتف تبجو نإو ؟ ال مأ ةقرفلا بجت
 ةقرفلا نأ ىلإ روهملا بهذف ؟ خسف وأ قالط يه لهف تعقو اذإو ؟ ماح

 لَم هللا لوسر نأ نم » ناعللا ثيداحأ يف كلذ نم رهتشا امل ناعللاب عقت
 ةنس كلت تناكف : هنع كلام هاور اهف باهش نبا لاقو « اهنيب َقَّرف

 ةفئاطو يتبلا نافع لاقو . « اهيلع كل ليبس ال » : ٍمِلَع هلوقلو « نينعالتلا

 هنضتت مل كح كلذ نأب اوجتحاو « ةقرف ناعللا بقعي ال : ةرصبلا لهأ نم

 اهقّلط هنأ روهشملا ثيدحلا يف نأل . ثيداحألا يف حيرص وهو « ناعللا ةيآ

 00 .. "9 هيلع كلذ ركني مف ِةْثِيَع ينلا ةرضحب

 اًنهيبشت اًيرحت بجوي ملف . فذقلا دح ْرَدِل عرش افإ ناعللا نإف ًاضيأو
 رتاهتلاو ضغابتلاو عطاقتلا نم اهنيب عقو دق هنأ روهجلا ةجحو « ةنيبلاب

 ةيجوزلا نأ كلذو « اًدبأ اهدعب اعتجي ال نأ بجوأ ام هللا دودح لاطبإو

 نأ نم لقأ الو « مْدّعلا لك كلذ اومدَع دق ءالؤهو ةمحرلاو ةدوملا ىلع اهانبم
 . حبقلا ةياغ اهنيب يذلا حبقلاف ةلمحابو . ةقرفلا |هتبوقع نوكت

 ًاعيمج اغرف اذإ عقت اهنإ : ةعامجو ثيللاو كلام لاقف ةقرفلا عقت ىتم امأو
 وبأ لاقو . ةقرفلا تعقو هناعل جوزلا لكأ اذإ : يعفاشلا لاقو . ناعللا نم

 )١( يبطرقلا ) كلذ يف رظنا 558/6١ ( ةر/ال ينغملا )و (.
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 ىلع كلام ةجحو . 27 دمحأو يروثلا لاق هبو « كاح مكحب الإ عقت ال : ةفينح

 : لاقو نّينعالتملا نيب ال هللا لوسر قرف » : لاق رمع نبا ثيدح . ا

 قرفي مل هنأ يور امو « اهيلع كل ليبس ال بذاك انهدحأ « هللا ىلع اكباسح

 اهسفن نع دحلا هب أردت اهناعل نأ يعفاشلا ةجحو . ناعللا مامت دعب الإ اهنيب

 ريثأت ناعلل ناك ْنِإ بجوف « بسنلا يفن يف رثؤملا وه لجرلا ناعلو « طقف
 يبأ ىلع ًاعيمج اهتجحو . قالطلاب اًئهيبشت لجرلا ناعل نوكي نأ ةقرفلا يف
 لدف « اههنم ناعللا عوقو دنع.ةقرفلا عوقوب امهربخأ ِهَتيَم يبنلا نأ ةفينح

 . ةقرفلا ببس وه ناعللا نأ ىلع كلذ

 نيح كلذب ٍعَلِلَم هرمأو هكحب اههنيب ذفن امنإ قارفلا نأ ىريف ةفينح وبأ امأو

 هككح نأ اك ةقرفلا عوقو يف طرش هكح نأ ىأرف « اهيلع كل ليبس ال » لاق

 نيبو « ةقرف هب عقت هنأ ىأر نم نيب فالخلا ببسف . ناعللا ةحص يف طرش

 . روهشملا ثيدحلا يف انّيب وه سيل اهنيب ميو ينلا قيرفت نأ كلذ ري مل نم
 ةقرف ال نأ لصألاو « ةقرفلا بوجوب .هربخي نأ لبق قلطف هسفنب رداب هنأل

 َبْلَع نف « هيلع ًاقفتم ينعأ : دبأتي ميرحت عرشلا يف سيل هنأو « قالطب الإ
 . اهباجيإي لاف ةقرفلا بوجو يفن هلاتخال موهفملا ىلع لصألا اذه

 محلا اذه ددرتف هطرتشي مل وأ مكاحلا كح طرتشا نم فالتخا ببس امأو

 ىتلا وأ احلا مح اهتحص يف طرتشي يتلا ماكحألا هبش هيلع بلغي نأ نيب

 م نإو « هدححو جوزلا ناعلب اهنيب ةقرفلا لصحت : لاق يمفاشلا نإف « اهب ةقرفلا عقت تم امأ )١(

 ٠ اذه ىلع يعفاشلا قفاو ًادحأ معن الو  ةمادق نبا لاق . ةأرلا نعتلت

 هنع ةيناشلا ةياورلاو « يروثلاو ةفينح يبأ لوقوهو ٠ ماحلا امهنيب قرف اذإ « ةقرفلا عقت دمحأ دنعو
 « هنع ديبع يبأو « كلامو « ةلبانحلا نم ركب يبأ رايتخا وهو « امبناعل درجمب لصحت ةقرفلا نأ

 نب رمح نع يور امك« سابع نبا نع كلذ يورو ءرذنللا نباو رفزو « دوادو ء روث يبأو
 يقتبلا نع يكحو « ًادبأ ناعتجي الو « |هنيب قرفي نانعالتملا ». : لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا

 / عوسجلا )و ( 195/17 يبطرقلا )و ( 6: // ينغملا ) رظنا ٠ ةقرف ناعللاب قلعتي ال هنأ
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 لهف عقت ةقرفلا نإ انلق اذإ يهو « ةعبارلا ةلأسملا امأو . اهيف كلذ طرتشي ال

 كلام لاقف . كلذ يف اوفلتخا ةقرفلاب نيلئاقلا نإف , قالط وأ خسف كلذ

 كلام ةجحو . © نئاب قالط وه : ةفينح وبأ لاقو ٠ خسف وه : يعفاشلاو

 . مرحللا تاذ هبشأف هب ميرحتلا ديبأت

 محب هدنع تناك ْذِإ نينعلا ةقرف ىلع اًسايق قالطلاب اههبشف ةفينح وبأ امأو
 . ماح

 ةقرف اهنأل « قالط يه : ةفينح وبأ لاقو « دمحأو « يعفاشلا دنع خسف يهف « ناعللا ةقرف امأ )١(

  يفو . قادصلا فصن اه لوخدملا ريغل ىطعيف « ةنودملا يف كلام بهذم وهو ٠ جوزلا ةهج نم

 /١١؟ يبطرقلا ) رظنا . خسف ناعللا قيرفت نأ ىلع لدي اذهو . اهل ءيش ال : بالجلا نبا رصتخم

 .( 1١١ /ا/ ينغملا )و ( 56
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 دادخإلا باتك

 ةدع يف تامانملا رئارحلا ءاسنلا ىلع بجاو دادحإلا نأ ىلع نوماسملا عمجأ

 ةدع ىوس اهفو ٠ تاجوزلا نم كلذ ىوس ايف اوفلتتخاو . هدحو نسحلا الإ ةافولا

 ةماسملا ىلع دادحإلا : كلام لاقف « عنتمت ال امم هنم ةداحلا عنتمت ايفو « ةافولا

 دلو مأ تناكأ ءاوس اهديس اهنع تومي ةمألا امأو . ةريبكلاو ةريغصلاو ةيباتكلاو

 لوق فلاخو .راصمألا ءاهقف لاق هبو « هدنع اهيلع دادحإ الف نكت م وأ

 لاق هبو . كلام نع هايورو « بهشأو عفان نبا ةيباتكلا يف روهشملا كلام
 ىلع سيل : ةفينح وبأ لانقو « ةيباتكلا ىلع دادحإ ال هنأ ينعأ : يعفاشلا

 ةجؤوزملا ةمألا ىلع سيل : مونق لاقو « دادحإ ةيباتكلا ىلع الو ةريغصلا

 ٠ هيلع نيفروهّشلا مهفالتخاوه اذاهف . 2) ةفيبتح يبأ نع كنلذ يكح دقو « دادحإ

 . دادحإ هيلع سيل نمم تاجوزلا فانصأ نم دادحإ

 ةدع يف الإ دادحإ ال : لاق ًاكلانم نإنفف ددعلا لنّبق نم مهفالتخا امأو

 نئابلا قالظلا نم ةدعلا يف دادححإلا : يروشلاو ةفينتح وبأ لانقو . ةافؤلا

 ثلاثلا لضفلا امأو . 9 هبجوي لو ةقلطملل هشمحتساف يعفاشلا امأو ٠ بجاو

 الإ ء اهجوز اهنع قوتملا ىلع دادحلا بوجو يف ملعلا لهأ نيب ًافالخ ملعن ال : ةمادق نبا لاق )١(
 هب فلاخو « ملعلا لهأ نع هب ذش ء ذاش لوق وهو « دادحإلا بجي ال : لاق هنإف  نسحلا
 . . ةنسلأ

 . ةريغضلاو ةريبكلاو ٠ ةيمذلاو « ةماسملاو « ةمألاو « ةرحلا هبوجو يف يوتسيو
 يبأ عم باوصلا لعلو . نيتفلكم ريغ اهبنأل « ةريغص الو , ةيمذ ىلع دادحإ ال : ةفينح وبأ لاقو
 نبا لاق . اهديس اهنع تام اذإ « دلولا مأ ىلع دادحإ الو . ملعأ هللاو . ةلئسلا هذه يف ةفينح
 . اهنع تام اذإ اهديس اهي يتلا ةمألا كلكذكو . كدلذ يف نوفلتخي مهماعأ ال : رذنلا

 . اهجوزل نيزتت نأ ال اهنأل . ةيعجرلا ىلع دادحإ الو . اهب ينزملاو « ةهبشب .ةءوطولا الو
 لبس ) و ( 510/7 ينغملا ) رظنا . ًاعساف ًاحاكن ةحوكتملا ىلع الو « اهيف بغريل « هل فرشتستو

 308/١١(. لنا )و ( مالسلا

 لوقوهو « اهيلع بجي هنعف ؟ ال وأ دادحإلا اههيلع له ًاثالث ةقلظلا يف دمحأ نع ةياورلا تفطتخا (1)

 . ةفينح يبأو ء روث يبأو « ديبع يبأو ٠ بيسملا نب ديعس



 ظ6ث6ْ

 نم ةلملاب ءاهقفلا دنع عنتمت اهنإف « هنع عنتمت ال امم هنم ةداحلا عنتمت ام وهو

 هيف نكت: مل ام الإ  لحكلاو يلحلاك .كلذو « ءاسنلا ىلإ لاجرلل ةيعادلا ةنيزلا

 سبل امل كلام هركي مل هنإف « داوسلا الإ ةغوبصملا بايثلا سابلو - ةنيز

 نكي ملام هيف طرتشا مهضعبف « ةرورضلا دنع لحكلا يف مهلك صخرو « داوسلا

 . راهنلا نود ليللاب هلعج طرتشا مهضعبو ٠ هطرتشي مل مهضعبو « ةنيز هيف

 لاجرلا كرمي ام كلذو « ةيراقتم ةداحلا بنتجت اهف ءاهقفلا ليواقأف « ةلملابو

 .. © نهيلإ ةلمجلاب

 نع كلذب ةنسلا توبثل ةلمخا يف دادحإلا باجيإل روهملا راص امنإو

 نأ » مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا جوز ةماس مأ ثيدح اهنف . ٍعئِلَم هللا لوسر

 اهنع يفوت يقنبا نإ -. هللا لوسراي : تلاقف هِي هللا لوسر ىلإ تءاج ةأرما

 نيترم ء ال : هلع هللا لوسر لاقف ٠ اهلحتكتفأ اهينيع تكتشا دقو « اهجوز

 دقو رشعو رهشأ ةعبرأ يه افإ: لاق مث « ال اهل لوقي كلذ لك « اًنالث وأ
 اذه ىلعف دنمج وبأ لاقو . "9 « لوحلا سأر ىلع ةرعبلاب ىمرت ٌنكادحأ تناك

 ش . دادحإلا باجيإن لوقلا ىلع ليوعتلا بجي ثيدحلا

 مث ءاهيضراع هب تحسف بيطلاب تعد نيح ةّبيبح مأ ثيدح امأو
 لحي ال » لوقي هِيَ هللا لوسر تعمس ينأ ريغ ةجاح نم هب يلام هللاو : تلاق
 الإ «لايل ثالث قوف ِتْيَم ىلع َدحّت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةنمؤم ةأرمال

 رظح نم ءانثتسا هنأل ؛ةجح هيف سيلف « ارشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع '

 .رذنملا نباو كلامو « ةعيبرو « ءاطع لوق وهو « اهيلع بجي ال : دمحأ نع ةيناثلاو -
 .(9 /؟ مالسلا لبس ) )و ( 507/7 ينغملا ) ) رظنا . يعفاشلاو

 . ( ةقباسلا رداصملا ) ")رنا ()

 اهنع هللا يضر ةيطع 00 نع كلذك لسمو يراخبلا ىور دقو « « يراخبلا هاور ةبيبح مأ ثي ثيدح (؟)

 : رهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ ثالث قوف تيم ىلع ةأرما دحت ال٠ : لاق علم هللا لوسر نأ »
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 ٠ شحج تنب بنيز ثيدح .كلذكو. باجيإلا نود ةحابإلا يضتقي وهف

 نأ ىأر نم نأ ةرفاكلا نود دةملسلا ىلع هنجوأ ؛ ْنَم نيب فالخلا ببسو

 ٌفّوشت وهو « لوقعم قعم هنأ ىأر نمو « ةرفاكلا هِمْزْلُي مل ةدابع دادحإلا

 فوشت ىعار نمو « ةماسملاو ةرفاكلا نيب ىّوَس « لاجرلا ىلإ يهو اهيلإ لاجرلا
 ةريغصلا تناك اذإ ةريبكلاو ةريغصلا نيب قّرف ءاسنلا فوشت نود لاجرلا
 تارفاكلا نود تاماسملا ىلع هبجوأ نم ةجح نمو « اهيلإ لاجرلا فوشتي ال

 الإ دِحت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال » مالسلاو ةالصلا 9 هلوق
 َقّرَف نم امأو . ةدابع هنأ يضتقي دادحإلا يف نايإلا هطرشو : لاق « جوز ىلع
 نيئيش تبجوأ ةافولا ةدع نأ عز هنألف « ةيباتكلا كلذكو ةرحلاو ةمألا نيب
 جورخلا كرت طقس اماف « جورخلا كرت : يناثلاو « دادحإلا : اههدحأ : قافتاب

 . ةنيزلا عنم اهنع طقس اهمادختسا ىلإ ةجاحلاو ةمألا نع

 ةمألا امأو « ةمألاو ةرحلا نيب اهددرت لبق نف ةبتاكملا يف مهفالتخا امأو
 هيلع هلوقل اهنع دادحإلا طاقسإ ىلإ روهملا راص انف « دلولا مأو نيهلا كلمب
 ىلع الإ دحت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال » مالسلاو ةالصلا
 نمو « دادحإ اهيلع بجي ال جوزلا تاذ ادع نم نأ باطخلا ليلدب ملعف « جوز

 ترهط اذإ الإ . ًابيط سمت الو , لحتكت الو ,« بُصَع بوث الإ ًاغوبصم ًابوث سبلت الو « أرشعو
 . مسمل هظفلو هيلع قفتم « رافظأ وأ « ٍطْمق نم ةذبن

 « نيعلا حتفب ( بْصَع )و . ةيفان ال نأ ىلع لادلا ضزوجيو « هيناثرسكو « هلوأ مضب ( دحت )و

 ىثوم ىقبيف « رشنيو « غبصي مث « دشيو عمجي يأ « ازغ بصعي ةينمي دورب : داصلا نوكسو
 . غبصلا هذخأي مل « ضيبأ هنم بصع ام ءاقبل

 : ليقو . بيطلا نم َبْرَص هيناث نوكسو هلوأ مضب ( طْسُق )و ةعطق يأ ( ةذبن ) ىنعمو
 . ( 58 /؟ مالسلا لبس ) رظنا . دوعلا
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 نمو « هب قوطنملا رهاظلاب قلعت ةقلطملا نود اهجوز اهنع ىفوتملا ىلع هبجوأ
 نأ دادحإلا ىنعم نم رهظي هنأ كلذو « ىنعملا قيرط نف نهب تاقلطملا قحلأ

 كلذو . مهيلإ يه فوشتت الو ةدعلا يف لاجرلا اهيلإ فوشتت ال نأ هب دوصقملا

 . معأ هللاو , باسنألا ظفح ناكمل ةعيرذلل دس:

 هولتيو ء همعن ىلع ركشلاو . هئالآ ىلع هلل دمحاو قالطلا باتك لك

 . ىلاعت هللا ءاش ْنِإ عويبلا باتك



 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو ... حرلا نمحرلا هللا مسب

 اهلست ملسو هبحصو

 عويبلا باتك
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 * عويبلا باتك

 ةفرعم يفو . اهعاونأ ةقرعم يف : لمج سمخ يف رصحني عويبلا يف مالكلا .
 ةفرعم يفو .٠ دانسفلا طورش ةفرعم يفو .٠ اهنم دحاو دحاو يف ةحصلا طورش

 ركذن نحنف . ةدسافلا عويبلا ماكحأ ةفرعم يفو . ةحيحصلا عويبلا ماكحأ

 . اهنم دحاو دحاو يف ةحصلاو داسفلا طورش ركذن مث « ةقلطملا عويبلا عاونأ

 . ةدسافلا عويبلا ماكحأو « ةحصلا عويب ماكحأو

 .عويبلا عاونأ عيم ةماع اهنم عويبلا يف ةحصلاو داسفلا بابسأ تناك الو

 ىضتقا داسفلاو ةحصلا ماكحأ يف رمألا كلذكو « ةصاخ اهنمو « اهرثكأل وأ

 نم ماعلا ينعأ : ةعبرألا فانصألا هذه يف كرتشملا ركذن نأ يعانصلا رظنلا

 مث . عويبلا عيمج داسفلا ماكحأو ةحصلا ماكحأو ةحصلا بابسأو داسفلا بابسأ

 باتكلا اذه مسقنيف « عويبلا نم دحاو دحاوب ةعبرألا هذه نم صاخلا ركذن

 . ةقلطملا عويبلا عاونأ هيف فرعت : لوألا ءزجلا : ءازجأ ةتس ىلإ دارطضاب

 يف ينعأ : ًاضيأ ةقلطلا عويبلا يف ةماعلا داسفلا بابسأ هيف فرعت : يناثلاو

 بابسأ هيف فرعت : ثلاثلا . ةحصلا بابسأ نم فرعأ تناك ذإ اهرثكأ وأ اهلك

 « ةحيحصلا عويبلا ماكحأ هيف ركذن : عبارلا . ًاضيأ ةقلطملا عويبلا يف ةحصلا

 هيف ركذن : سماخلا . اهرثكأل وأ ةحيحصلا عويبلا لكل ةكرتشملا ماكحألا ينعأ

 ًاعون هيف ركذن : سداسلا . تعقو اذإ ينعأ : ةكرتشملا ةدسافلا عويبلا ماكحأ

 . اهماكحأو داسفلاو ةحصلا نم هصخي امب عويبلا نم ًاعون

 لوألاءزجلا

 انيع وأ « نيعب انيع نوكت نأ ولخي الف « نينثا نيب تدجو ةلماعم لك نإ
 دحاو لك نأ لمحيو. ءاطعإلاو ذخألل هعاب ده نيدقاعتملا نم الك نأل « عابلا نم قتشم عيبلا *

 . ةقفص عيبلا يمس اذلو « عيبلا دنع هحفاصي يأ « هبحاص عيابي ناك اهنم

 . يضارتلا طرشب أكلقو « ًاكيلمت لاملاب لاملا ةلدابم : وهف ًاعرش هفيرعت امأ
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 امإو ةئيسن امإ ثالثلا هذه نم دحاو لكو « ةمذب ةمذ وأ « ةمذلا يف ءيشب.

 نم زجان امإو « نيفرطلا نم زجان امإ اًضيأ هذه نم دحاو لكو ءزجان
 امأف . ةعست عويبلا عاونأ نوكتف ءرخآلا فرطلا نم ةئيسن دحاولا فرطلا
 نْيَدلا هنأل ةمذلا يف الو نيعلا يف ال عامجإب زوجي الف نيفرطلا نم ةئيسنلا

 . هنع يهنملا نْيَدلاب

 اهنمو ء دقعلا لاحو دقعلا ةفص لّبق نم نوكي ام اهنم عويبلا هذه ءامسأو
 ولخت الف نيعب ًانيع تناك اذإ اهنأ كلذو « ةعيبملا نيعلا ةفص لبق نم نوكي ام
 تناك نإو « ًافّْرَص يمس نب ًانق تناك نإف « نشب ان وأ نوثمب انمث نوكت نأ
 ءدعب لاقت يتلا طورشلا ىلع نوب ًانوثم كلذكو ًاقلطم ًاعيب ىمس نوب أنم
 نإو ء«رايخ عيب يمس رايخلا ىلع ناك نإو « أملس يمس ةمذب ًانيع ناك نإو

 . ةديازم عيب يمس ةديازملا ىلع ناك نإو . ةحبارم عيب يمس ةحبارملا ىلع ناك

 #00 * ش

 يناثلا ءزجلا

 يهو « عويبلا يف يعرشلا يهنلا درو اهلبق نم يتلا بابسألا تربتعا اذإ

 : يناشلاو ٠ عيبملا نيع ميرحت : اهدحأ : ةعبرأ تدجَو ةماعلا داسفلا بابسأ

 وأ نيذه دحأ ىلإ لوثت يتلا طورشلا : عبارلاو .رّرْغلا : ثلاشلاو . ابرلا

 افإ يهنلا نأ كلذو , داسفلا لوصأ ةقيقحلاب يه ةعبرألا هذهو . اهعومجم

 يهنلا درو يتلا امأو . جراخ نم رمأل ال عيب وه ام ةهج نم عيبلاب اهيف قلعت

 تقولا ناكمل اهنمو ءررضلا اهنمو شغلا اهنف . جراخ نم بابسأل اهيف
 : باوبأ ءزجلا اذه يفف « عيبلا ةمرحم اهنأل اهنمو « هنم مهأ وه امب قحتسملا



 ١6 هاب

 لوألا بابلا

 عيبلا ةّمّرحملا نايغألا يف

 يف لصألاف تاساجنلا عيب امأف . تاساجنريغو ٠ تاساجن : نيبرض ىلع هذهو

 هللا نإ ه وَُِي هللا لوسر لاق : لاق نيحيحصلا يف تبث « رباج ثيدح اهميرحت

 .. هللا لوسراي : ليقف « مانصألاو ريزنخلاو ةتيملاو رخلا عيب امّرَح هلوسرو
 هللا نعل : لاقف ؟ اهب ٌجبْصَتْسُيو نفسلا اهب ىَلْطُي هنإف ةتيملا موحش تيأرأ
 ّنِإ » رخلا يف لاقو «١ اهناثأ اولكأو اهوعابف مهيلع موحشلا تمرح .. دوهيلا

 قفتا برض : نيبرض ىلع تاساجنلاو « اهعيب مرح اهْرْش َمّرَح يذلا
 ينعأ : رملا يف ًاذاش ًافالخ الإ . ةسجن اهنأو رخل يهو اهعيب ميرحت ىلع نوماسلا

 ريزنخلا كلذكو « ةايحلا لبقت يتلا اهئازجأ عيمجب ةتيملاو « ةسجن اهنوك يف
 نبا هزاجأف « هرعشب عافتتالا يف فلّتخاو . ةايحلا لبقت يتلا هئازجأ عيمجب

 املاعتسا ىلإ ةرورضلا وعدت يتلا تاساجنلا يهو : يناثلا مسقلا امأو

 ليقف بهذملا يف اهعيب يف فلتخاف « نيتاسبلا يف ذختي يذلا لبزلاو عيجرلاك

 ينعأ : لبزلاو ةرذعلا نيب قرفلاب ليقو « ًاقلطم اهتزاجاي ليقو « اقلطم اهعنم

 مالسلا لبس )و ( 160/0 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . ةعامجلا هاور رباج ثيدح )١(
 . دارفإلاب مرح تاياورلا ضعب يفو ( 5/*

 ءرمخ ةيوار ِهَتكَي هللا لوسرل ىدهأ ًالجر نأ » سابع نبا نع هحيحص يف ملسم هاور ثيدحلا (؟)
 هللا لوسر هل لاقف ًاناسنإ ٌراسف ! ال : لاق ؟ اهمرح دق هللا نأ تماع له ٍةّئِيَي هللا لوسر لاقف

 : لاق . اهعيب مرح اهرش مرح يذلا نإ : لاقف « اهعيبب هترمأ : لاقف ؟ هترراس مب « هِيَ
 . يراسلا داشرإ شماهب ( 5035/16 يوونلا حرش عم مسم ) رظنا . « اهيف ام بهذ ىتح دازملا حتفف

 « اهتيده هيلع ركنأ . اهيرحتب ًاملاع ناك نإف  هلاح فرعيل ناك لاؤسلا لعل : يوونلا لاق

 . هرذع كلذب ًالهاج ناك هنأ هريخأ اماف « كلذ ىلغ هرزعو « اهلمحو « اهكاسمإو

 . (ريثملا حابصملا ) . ءاملا اهيلع ىقتسُي ةبادلا : ةيوارلا
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 . © ةرذعلا عنمو لبزلا ةحابإ

 نف ؟ ال مأ سجن وه له مهفالتخال ليفلا باينأ نم ذختُي اهف اوفلتخاو
 مح هكح لعج سوكعم نرق هنأ ىأر نمو « ةتيم هلعج بان هنأ ىأر
 فلتخم وأ سجنب سيل امم هعيب مرح ام امأو . بهذملا يف هيف فالخلاو « نرقلا

 لاقف « هعيب يف اوفلتخاف بلكلا امأ . رونسلاو بلكلا اهنف « هتساجن يف

 قرفو . كلذ زوجي : ةفينح وبأ لاقو . ًالصأ بلكلا عيب زوجي ال : يعفاشلا

 مو « سجن هنأل باودلا لبز عيب كلام دنع زوجي الو « ةرذعلا عيب لحي الو : ربلا دبع نبا لاق )١(

عج نم ةنيدملا لهأ نمو ء هب ضرألا مركيل « همل لكؤي ام رعب عيب زاوج يف اوفلتخي
 عئالا ل

 ريزتخلا ىلع ًأسايق تاساجنلا نم عئاملا ريغو « مدلاو ء رخل ىلع ًاسايق هعيب امر سجنلا هلك

 . ( ”3/7؟ يفاكلا ) رظنا . ةتيملاو

 رظنا . مارح هنو « لطاب ماما قرذو ء.اهريغو ؛ ةلوكأملا مئتاهبلا نيجرس عيب : يوونلا لاقو

 . ( 5١6/4 عومجملا عم بذهملا )

 نم مهعورزل هنوعيابتي راصمألا لهأ نأل « هعيب زوجي : ةفينح وبأ لاقو . دمحأ بهذم وهو

 . ًاعامجإ ناكف « ريكن ريغ
 ٠ ( 185/6 ينغملا ) رظنا . ةتيملاك هعيب زجي مف « هتساجن ىلع عمج هنأ : عنملا باحصأ ةجحو

 ٠ ( عومجلا ) هتوم دعب وأ « هتاكذ دعب ذخأ ءاوس ٠ يعفاشلا دنع سجن وهف « ليفلا مظع امأ

 ناك ءاوسو « ملعم ريغ مأ « ًاماعم ناك ءاوس « مارج هنأ « يعفاشلا بهذف « بلكلا عيب امأ ()

 « يرصبلا نسحلاو « ةريره يِنأ بهذم وهو « ءاماعلا ريهامج لاق اذهو . ًاريبك مأ « اورج

 ٠ مثريغو « رذنملا نباو « دوادو « دمحأو « دامحو « محلاو « ةعيبرو « يعازوألاو

 عيب زاوج يعخنلاو . ءاطعو « رباج نع رذنملا نبا ىكخو ٠ بلكلا عيب حصي : ةفينح وبأ لاقو

 . هريغ نود ديصلل بلكلا

 ةياور هنعو « عرز بلك ناك نإ , هفلتم ىلع ةيقلا بجتو « بلكلا عيب زوجي ال : كلام لاقو.

 زئاجف « يلهألا رونسلا عيب امأ ( ه9 عومجملا ) رظنا . ةفينح يبأ بهذكك ةياورو « عتملاب

 روهملا نع ضايع يضاقلا هلقت ءاماعلا ريهاج لاق هبو . هباحصأ نيب فالخ الب يعفاشلا دنع

 نباو « سابع نبا هعيب يف صخرو . زئاج هذانختا نأ ىلع ةمألا تعمجأ : رذنلا نبا لاقو

 « ةفينح وبأو « قحسإو « دمحأ « يعفاشلاو ٠ يروثلاو ٠ كلامو . دامحو « حلاو  نيريس

 نب رباجو « سواطو « دهاجمو « ةريره وبأ مهنم : هعيب ةفئاط تهركو : لاق . هباحصأ رئاسو

 . ( 2526/9 عومجلا ) رظنا . ديز
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 زوجي ال ام نيبو هذاختا يف نوذأملا عرزلاو ةيشاملا بلك نيب كلام باحصأ

 هب عافتتالل هعيب زوجي ال هذاختا زوجي ال ام نأ ىلع اوقفتاف « هذاختا

 , هعيب زاجأ هلكأ زاجأ نف « هيف اوفلتخاف لكألل هدارأ نم امأف . هكاسمإو

 . هعيب زجي / بيبح نبأ ةياوز ىلع هزجي مل نمو

 . هوركم ليقو « مارح وه ليقف « هذاختا يف نوذأملا يف ًاضيأ اوفلتخاو

 نع بلكلا نمت نع دراولا يهنلا توبث : اههدحأ : نائيش هتدمعف يعفاشلا امأف

 انركذ دقو ءريزنخلاك نيعلا سجن هدنع بلكلا نأ : يناغلاو . 9 ِهَتِلَم ينلا

 . ةراهطلا باتك يف كلذ يف هليلد

 'هعيب زاجف « لكألا مرحم ريغ نيعلا رهاط هنأ هتدمعف زاجأ نم امأو

 ىأر نم لالدتسا ةراهطلا باتك يف ًاضيأ مدقت دقو « نيعلا ةرهاطلا ءايشألاك

 . لالح هنأ ىأر نم لالدتسا ةمعطألا باتك يفو « نيعلا رهاط هنأ

 الإ ء هب عافتنالا حايم الو لكألا حابم ريغ هنأ هتدمعف ًاضيأ قرف نمو

 تيورو « هانعم يف امو عرزلا بلك وأ ةيشاملا بلك نم ثيدحلا هانثتسا ام

 بالكلا نامثأ ءانثتسا بلكلا نم نع يهنلاب اهيف نرتقا ةروهشم ريغ ثيداحأ

 هتحابإ ىلع روهمجلا نكلو ٠ تباثف رونسلا نم نع ىهنلا امأو . ذاختالا ةحابملا

 : ةلدألا ضراعت بالكلا يف مهفالتخا ببسف . عفانملا حابم نيعلا رهاط هنأل

 ناوُلُحو « يغبلا رهمو ٠ بلكلا نمت نع ىهن » هِي هللا لوسر نأ يردبلا دوعسم يبأ ثيدح وهو

 نأ ةفيحج يبأ ثيدخح كلذكو ( 706/4 عومجملا ) رظنا . مسمو ؛ يراخبلا هاور « نهاكلا

 ءابرلا لكآ نعلو « يغبلا رهمو « بلكلا نم نعو « مدلا نمت نع ىهن ه هتيم هللا لوسر

 ثيداحألا نم اهريغو : يراخبلا هاور « روصملا نعلو « ةمشوتسملاو « ةمثاولاو ؛ هلكومو

 . ةحيحصلا

 « بلكلا نت نع : ًارباج تلأس ه لاق ريبزلا يبأ نع ملسم هاور ام رونسلا عيب. عنم نم ةجحو
 . « كلذ نع تلي ينلا رجز : لاقف ءرونسلاو
 . ( قباسلا ردصملا ) . هب عفتنم رهاط هنأب زاوجلاب لاق نم جتحاو



 05٠ص

 دعب هعراض امو © سجنلا تيزلا عيب يف مهفالتخا بابلا اذه نمو
 لاق هبو « سجنلا تيزلا عيب زوجي ال : كلام لاقف « هلكأ ميرحت ىلع مهقافتا
 ' باحصأ نم بهو نبا لاق هبو نيب اذإ زوجي : ةفينح وبأ لاقو ٠ يعفاشلا

 ماع ٍهَتِلَم هللا لوسر عمس هنأ مدقتملا رباج ثيدح همرح نم ةجحو . كلام

 نم ةدمعو 7 «ريزنخلاو ةتيملاو رملا امرح هلوسرو هللا نإ » : لوقي حتنفلا
 كلت نم ةدحاو هنم مرحو ةدحاو ةعفنم نم رثكأ ءيشلا يف ناك اذإ هنأ هزاجأ
 ىلإ ةجاحلا تناك اذإ اهس الو, عفانملا رئاس هنم مرحي نأ همزلي سيل هنأ عفانملا

 رمخخلا هنم جرخي اذه لصألا ناك اذإف « ةمرحلا ىلإ ةجاحلاك ةمرح اريغ ةعفنملا

 ناك نإ هنأ ينعأ : ةحابإلا ىلع لكألا تامرحم رئاس تيقبو ريزنخلاو ةتيملاو
 نباو سابع نباو ىلع نع.اوورو . زاج اذهل تعيبف لكألا ىوس عفانم اهيف
 زاوج كلام بهذم يفو « هب حبصتسيل سجنلا تيزلا عيب اوزاجأ مهنأ رمع

 عم ًاضيأ يعفاشلا كلذ زاجأو ء.هعيب ميرحت عم نوباصلا لمعو هب حابصتسالا

 عنمت ىرخأ ةياور بهذملا يف نإ ليق دقو « فيعض هلك اذهو « هنُم ميرحت
 . عيبلا ميرحتل ينعأ : لصألل مزلأ وهو هب حابصتسالا

 ةساجنلا نيع يف رثؤي وه له هخبطو هلسغ يف بهذلا يف ًاضيأ فلتخاو
 ىلع ناينبم امهو « هعنم : رخآلاو « كلذ زاوج : اههدحأ : نيلوق ىلع اهل ليزمو

 ةساجن هآر نف ؟ةرواجم ةساجنوأ نيع ةساجن هتساجن له ةساجنلا هتطلاخ اذإ تيزلا نأ

 لاق هبو . هلسغ نكمي ال هنأل « هعيب حصي ال هنأ يعفاشلا بهذم نم روهشلا سجنلا تيزلا )١(
 . ءاماعلا ريهاججو ء دمحأو , كلام

 « سجنلا بوثلاك هلسغ نكمي هنأل « هعيب زوجي : دعس نب ثيللاو « هباحصأو « ةفينح وبأ لاقو
 نود تيزلا عيب زوجي : دواد لاقو « ةبهلاو ء ةقدصلاو « هب ةيصولاو « هب حابصتسالا زوجي [؟
 . ( 320/5 عومجملا ) رظنا . نمسلا“ .

 . ثيدحلا جيرخت مدقت ()



 لمكأ

 خبطلا دنع هرهطي مل نيع ةساجن هآر نمو . خبطلاو لسغلا دنع هرهط ةرواجم

 | | . لسغلاو

 ةيمدآلا نبل عيب زاوج يف مهفالتخا بابلا اذه يف ةروهشملا مهلئاسم نمو

 زاجأ نم ةدمعو © هزوجي ال ةفينح وبأو « هنازوجي يعفاشلاو كلاف « بلح اذإ

 ةفينح وبأو ٠ ماعنألا رئاس نبل ىلع ًاسايق هعيب حيبأف هبرش حيبأ نبل هنأ هعبب

 محل ذإ « مرحم لصألا يف هنأو « هيلإ لغطلا ةرورض ناكملوه انغإ هليلخت نأ ىري
 اذكه مهسايق يف اولاقف « موحلل ةعبات نابتلألا نأ مهدنع لصألاو « مرحم مدآ نبا

 ناتألاو ريزنخلا نبل هلصأ هنبل عيب زجي مف . هم لكؤي ال ناويح ناسنإلا

 بابلا اذه عورفو « هبشلا ةسيقأ ضراعت بابلا اذه يف مهفالتخا ببسف
 ىرجم كلذ يرجيل روهشملا باب لك يف لئاسلا نم ركذن امنإو « ةيريك
 . لؤصألا

 لاقو  ةلباتحخلا نم قرخلا مالك رهاظ وهو . يعفاشلا دنع هعبي زوجيف « « تايمدآلا نبل اهأ )١(
 هنأل « كلامو . ةفينح ينأ بهذم وهو « هيرحت ىلإ ةلبانحلا نم ةعامج بعذو « ههركأ : دجأ

 . قرعلاك ءزجي مف « « ةيمدآ نم جراخ عئام

 ينغلا ) رظنا . ةمادق نبا هححصو . هب عفتنم رهاط هنأل : لاق . هعيب زاجأ نم ةجحو
 .( ؟2خ/
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 يناثلا بابلا
 | ١

 ابّرلا عوُيِب يف 0
 يف ررقت اهفو « عيبلا يف : نيئيش يف دجوي ابرلا نأ ىلع ءاماعلا قفتاو

 وهف ةمذلا يف ررقت اهف ابرلا امأف . كلذ ريغ وأ فلس وأ عيب ب نم ةمذلا

 مهنأ كلذو ؛هنع يمن يذلا ةيلهاجلا ابر وهو « هيلع قفتم فنص : نافنص

 وه اذدهو ٠ كَ قرأ نلوقي اوكف « نوريطنتو ةدايزلاب نوقلسي انك

 ةيلهاجلا ابر نإو الأ » عادولا ةجح يف هلوقب مالسلاو ةالصلا هيلع هانع يذلا

 عض » يناثلاو 22« بلطملا دبع نب سابعلا ابر هعضأ ابر لوأو ٠ عوضوم

ْ ْ 
 جحلا ] ترو تبزتها املا اهيلع انلّرنأ اذإف > : ىلاعت هلوق هنمو « ةدايزلا وه : ةغللا يف ابرلا *

 | . [ ؛؟ ةيآ لحنلا ةروس ] 4 ةّمأ نم ىبرَأ يِه ٌهَمُأ نوُكَت نأ ) : ىلاعت هلوقو [ © ةيآ

 ةدايزلا : وهف « عرشلا يف امأ . ىرخألا نم أددع رثكأ : ةيناثلا ىنعمو « تعفترا : ىلوألا ىنعمو

 ريغ صوصخم ضوع ىلع دقع : وه ةيعفاشلا لاقو . ةلبانحلا فيرعت اذهو « ةصوصخم ءايشأ يف
 . اهدحأ وأ « نيلدبلا ريخأت عم وأ , دقعلا ةلاخ عرشلا رايعم يف لثاتلا مولغم

 يف نيدقامتملا دحأل طورشم يعرش رايعب ضوع نع لاخ لام لضف ه هنأب ابرلا ةيفنحلا فرعو

 ءريخأتلاو « ةمهوتم وأ , ةققحم نزولا وأ  ددعلا يف ةدايزلا » هنأب ةيكلاملا هفرعو « هضواعملا

 نبا ةيشاح عم « هحرش عمراصبألاريونت هو « جاهنملا حرش جاتحملا ةفحت هو ( ؟/4 ينغملا )رظنا

 . ( 3/0 يقرخلا ىلع يودعلا ةيشاح هو « « نيدباع

 « مخفي نم ةغل ىلع واولاب ابرلا تبتك : فاشكلا يف يرشخزلا لاق دقف « ميرلا ثيح نم امأ

 . عمجلا واوب ًاهيبشت اهدعب فلألا تديزو « ةاكزلاو « ةالصلا تبتك اك

 بتكيف « وبري ابر نم وهو « ذاش وهو , هدم يحو ءروصقم ابرلا : حتفلا يف ظفاحلا لاقو

 . واولاب فحاصملا طخ يف عقو نكلو « فلألاب

 ءوبرلا مهتغلو « ةريخلا لهأ نم طخلا اوماعت زاجحلا لهأ نأل « واولاب هوبتك افإ : ءاّرفلا لاقو .
 . ( يوونلل سم حرش )و (راطوألا لين ) رظنا « مهتغل ةروص ىلع طخلا مهوماعف

 ةريس ) رظناو ( ٠6١ /5 يراسلا داشرإ شماه. يوونلا حرشب ملسم ) رظنا . ملسم هاور ثيدحلا )١(
 ..( 50 /6 ماشه نبا

 . ( ةصاعملا ةيمالسإلا فراصملا نم ةعيرشلا فقوم ) انباتك رظناو



 لنك

 . دعب ايف هركذنسو هيف فلتخم وهو «١ لجعتو

 « لضافتو ةئيسن : نافنص هنأ ىلع اوعججأ ءاماعلا نإف عيبلا يف ابرلا امأو

 لَم ينلا نع هاور امل لضافتلا يف ابرلا هراكنإ نم سابع نبا نع يور ام الإ

 يف ابرلا نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج راص انإو " 0 .« ةثيلا يف الإ !ابر الو لاق هنأ

 )١( ينطقرادلا هاور « لجعتو عض » ثيدح .

 // يوونلا حرشب سم ) رظنا . ةجام نباو « لسمو يراخبلا هاور « ةئيسنلا يف ابرلا اغإ » هظفل (؟)
 ةرصاعملا ةيمالسإلا فراصملا نم ةعيرشلا فقوم » انباتك رظناو ( 104 /؟ ةجام نبأاو ١(

 . ثيدحلا اذه نع باولو ٠١١ ص

 هرافغتساو « سابع نبأ عوجر يمزاحلا ىور دقف . كلذ نع هعوجر سابع نبأ نع لقن دقو
 ب مر ل لهب ب عج ل قمر نع اشد هل دبع هنو + باطلا نب رع ع منع

 ناك : لاق هنأ كلذك يمزاحلا ىورو « ظفحأ مل ام ِهَكَي هللا لوسر نم اظفح : لاقو ٠ لضفلا

 /ه راطوألا لين ) رظنا : ع هللا لوسر نع ينثدحي يردخلا ديعس وبأ اذهو ٠ يأر كلذ

 * اف

 /0 يقهيبلا )رظنا . هعوجر ًاضيأ ماحلا ىورو . كلذك هعوجر ءازوجلا يبأ نع ةجام نبا ىورو
 ” لل عومجملا ) رظناو ( 4٠

 نع بيجأ دقو ( 112/١ ىسخرسلل طوسبملا ) رظنا ء كلذ يف هوضراع ةباحصلا نأ تبث دقو
 ْ : يلي اب سابع نبا ثيدح
 « لثب ًالثم الإ بهذلاب بهذلا اوعيبت ال » يردخلا ديعس يبأ ثيدحب خوسنم ثيدح هنإ : ًالوأ

 « ضعب ىلع اهضعب اوفشت الو « لثبب ًالثم الإ َقرَولا اوعيبت الو « ضعب ىلع اهضعب اوفشت الو
 مسم حرش عم يراسلا داشرإ شماه ( ؛ /7 رظنا ) سم هاور «زجانب ًابئاغ اوعيبت الو
 1 . يوونلل
 . خسنلا ىلع لدي اذهو . ةماسأ ثيدح رهاظب لمعلا كرت ىلع نوماسملا عمجأ دق : يوونلا لاق
 عتبي ينلا نأ هليوأتو « ءاماعلا نم ريثك لاق هبو ٠ يوارلا هرصتخا دق ةماسأ ثيدح نإ : ًايناث

 « ةئيسنلا يف الإ ابر ال » ِهَتِلَِم ينلا لاقف ٠ ةضفلاب بهذلاو « ريعشلاب ةطنحلا ةلدابم نع لئس
 . رجح نبا ظفاحلا لام اذه ىلإو

 نع بابلا يفو » : يذمرتلا لاق . هتاور ةرثكل ةماسأ ثيدح ىلع ديعس يبأ ثيدح ُمدَقَن : ًاغلاث



 ك١

 ةفرعم يف : لوألا لصفلا : لوصف ةعبرأ يف رصحني ابرلا يف مالكلاو
 . كلذ ةلع نييبتو « ءاسنلا اهيفزوجي الو « لضافتلا اهيفزوجي ال يتلا ءايشألا

 :ءاسنلا اهيف زوجي الو لضافتلا اهيف زوجي يتلا ءايشألا ةفرعم : يناشلا

 دعي ام ةفرعم يف : عبارلا . ًاعيمج نارمألا هيف زوجي ام ةفرعم يف : ثلاغلا

 ها 1 #ا #

 « ديبع نب ةلاضفو « قرأ نب ديزو « ءاربلاو ء رماع نب ماشهو ةريره يبأو « ناثعو ء ركب يأ -

 . يعفاشلا نع يورملا وهو . لاليو « ءادردلا يبأو « رمع نباو « ةركب يبأو

 فلاخي الأ موهفللاب لمعلا طورش نمو « موهفلاب لضفلا ابر زاوج ىلع لدي ةماسأ ثيدح : ًاعبار
 ش . ديعس يأ ثيدح فلاخ دقو ء رخآ ًاقوطنم

 هيلع مدقنف « موهفلاب وه افنإ ةماسأ ثيدح نم لضفلا اير ميرحت يفن :رجح نبا ظفاحلا لاق

 . (؟0/؟ مالسلا لبس )و ( 58١ /6 يرابلا حتف ) ٠ قوطنملاب هتلالد نأل « ديعس ينأ ثيدح

 ىلع ميرحتلا مدقتف ةحابإلا ديفي ةماسأ ثيدحو « ميرحتلا ديفي ديعس يلأ ثيدح : ًاسماخ

 نم ىلعي يبأو « ةيفنحلا نم يخركلاو « ةيعفاشلا دنع نيهجولا حصأ ىلع ًاطايتخا ةحابإلا
 ش . ةلبانحلا

 « نيبم امهريغو « ديعس يبأو « تماصلا نب ةدابع ثيدحو « لمج ةماسأ ثيدح نإ : ةسداسلا

 ( يوونلل ملسم حرش ) رظنا. يعفاشلا باوج اذهو « هيلع لمجملا ليزنتو « نيبملاب لمعلا بجوف
 -. ( ةرصاعملا ةيمالسإلا فراصملا نم ةعيرشلا فقوم ) انباتكو ( حتفلا )و ( عومجملا) و
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 لوألا لصفلا

 لضافتلا اهيف زوجي ال يتلا ءايشألا ةفرعم يف

 كلذ ةّلع نييبتو ءاسّنلا اهيف زوجي الو

 يف امهنم دحاو زوجي ال امم ءاسنلاو لضافتلا نأ ىلع ءاماعلا عمجأ : لوقنف

 الإ ٠ تماصلا نب ةدابع ثيدح يف اهيلع صن يتلا فانصألا نم دحاولا فنصلا

 َنيَع هللا لوسر تعمس : لاق وه ةدابع ثيدحو « سابع نبا نع يكح ام

 ريعشلاب ريعشلاو ٌرْبلاب ٌرّبلاو ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا عيب نع ىهني

 دقف دادزا وأ داز نف ء نيب ًانْيَع ءاوسب ًءاوس الإ حلملاب حلملاو رقلاب رقلاو
 . نايعألا هذه نم دحاولا فنصلا يف لضافتلا يف صن ثيدحلا اذهف ١ « ىبرأ

 نب رمع ثيدح اهرهشأ « ثيدح ام ريغ نم تباثف اهيف ةئيسنلا عنم امأو
  ءاهو ءاه الإ ء ابر بهذلاب بهذلا ه ٍهَِكَم هللا لوسر لاق : لاق باطخلا

 ريعشلاب ريعشلاو « ءاهو ءاه الإ ابر رقلاب رقلاو « ءاهو ءاه الإ ابر ربلاب ربلاو
 ء دحاولا فنصلا يف لضافتلا عنم ةدابع ثيدح نضتف © « ءاهو ءاه الإ ابر

 يعفاشلل فنصملا هازع « .. بهذلاب بهذلا اوعيبت ال ٠ تماصلا نب ةدابع ثيدح : ظفاحلا لاق )١(

 نع ثعشألا نع ةبالق يبأ ثيدح نم ملسلو . هنع هريغو ءراسي نب مسم قيرط نم هدنسب

 قيرط نم مسم ةياور هيلع لديو « ةدابع نم هعمسي مل راسي نب سم نإ : ليق دقو . ةدابع
 : هل اولاقف ٠ سلجف ٠ ثعشألا وبأ ءاجف ءراسي نب ملسم اهيف ةقلح يف ماشلاب تنك : ةبالق يبأ

 ناك اذإ مكش فيك اوعيبف » ةدابع ثيدح رخآ يف : هلوقو هركذف « ةدابع ثيدح اناخأ ُتَدَح

 يف وه : ظفاحلا لاق ,«« ديب أدي الإ » : امهريغو « نيدقنلا ركذ دعب ةياور يفو « ديب أدي

 وأ « داز نف » هلوق يف اوفلتخاو : هلوقو « يعفاشلا ةياور يه ىرخألا ةياورلاو ؛ سم ثيدح
 « درت ريغب « هَ ينلا نع ديعس يبأ ثيدح نم مسم هاور : ظفاحلا لاق . هرخآ ىلإ ... « دازتسا

 يلع نعو « ةتسلا يف رمع نع بابلا يفو « لاكشإلا عفري اذهو « « ءاوس يطعملاو « ذخآلا »: دازو
 يبأ نعو « رازبلا يف لالب نعو « ينطقرادلا يف سنأ نعو ملسم يف ةريره يبأ نعو , كردتسملا يف

 . ( 8/75 صيخلتلا ) رظنا . لولعم وهو « يقهيبلا يف رمع نبا نعو « هيلع قفتم ةركب

 -. ءاه ) هلوقو ( 5١17 /ه راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . هيلع قفتم رع ثيدح (؟)



 لذي

 ةحابإو ء هذه نم نيفنصلا يف ءاسنلا عنم ةدابع ثيدح ًاضيأ نضتو
 عنم هركذ دعب اهيف نأ كلذو « ةحيحصلا تاياورلا ضعب يف كلذو « لضافتلا

 ربلاو ديب ادي متئش فيك قرولاب بهذلا اوعيبو » ةتسلا كلت يف لضافتلا
 ربلا الإ ءاهقفلا نم هيلع قفتم هلك اذهو 7« ديب ًادي متئش فيك ريعشلاب
 . ريعشلاب

 لهأ مهنم موق لاقف « اهيلع صوصنملا ةتسلا هذه ىوس اهف اوفلتخاو
 ءاطقف ةتسلا فانصألا هذه نم فنص فنص يف لضافتلا عنتمي انإ : رهاظلا

 : ًاضيأ ءالؤه لاقو ء ؟) لضافتلا اهنم دحاولا فنصلا يف عنتمي ال اهادع ام نأو

 رمأ اذهو « تفلتخا وأ فانصألا تقفتا طقف ةتسلا هذه يف ٌعنتمم ءاسنلا نإ

 نع يكح ام الإ « فانصألا فالتخا عم اهيف ءاسنلا عانتما ىنعأ : هيلع قفتم

 بهذلا ادع ام ةئيسنلاو لضافتلا زاج نافنصلا فلتخا اذإ : لاق هنأ َةّيَلَع نبا
 ديرأ صاخلا باب نم ةتسلا هذه نايعأب قلعتملا يهنلا اولعج ءالؤهف : ةضفلاو

 . صاخلا هب

 ءزمه ريغب رصقلا يكحو . نوكسلاب : ليقو ء رسكلاب ليقو « ةزمهلا حتفو « اهيف دملاب ( ءاهو -

 « تاهو « ذخ ىنعلاو « ةليلق نكل ةحيحص يه : لاقو .يوونلا هيلع درو « يباطخلا أطخو
 «ذخ : ىنعب اهحتفبو « تاه ىنعب ةزمهلا رسكب ءاه : لاقيو , ةروسكم فاك ةدايزب يكحو

 هدي يف ام هيطعيف « ءاه « نْيَعيابتملا نم دحاو لك لوقي نأ وه : ءاهو « ءاه : ريثألا نبا لاقو

 * لين ) رظنا . ةلؤانملا دنع لمعتست ةماك ءاه : ليلخلا لاقو . طعأو , ذخ اههانعم : ليقو
 : . ( 3١68 /0 راطوألا

 ءربلاو ء ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا » تماصلا نب ةدابع نع ماسم اهاور ةدايزلا هذه )١(

 اذإف ء ديب ادي « ءاوسب .ءاوس « لثم ًالثم حلملاب حلملاو ءرقلاب رقلاو « ريعشلاب ريعشلاو ءربلاو
 لبس عم مارملا غولب ) رظنا « ديب ادي ناك اذإ « متئش فيك اوغيبف ٠ فاصوألا: هذه تفلتخا
 .(؟0 /؟ مالسلا

 )١( ينغملا ) رظنا . ةداتقو « سواط نع اذه يكحو . مزح نبال ( 505/9 ىلحما ) رظنا 5/6 ( .



 4كه١

 ديرأ صاخلا باب نم هنأ ىلع اوقفتا مإف «راصمألا ءاهقف نم روهملا امأو
 : فانصألا هذه هيلع هيبنتلا عقو يذلا ماعلا ىنعملا يف اوفلتخاو « 29 ماعلا هب
 َقاَذُح هيلع رقتسا يذلاف . اهيف ءاسنلا عنمو لضافتلا ةلع موهفم يف ينعأ

 رْخّدْلا نم دحاولا فنصلاف « ةعبرألا يف امأ لضافتلا عنم ببس نأ ةيكلاملا

 طرش نمو . ًاتاتقم نكي مل نإو رخدملا دحاولا فنصلا ليق دقو « تاّنقلا

 فنصلا يف ابرلا : هباحصأ ضعب لاقو ,رثكألا يف نوكي نأ مهدنع راخدالا

 ظ . راخدالا ٌردان ناك نإو رخدملا

 دحاولا فنصلا وهف ةضفلاو بهذلا يف لضافتلا عنم يف .مهدنع ةلعلا امأو .

 فرعت يتلا يه ةلعلا هذهو « تاَقلتْملل ًايقو نافثألل ًاسوؤر امهنوك عم ًاضيأ
 ةلع امأ . ةضفلاو بهذلا ريغ يف مهدنع ةدوجوم تسيل اهنأل « ةرصاقلاب مهدنع

 نود راخدالاو معطلا وهف اهيلع صوصنملا ةعبرألا .يف .ةيكلاملا دنع ءاسنلا عنم

 نود لضافتلا مدنع زاج اهفانصأ تفلتخا اذإ كلذلو . فنصلا قافتا

 فنص لك وهو ؛ كلذ نم عسوأ ىنعم دارأ نكلو فانصألا ةتسلا هذه صخ ثيدحلا قوطنم نأ يأ )١(
 . ةتسلا هذه ىلع هورصق مهنإف « ةيرهاظلا امأ . ةلعلا يف ةتسلا كلت هبشي
 . ليكلا يه . لضفلا ابر يف ةلعلا : ةيفنحلا لاقف ٠ لضفلا ابر ةلع يف ءاملعلا فلتخا دقو
 يف ثلا ىلع نيملا لضفو , لجألا ىلع لولحلا لضف يهف « ءاسنلا اير امأ سنجلا يف نزولاو
 « سنجلا داحتا دنع نينوزولا دأ « نيليكملا ريغ يفو « سنجلا فالتخا دنع نينوزوملاو « نيليكملا
 . ( 5٠١١/8 عئانصلا عئادب ) رظنا

 دحاولا فنصلا وه : ةضفلاو « بهذلا ريغ نم لضفلا ابر يف مهدنع ةلعلا نإف « « ةيكلاملا دنع امأ
 2 . تاتقلا رخدلا نم
 رعت يمو « تفل و« نال امؤر منك يف ؛ ةضفاو « بحلا يف لضاتا ةلعامأ
 . ةضفلاو « بهذلا ريغ يف ةدوجوم تسيل اهنأل « ةرصاقلا ةلعلاب
 ةلعلاف « اهريغ امأ ءراخدالاو معطلا يهف « ثيدحلا يف ةروكذملا ةعبرألا يف ءاسنلا يف .ةلعلا امأ
 . بهذلا يف مهدنع ةلعلاف « ةيعفاشلا امأ ( 7/5 ريغصلا حرشلا ) رظنا . طقف معطلا اهيف

 ( 5١ /2 غومجلا ) رظنا . معطلا اهيف ةلعلاف ٠ تاموعطملا يف امأ « نامألل ًاسنج اهنوك ةضفلاو |
 . ( 36 /؟ عنقملا ) رظنا دحاولا سنجلا يف نزولاو ليكلا يه : ابرلا ةلع ةلبانحلا دنعو
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 ينءأ ةرخدم تسيل يتلا تاموعطملا يف مدنع لضافتلا زوجي كلذلو « ةئيسنلا
 اهنوكلف « لضافتلا زاوج امأ . ءاسنلا زوجي الو ء اهنم دحاولا فنصلا يف

 فنصلا يف لضافتلا ميرحت يف طرش راخدالا نإ ليق دقو ؛ ةَرْخَدُم تسيل

 مخّطلا نإ انلق دقو « ةرخدم ةموعطم اهنوكلف اهيف ءاسنلا عنم امأو . دحاولا

 . تاموعطملا يف ءاسنلا عنمل ةلع قالطاي

 . عم طقف معطلا وه ةعبرألا هذه يف مدنع لضافتلا عنم ةلعف ةيعفاشلا امأو

 لوق لثم فنصلا رابتعا نود معطلاف ءاسنلا ةلع امأو . دحاولا فنصلا قافتا

 وأ ليكلا وهو ةدحاو ةتسلا يف مهدنع لضافتلا عنم ةلعف ةيفنحلا امأو « كلام

 ساحنلا ادع ام فنصلا فالتخا اهيف ءاسنلا ةلعو « فنصلا قافتا عم نزولا

 كلام يعفاشلا قفاوو « ءاسنلا اهيف زوجي هنأ ىلع دقعنا عامجإلا نإف « بهذلاو

 ًاسوؤر اهنوك نأ ينعأ ء ةضفلاو بهذلا يف ءاسنلاو لضافتلا عنم ةلع يف
 اقنتا اذإف ٠ فنصلا فلتخا اد ةئيسنلا عم ةلع مهدنع وه تافلتمال ًامقو ناممألل

 ١ . لضافتلا عنم

 ريناندلا ماكحأ يتأيسو « ليكلا هيف قأتي ًاردق ليكملا يف ربتعت ةيفنحلاو
 بهاذم نييبت وه دوصقملاف انهه امأو « فرصلا باتك يف اهصخي امب مهاردلاو
 قيرف لك ليلد ةدمع ركذو « ءايشألا هذه يف قلطملا ابرلا للع يف ءاهقفلا

 مهف ةتسلا فانصألا هذه ىلع ابرلا فنص اورصق نيذلا ّنإ : لوقنف « مهنم
 نم للعلا طابنتسا ينعأ : عرشلا يف سايقلا اوفن موق اّمإ : نيفنص دحأ

 قباأ نم عيمج نأ كلذو هبشلا سايق اوفن موق امإو « ةيرهاظلا ٍمُهَو ظافلألا
 الإ « ةلعلا سايقب ال هبشلا سايقب هقحلأ انإف « هب قوطنملاب انهه هنع توكسملا

 امإ ابرلا عنم ةلع : لاقو ةيلاملا كلذ يف ربتعا هنأ نوشجاملا نبا نع يكح ام

 . نيعلا عنم ديري « لاومألا ةطايح يه

 ناكو « ًافيعض هدنع هبشلا سايق ناك اماف ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا امأو



 ا١هوؤ/ د

 هل تأتي مل ذإ « ىنعملا سايق عضوملا اذه يف ربتعا هنم ىوقأ هدنع ىنعملا س

 ىنعم يف هنأ عز هنأل أ يا

 يذلا هبشلا طابنتسا يف ليلد نيلئاقلا نم ينعأ : ءالؤه نم دحاو لكلو . رقلا
 ةيعفاشلا امأ . .. ةعبدألا هذه نم هب قوطنملاب هنع توكسلا قال يف هربتعا :٠

 نأ ىلع لد قتشم مساب قلع اذإ محلا نإ : ةيهبشلا مهتلع تيبثت يف اولاق مهإف

 قراّسلاو » : ىلاعت هلوق لثم محلا ةلع وه مسالا هنم قتشأ يذلا ىنعملا كلذ

 َمِلَع قراسلا وهو قتشملا مسالاب محلا قلع اماف " 4 مَيِدْيَأ اوُمَطْقاف ةقراسلاو
 ءاج دق ناكو , اذكه اذه ناك اذإو : اولاق . ةقرسلا سفنب قلعتم محلا نأ

 : لوقي عَنِ هللا لوسر عمسأ تنك : لاق هنأ هللا دبع نب ديعس ثيدح نم

 . محلا هب قلع يذلا وه مْمَّطلا نأ نيبلا نف « لثمب ًالثم ماعطلاب ماعطلا »

 ىلع راخدالا وهو ةدحاو ةفص اَمِإ مُهّطلا ىلع تداز اهنإف ةيكلاملا امأو
 نويدادغبلا هراتخا ام ىلع تايتقالاو راخدالا وهو نيتفص اّمِإو « أطوملا يف ام

 يفتكال هدحو معطلا دوصقملا ناك ول هنأب ةلعلا هذه طابنتسا يف تكسو

 اماف « ةروكذملا فانصألا ةعبرألا كلت نم دحاو ىلع صنلاب كلذ ىلع هيبنتلاب

 يهو « هانعم يف ام ىلع هيبنتلا اهنم دحاو لكب دصق هنأ ملع ًاددع اهنم ركذ
 بوبحلا فانصأ ىلع اهب هبنف ٌريعشلاو ٌرْبلا امأ ء راخدالاو تايتقالا اهعمجي اهلك

 لسعلاو ركسلاك ةرخّدملا تاوالحلا عاونأ عيمج ىلع رملاب هبنو « ةرخدملا

 مهنإف ًاضيأو « ماعطلا حالصإل ةرخدملا لباوتلا عيمج ىلع حلملاب هبنو ٠ بيبزلاو

 نأو ًاضعب سانلا ضعب َنِبْعَي ال نأ وه امنإ ابرلا يف ىنعملا لوقعم ناك امل : اولاق

 . تاوقألا يهو شياعملا لوصأ يف كلذ نوكي نأ بجاوف « مهلاومأ ظفحت

 ليلحتلا َقّلَع امل َتَِم هنأ نوزوملاو ليكملا رابتعا يف مهتدمعف ةيفنحلا امأو |

 )١( ةدئاملا :58 .



 ا/ا١6

 يف ردقلا فالتخاو فنصلا قافتاب ميرحتلا َقّلَعو ءرْدَقلا قافتاو فنصلا قافتاب

 أدي ليكب ًاليك الإ » هريغو ديعس يبأ ثيدح نم ربيخب هلماعل ِةََِم هلوق
 ريثأتك محلا يف رثؤملا وه نزولا وأ ليكلا ينعأ ريدقتلا نأ اوأر "« ديب
 رابتعا ىلع يوق هيبنت اهيف ةروهشم تسيل ثيداحأب اوجتحا امبرو « فنصلا

 . نزولا وأ ليكلا

 يف اهيلع صوصنملا تايمسملا ةنضتملا ثيداحألا ضعب يف اوور .مهنأ مهنم

 كلذكو : اهضعب يفو . نزوُيو لاكُي ام كلذك يهو « ةدايز ةدابُع ثيدح

 نم رمألا ََئُت اذإ نكلو « ثيداحألا تحص ول صن اذه « نازيملاو لايكملا
 نم رهظي هنأ كلذو « للعلا ىلْؤأ مهتلع نأ - ملعأ هللاو  رهظ ىنعملا قيرط
 نأو « هيف يذلا ريثكلا نبغلا ناكل وه افإ ابرلا ميرحتب دوصقملا نأ عرشلا.

 يواستلا كاردإ َرسَع امل كلذلو « يواستلا ةبراقم وه امنإ تالماعملا يف لدعلا
 انو « اهريدقت ينعأ : اهيوقتل مهردلاو رانيدلا َلِعْج تاوذلا ةفلتخلا ءايشألا يف
 وه انإ اهيف َلْدَملا ةليكملاو ةنوزوملا ريغ ينعأ : تاوذلا ةفلتخلا ءايشألا تناك

 نأ » ةريره يبأو ء ديعس يبأ نع اذكه وهو « مسمو « يراخبلا هاور ديعس يبأ ثيدح )١(

 ؟ اذكه ربيخ رمت لكأ : لاقف ٠ بينج رتب مهءاجف ءربيخ ىلع ًالجر لمعتسا ِهّتَِي هللا لوسر
 عجلا عب : لعفت ال : لاقف « ةثالثلاب نيعاصلاو ٠ نيعاصلاب اذه نم عاصلا ذخأتل انإ : لاق

 لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا ٠ كلذ لثم نازيملا يف لاقو « بينج مهاردلاب عتبا مث « مهاردلاب
 « بيطلا وه ليق : بينجلاو ( يوونلا حرشب ملسم )و ( يرابلا حتف )و ( 5١/0 راطوألا
 يف لاقو . هريغب طلتخي ال ام : ليقو « هئيدرو ٠ هفشح هنم جرخأ ام : ليقو . بلصلا : ليقو

 . ديج رمت : بينجلا : سوماقلا

 وه: سوماقلا يف لاقو . هريغب طلتخما تلا وه : حتفلا يف لاق ميلا نوكسو « مجلا حتفب عمجلاو

 . رمقلا نم فنص وأ « لقُدلا

 ربيخ لماعو ( 52/7 مالسلا لبس )و ( /؟ ريبحلا صيخلت ) رظناو ( قباسلا ردصملا ) رظنا

 نب كلام : ليقو « هتاهبم يف بيطخلا هركذو  ينطقرادلا نع يِكُح ةّيِزَغ نب داوس وه « اذه
 حتفب ( ةيزغ ) نبا ةلمهم لادو ءواولا فيفختو ٠ ةلمهملا نيسلا حتفب ( داوس ) و ء ةعصعص

 . راصنألا نم وهو « ( ةيطع ) ةنزب ةيتحت ةانثمو « يازلا رسكو « ةمجعملا نيغلا



 الكفو

 ةيق ةبسن هسنج ىلإ نيئيشلا دحأ ةيق ةبسن نوكت نأ ينعأ « ةبسنلا دوجو يف
 نأوه بايثب ًاسرف ناسنإ عاب اذإ لدعلا نأ كلذ لاثم « هسنج ىلإ رخآلا ءىثلا

 ىلإ بوثلا كلذ ةهق ةبسن يه سارفألا ىلإ سرفلا كلذ ةهق ةبسن نوكت
 بايثلا كلت نوكت نأ بجيف نوسخخ هتهق سرفلا كلذ ناك نإف « بايثلا
 « باوثأ ةرشع وه اهددع ردقلا اذه يواسي يذلا ًالّثَم نكيلف « نوسخ اهتيق

 « ةلادعلا ةلماعملا يف ةبجاو ددعلا يف ضعبب اهضعب تاعيبملا هذه فالتخا نذإف

 . لثملا يف باوثأ ةرشع سرف ليدع نوكي نأ ينعأ

 « فالتخالا لك فلتخت تسيل تناك اماف « ةنوزوملاو ةليكملا ءايشألا امأو

 نأ فنص اهنم هدنع ناك نمل ةيرورض ةجاح نكت لو ةبراقتم اهعفانم تناكو
 وه انإ اذه يف لدعلا ناك فرسلا ةهج ىلع الإ هنيعب فنصلا كلذب هلدبتسي

 نإف ًاضيأو « عفانملا يف توافتت ال تناك ذإ نزولا وأ ليكلا يف يواستلا دوجوب

 ريغ اهعفانم نوكل لماعت اهيف عقي ال نأ بجوي ءايشألا هذه يف لضافتلا عنم
 يف لضافتلا عنم نذإف « ةفلتخلا عفانملا يف هيلإ رطضي امنإ لماعتلاو « ةفلتخم

 ءاهيف لْدَعلا دوجو : امهادحإ : ناتلع ةنوزوملاو ةليكملا ىنعأ « ءايشألا هذه

 . فرسلا باب نم اهب ةلماعملا تناك اذإ ةلماعملا عنم : يناثلاو

 اهنم دوصقملا سيل هذه تناك ذإ رهظأ اهيف عنملا ةلعف مهردلاو رانيدلا امأو

 كلام ىورو . ةيرورض عفانم اهل ىتلا ءايشألا ريدقت اهب دوصقملا امإو « حبرلا

 ليكلا فانصألا هذه يف ابرلا ةلع يف ربتعي ناك هنأ بيسملا نب ديعس نع
 هبشي هنإف ٠ سانلا تاقوأ يف ًايرورض معطلا نوكل ديج ىنعم وهو « معطلاو

 . ًاتوق وه سيل اهف هنم مهأ توق وه ايف فرسلا ظفحو نيعلا ظفح نوكي نأ

 اهيف بجت يتلا سانجألا ابرلا يف ربتعا هنأ نيعباتلا ضعب نع يور دقو
 نبا بهذم وهو ,ةيلاملا ينعأ : ًاقلطم عافتتالا مهضعب نعو « ةاكزلا

 . نوشجاملا



1 5-75 

 يناثلا لضفلا

 ءاسنلا اهيف زوجي الو لضافتلا اهيف زوجي يتلا ءاَيشألا ةفرعم يف

 معطلا يه تانيوبرلا يف ةئيسنلا عانتما ةلع نوكت نأ اذه نم بجيف

 عنم ةلع نإف )'©  موعطمب سيل ام تايوبرلا ريغ يف امأو . يعفاشلاو كلام دنع

 .لضافتلا عم عفانملا قفتملا دحاولا فنصلا وه كنلام دنع هيف ةئيسنلا

 ءاسنلا عنم ةّلعف ةفينحوبأ امأو . تايوبرلا ريغ يف ةئيسن يغفاشلا دنع ( سيلو
 ناك ًالضافنتم دمحاولا فنصلا تايوبرلا ريغ يفو « تايوبرلا يف ليكلا وه هدنع

 ْ فن ري يذلا فلسلا ناب نم هدنع أل « هله

 ار اني نيل

 )١( ةخسن يف ٠ هانتبثأ ام باوصلاو ( عولمم ) ةيمالسإلا ب بتكلا راد .

 .. كلف ليأتف ٠ . تلا عيل: : تايوبرلا ريغ



 ١ 6و/غ

 ثلاثلا لصفلا

 ًاعيمج نارمألا هيف زوجي ام ةفرعم يف
 .نكي ملاف « ءاسنلاو لضافتلا ينعأ : ًاعيمج نارمألا هيف زوجي ام امأو

 ًافنص ناك الو ًايوبر نكي ملاهف كلام دنع امأو . ) يعفاشلا دنع ًايوبر

 كلامو . ")ةفينح يبأ بهذم ىلع قالطاب ًادحاو ًافنص وأ (” ًالثاتم ًادحاو

 ريغ يف ءاسنلا يفو ء تايوبرلا يف لضافنتلا يف رثؤملا فنصلا ربتعي

 ناك نإو « نيفنص اهلعج تفلتخا اذإف « اهفالتخاو عفانملا قافتا تايوبرلا

 يعفاشلا ناك نإو « يعفاشلا كلذكو مسالا ربتعي ةفينح وبأو « أدحاو مسالا

 « هيف لضافتلا عنمي هنأ ينعأ : طقف تايوبرلا يف الإ ًارثؤم هدنع فنصلا سيل

 ءاهقفلا ءالؤه بهاذم ليصحت وه اذهف . ًالصأ ءاسنلل ةلع هدنع وه سيلو

 اهنإف ةئيسنلا اهيف زوجت ال ىتلا ءايشألا امأف . ثالثلا لوصفلا هذه يف ةثالثلا

 ًالجؤمو « لاح نيتاشب ةاشو نيريعبي ريعب عيب زوجيف « تاياورلا حصأ ىلع دحأ بهذم وهو (1)
 هبو . ًالجؤمو ءألاح نيبوثب بوث عيب زوجي كلذكو « ةياورلا هذه ىلع دجأو , يمفاشلا دنع 0.

 . رذنملا نباو ءروث وبأ لاق
 بايثلاو « ناويحلاب ناويحلاك هسنجب لام لك يف ءاسنلا مرحي هنأ : دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو

 . ةفينح يبأ بهذم وهو « كلذ ريغ يف مرحي الو . بايثلاب .

 نب ةمركعو « ءاطعو ءريمع نْب هللا دبعو « ةيفنحلا نبا : ءاسن ناويحلاب ناويحلا عيب هرك نميو

 .رمع نبأو ءرامع نع كلذ يورو « يروثلاو « نيريس نباو ء دلاخ

 . الف « لثاقلا عم امأف « ًالضافتم هسنجب عيب ايف الإ ءاسنلا مرحي ال : ةثلاثلا ةياورلاو

 « هسنج ريغ نم مأ . هسنج نم ناك ءاوس ء رخآ لامب عيب لام لك يف ءاسنلا مرحي : ةعبارلاو

 /6 ينغملا )و ( 07 /5 عومجملا ) يعفاشلا بهذمل رظنا . ةلبانحلا نم قرخلا مالك رهاظ وهو

 . دجأ بهذمل ( 6

 . ( ١5 /؟ يفاكلا ) كلام بهذمل رظنا (؟)

 . ( 5١ /؟ ءاهقفلا ةفحت ) ةفينح يأ بهذمل رظنا (؟)



 وباه١

 اهيق زوجي ام اهنمو « اهركذ مدقت دقو لضافتلا اهيف زوجي ال ام اهنم : نامسق
 . لضافتلا

 وه اهيف ةئيسنلا عانتما ةلعف لضافتلا اهيف زوجي ال ىتلا ءايشألا امأف

 تامولعم ةفينح يبأ دنعو « طقف ٍمْمَّطلا يعفاشلا دنعو , كلام دنع «) مْمّطلا
 دنع لضافتلا مرح فنصلا قافتا معطلاب نرتقا اذإف « نزولاو ليكلا

 « كلام دنع لضافتلا مرح راخدالا وهو ثلاث فصو نرتقا اذإو « يعفاشلا

 . ةئيسنلا تمرحو لضافتلا زاج فنصلا فلتخا اذإو

 امإ : نافنص اهنإف كلام دنع اهيف لضافتلا مرحي سيل يتلا ءايشألا امأو

 . ةموعطم ريغ امإو 2 ةموعطم

 ريغ امأو « معطلا (9 عنملا ةلعو .٠ اهيف زوجي ال هدنع ءاسنلاف ةموعطملا امأف

 الف « لضافتلا عم هعفانم تقفتا اهف هدنع ءاسنلا اهيف زوجي ال هنإف ةموعطملا

 ىرخألاو ةبولح اههادحإ نوكت نأ الإ لجأ ىلإ نيتاشب ةدحاو ةاش هدنع زوجي

 نود عفانملا قافتا ربتعي هنإ ليق دقو . " هنع روهثملا وه اذه « ةلوكأ

 اذإ امأف . لجأ ىلإ ةبولح ةاشب ةبولح ةاش هدنع زوجي ال اذه ىلعف لضافتلا

 . فلؤملا لوق نم يلي ام هرسفي كلذكو كلام بهذمل ابرلا ةلع يف كلذ مدقت دقو

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( معنملا ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف (1)
 ريغ يف ابرلا روصتي : يزج نبا لاق ( 37١5/ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) ةلأسملا هذه رظنا (5)

 ء فاصوأ ةثالث عاتجاب كلذو « تاكيلقلا رئاسو « ناويحلاو «٠ ضورعلا نم ماعطلاو « نيدقنلا
 عيبو ٠ لجأ ىلإ نيبوثب بوث عيبك : عفانملاو ضارغألا قافتاو ٠ ةئيسنلاو « لضافتلا : يهو
 ءزاج ءرخآلا نود بوكرلل امهدخأ ناك نإف « لجأ ىلإ بوكرلل نيشرفب بوكرلل شرف
 . عفانملا فالتخال

 . اقلطم يعفاشلا اهزاجأو « ًالضافتم وأ « ًالثاتم ناك ءاوس « ةئيسنلا كلذ يف ةفينح وبأ عنمو
 ا( 767 /ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا



 ٠ كبام١

 . « ًادحاو .فنصلا :ناك نإو نازئاج هدنع ةئيسنلاو لضافتلاف عفانملا تفلتخا
 ليق دقو «ربتعي ال نأ رهشألاو « عفانملا قافتا عم ءامسألا قافتا ربتعي ليقو

 اهيف هدنع زوجي ال.يتلا ادع ام ءاسنلا عنم يف هدنع ربتعملاف ةفينج وبأ امأو.
 ةاشب ةاش دنع زوجي الف ,« تفلتخا وأ عفانملا تقفتا فنصلا قافتا وه لضافتلا

 زوي ال ام لكف .يعفاشلا اأو . اهعفانم تفلتخا نإو ةكيمن نيناشب الو
 ةئيسن نيتاشب ةاش زيجيف « ءاسنلا هيف زوجي دحاولا فنصلا يف هدنع لضافتلا

 نأ» صاعلا نب ورمع ثيدح يعفاشلا .ليلدو « ةاشب ةاش كلذكو « ًادقنو

 ىلإ نيريعبلاب ريعبلا ةقدصلا صئالق يف ذخأي نأ هرمأ رن هللا لوسر

 . ءاسنلا عم دحاولا سنجلا يف لضافتلا اذهف اولاق (9 « ةقدصلا

 ىهن لَ هللا لوسر نأ » ةرمَت نع نسحلا ثيدحب تج تجتحاف ةيفنحلا امأو .

 دارفنالا ىلع سنجلا ريثأت ىلع لدي اذهو : اولاق "6 ناويحلاب ناويحلا عيب نع

 دس ضارغألا قافتا دنع ءاسنلا عنم ةاعارم يف هتدمعف كلام امأو . ةئيسنلا يف

 )١( ليلق لبق دمحأو « يعفاشلا بهذم ىلع مالكلا مدقت .

 ) )0ىلإ نيريعبب أريعب يرتشأ نأ ِهْقلَع هللا لوسر ينرمأ : ورمع نب هللا دبع ثيدح : ظفاحلا لاق
 ينطقرادلاو « دوادوبأ هاورو . لجأ ٠ ةصق هيفو « هقيرط نم يقهيبلاو ٠ دقؤ « قحسإ نبا دانسإلا يفو

 بيعش: نب ورمع قيرط نم تايفالخلا يفو « ننسلا يف يقهببلا هدروأ نكلو « هيف هيلع فلتخا '
 صيخلتلا ) رظنا ء هححصو « هدج نع هيبأ نع 2/9 ( .

 ) )5بدنج نب ةرمس ثيدح ٠ ءةسملا هاور « ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب نع ىجن هيي ينلا نأ

 . ىلعي وبأو ء دمحأ هجرخأو « دوراجلا نباو. يذمرتلا هححصو ٠ لاق « ةراشخلا يف ءايضلاو

 امل هلاسرإ اوحجر ظافحلا نأ الإ « تاقث هلاجر : هريغ لاقو « يذمرتلا هححص دقو : يناعنصلا

 نبا ثيدح نم ينطقراد لاو « نأ بح نبا هاور نكل « عاتنلا نم ةرمح نم نمحلا عابس يف

 سابع ٠ نع يذمرتلا هجرخأو . هلاسزإ دمحأو « يراخبلا حجر هنأ الإ . ًاضيأ تاقث هلاجرو

 مالسلا لبس عم مارملا غولب ) رظنا . نيل دانساي رباج 8/7 ( .



 ففي

 سنت رمي فلس اب نم نوكي نأ لإ كال فدك ل هنأ كي «ننرنا

 : ماسلا نب روع ثيدصك يجرتلا بهدم بهذ يمفاشلا نق « رع

 ناويحلا زوجي ال نأ يضتقي هرهاظ نأل « هل ليوأتلا عم ةرُمَم ثيدحل ةيفنحلاو
 « عملا بهذم بهذ ًاكلام نأكو « فلتخا وأ سنجلا قفتا ةئيسن ناويحلاب
 ضارغألا قافتا ىلع ةرعم ثيدح لمحف

 فلتخم ةرمس نم نسحلا عامسو . اهقالتخا ىلع صاعلا نب ورمع ثيدحو
 : لاق رباج نع يذمرتلا هاور ام كلامل دهشيو « يذمرتلا هححص نكلو « هيف

 ادي هب سأب الو ءاسنلا حلصي ال دحاوب نانثا ناويحلا » هتيم هللا لوسر لاق

 -نيدبعب ًادبع ىرتشا ِّتِلم هللا لوسر نأ » : تبث : رذنملا نبا لاقو () « ديب

 عيب نوكي ثيدحلا اذه ىلعو )« سؤرأ ةعبسب ةيراج ىرتشاو « نيدوسأ

 يف ءاج ام باب » » يف رباج نع ريبزلا يبأ نع ةأطرأ نب جاجحلا نع يذمرتلا هاور رباج ثيدح )١(
 بحاص لاق . فلؤملا هركذ يذلا ظفللاب « نسح ثيدح : لاقو « ناويحلاب ناويحلا عيب ةيهارك
 يورو « سيلدتلاو . أطخلا ريثك ٠ قودص وهو « ةأبطرأ نب ب جاجحلا هدنس يف : يذوحألا ةفحت
 .( 58/غ يذوحألا ةفحت عم يذمرتلا ) رظنا . ةنعنعلاب ريبزلا يبأ نع ثيدحلا اذه

 ملسلو « يذمرتلا هححصو . ةسملا ةاور « نيدبعب أدبع ىرتش ةرتشا هتيم يبنلا نأ هرباج ثيدح (؟)
 . هاثعم

 نب هللا دبعل دنسملا تادايز ىلإ حتفلا بحاص هازع ةرمس نب رباج ثيدح : يناكوشلا لاق
 . هنع تكسو ( ةيهت نبا ) هفنصملا لعف ؟  دمحأ

 نأ » سنأ نع ةجام نباو « لسمو « دمحأ هاورف « سؤرأ ةعبسب ةيراج ىرتش ةرتشا » ثيدح امأ
 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا « يلكلا ةيحد نم سؤرأ ةعبسب ةيفص ىرتشا هني ينلإ
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 ناويحلا عيب زاوج ىلإ روهملا بهذف . ةضراعتم بابلا يف راثآلاو « ثيداحألا : يناكوشلا لاق
 عم اقلطم كلذ نم عنمو « سنجلا فلتخي نأ كلام طرشو « اقلطم ًالضافتم ةئيسن ناويحلاب
 َت اوألا كسمتو . ةيوداهملاو « نييفوكلا نم هريغو « ةفيتح وبأو « لبنح نب دمحأ ةئيسنلا
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 هسة ١

 . ةعيرذ دس لبق نم ال هسفنب ًالصأ نوكي نأ هبشي ناويحلاب ناويحلا

 لبق سلجملا يف ضباقتلا هطرش نم له « ءاسن هعيب زوجي ال اهف اوفلتخاو

 .هيلع هلوقل ةفراصملا يف كلذ طارتشا يف مهقافتا دعب تايوبرلا رئاس يف قارتفالا

 يف ضباقتلا اهيف طرش نف () « زجانب ًابئاغ اهنم اوعيبت ال » : مالسلاو ةالصلا

 .قرفتلا لبق ضبقلا نإ : لاق كلذ طرتشي مل نمو « فرصلاب اههبش سلجلا

 فرصلا ىلع ليلدلا ماق املو « هيلع ليلدلا ماق ام الإ عويبلا يف ًاطرش سيل

 . لصألا ىلع تايوبرلا رئاس تيقب طقف

 # #ا *

 . لاقملا نم هيف امب'ةرمس ثيدح نع اوباجأو ءراثآلا نم هانعم يف درو امو ءورمع نبا ثيدحب -
 نم ةئيسنلا لقحي اك «٠ كلذ لحي ظفللا نأل . نيفرطلا نم ةئيسنلا هب دارملا : يعفاشلا لاقو

 . عيملا دنع حصي ال وهو ٠ ا نب يف ع يقر نم تناك اذإو « فرط
 راثآلا نم اهانعم يف امو ء سابع نباو « ةرمس نب رباجو « ةرمس ثيدحب نوعناملا جتح

 الإ تبثي ال خسنلا نأ ىفخي الو : يناكوشلا لاق . 0 أر ا تح ع

 نكمأ نإ « عملا قيرطل بلطلا الإ قبي ملف « كلذ لقني لو , خسانلا ريخأت ررقتي نأ دعب

 ليين ) رظنا . يعفاشلا نع فلس امب عملا نكمأ دقو : ليق . ضراعتلا ىلإ ريصلا وأ ء كلذ

 . ( 5 /ه راطوألا

 . هيلع قفتم وهو « هجيرخت رم دقو « ديعس يأ ثيدح نم ةلمج هذه )١(
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 عيارلا لصفلا

 '. آنحاو ًاقنم دعي ال امو ء ادحاو اقيم دعي ام ةفرعم يف

 امم لضافتلا يف رثؤلا وهو ًادحاو ًافنص دعي ايف بابلا اذه نم اوفلتخاو
 كلذكو . اهرهشأ اهنم ركذن نكل « ةريثك لئاسم يف ًادحاو ًافنص دعي ال
 نأ هطرش نم له . لضافتلا يف رثؤملا دحاولا فنصلا تافص يف اوفلتخا

 دعي اهف مهفالتخا امأف ؟ ةبوطرلاو سبيلاب الو « ةءادرلاو ةدوجلاب فلتخي ال
 موق راص «ريعشلاو حمقلا كلذ نف , ًادحاو ًافنص دعي ال ام ًادحاو ًافنص
 كلام لاق لوألابف ٠ نافنص امنأ ىلإ نورخآ راصو « دحاو فنص اهنأ ىلإ
 لاق يناثلابو , بيسملا نب ديعس نع أطوملا يف كلام هاكحو « يعازوألاو
 () سايقلاو عامسلا اهتدمعو « ةفينح وبأو يعفاشلا

 ًالثم الإ ريعشلاب ريعشلاو ربلاب ربلا اوعيبت ال » هِي هلوقف عامسلا امأ
 نب ةداسبع ثيدنح قرط ضعب يف نإف أضيأو « نيص اهلعجف "7 لشب
 متكش فيك ريعشلاب ربلاو « مكش فيك ةضفلاب بهذلا اوعيبو » تماصلا

 ححصو يروثلا نع عيكوو قاوولا دبع هركذ « ديب أدي متمش مش فيك رقملاب حلملاو

 . يذمرتلا ةدايزلا هذه

 انوكي نأ بجوف « اههعفانمو امهؤاممأ تفلتخا نائيش اهألف سايقلا امأو

 وبأو ٠ روث وبأو ٠ قحسإو يروثلاو . دمحأ لاق هبو ٠ , ناسنج ريعشلاو ؛ ربلا نأ يعفاشلا بهذم )١(

 ا . هباحصأو ٠ ةفينح

 نب نمحرلا دبعو صاقو يبأ نب دعس نع كلذ يكحو ؛ ءدحاو سنج اهنأ : ةياور دمحأ نعو
 ىنغملا ) رظنا ء ثيللاو . كلامو « دامحو ٠ محلاو « يسودلا عيقيقم نباو ٠ ثوغي دبع نب نب دوسألا
 1 76/٠١(. عومجملا)و ( ””/:

 « بهذلاب بهذلا » ظفلب نكلو . هجيرخت مدقت دقو . تماصلا نب ةدابع ثيدح يف ءاج ام وه (1)

 . فنصللا هركذ يذلا ظفللاب سيلو « .. ريعشلاب ريعشلاو ء ةضفلاب ةضفلاو
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 امأو . ةعفنملاو مسالا يف ةفلتخما ءايشألا رئاسو بهذلاو ةضفلا هلصأ « نيفنص

 عامسلا ًاضيأ كلذ يف اودتعاف هباحصأ امأو . ةنيدملاب هفلس لمع هنإف كلام ةدمع

 ماعطلا » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ينل نأ يور اف عامسلا امأ . سايقلاو

 اذهو « ريعشلاو ربلا لوانتي ماعطلا مما.: اولاقف 2« لثبب ًالثم ماعطلاب

 . ةحيحصلا ثيداحألا هرسفي , ماع اذه نإف »2 فيعض

 ةقفتملاو ؛ عفانلا يف اهقافتا نم ًاريثك اوددع مهنإف سايقلا قيرط نم امأو
 فنص ريعشلاو كلام دنع تلسلاو « قافتاب اهيف لضافتلا زوجي ال عفانللا

 عويبلا يف هنعو « ةاكزلا يف دحاو فنص هدنع اهنإف ةينطقلا امأو « دحاو

 فالخلا ببسو « فانصأ ابنأ ىرخألاو ء دحاو فنص اهنأ اهادحإ : ناتياور
 ء دحاو فنص : لاق قافتالا ِبْلَع نف « اهفالتخاو اهيف عفانملا قافتا ضراعت

 سرواجلاو نخدلاو زرألاو « فانصأ وأ نافنص : لاق فالتخالا بلغ نمو

 ٠ ١ . دحاو فنص هدنع

 نا ايل نيل

 يذلا محللا نم دحاولا فنصلا يف بابلا اذه نم اوفلتخاو : ةلأسم

 تاوذ محلف : فانصأ ةثالث موحللا : كلام لاقف . لضافتلا هيف زوجي ال

 هذهو « ًاضيأ دحاو فنص هلك ريطلا محلو « فنص ءاملا تاوذ محلو « عبرألا

 نم دحاو لك : ةفينح وبأ لاقو « لضافتلا اهيف زوجي ةفلتخم فانصألا ةثالثلا

 ؛ هنيعب دحاولا عونلا يف الإ زئاج هيف لضافتلاو « ةريثك عاونأ وه هذه
 فنص اهعيمج نأ رخآلاو « ةفينح يبأ لوق لثم امهدحأ : نالوق يعفاشللو

 يعفاشلاو هزيجي ال كلامو « الضافتم رقبلاب منغلا محل زيجي ةفينح وبأو . دحاو
 ةدمحو . "9 هزيجي كلامو . ًالضافتم مغلا محلب ريطلا محل عيب زيجي ال

 كلذكو . يودعلا هللا دبع نب رمعم نع مسم هاور « لثب ًالثم ماعطلاب ماعطلا ه ثيدح (1)
 . ( 588/6 رابخألا ىقتنم ) رظنا . دمحأ هاور

 لعج هنأ الإ ء دمحأ نع ةياور يهو ٠ فلؤملا ركذ ؟ سانجأ ةعبرأ موحللا نأ كلام بهذم (؟)
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 اهنألو "7 لثب ًالثم ماعطلاب ماعطلا » : مالسلاو .ةالصلا هيلع هلوق يعفاشلا

 محللا مما اهيوانتيو « فلتخت اهب تناك يتلا تافصلا تلاز ةايحلا اهتقراف .اذإ

 اهمل نوكي نأ بجوف « ةفلتخم سانجأ هذه نأ ةيكلاملا ةدمعو . ًادحاو ًالوانت

 نإ لوقتو « هذه نم دحاولا سنجلا يف يذلا فالتخالا ربتعت :ةيفنحلاو

 كنأك هنم دحاولا سنجلا يف ينعأ « ناويحلا يف يتلا عاونألا نيب يذلا فالتخالا

 لكف ةلملابو .ريعشلاو ربلاو رملا نيب يذلا فالتخالا نازو وه رئاطلا تلق
 وه اهيلع صوصنلا ءايشألا نيب يذلا فالتخالا نازو نأ يعدت ةفئاط
 ميرحت نأل « ىنعملا ةهج نم ىوقأ ةيفنحلاو « محللا يف هارت يذلا فالتخالا

 0. ةعفنملا قافتا دنع وه امنإ لضافتلا

 فلا دي ع

 : لاوقأ ةثالث ىلع تيملاب ناويحلا عيب يف بابلا اذه نم اوفلتخاو : ةلأسم
 يف زوجي هنإ لوقو ٠ ثيللاو يعفاشلا لوق وهو « قالطإب زوجي ال هنإ لوق
 ينعأ : ةقفتملا يف كلذ زوجي الو . لضافتلا اهيف زوجي يتلا ةفلتخلا سانجألا

 دوصقملا يتلا يف كلذو « لضافتلا قيرط نم اهيف يذلا لهجلا ناكل ةيوبرلا

 . فانصأ ةثالث هدنع نوكيف « ًادحاو اسنج شحولاو « ماعنألا

 يلوق دحأو « ةفينح يبأ لوق وهو « هلوصأ فالتخاب ةفلتخم سانجأ هنأ : ةيناشلا ةياورلاو

 تناكف « سانجأ يه « لوصأ عورف اهنأل « دمحأ بهذمل ةمادق نبا لاق 5 حصأ يهو « يعفاشلا

 ةعبرأ اهنأ يضاقلا راتخاو « ةلبانحلا نم ليقع نبا رايتخا وهو ءزابخألاو ةقدألاك ًاسانجأ
 1 ١ ..سانجأ

 سنج هلك محللا نأ : دمحأ نع ةلبانحلا نم ليقع نباو ٠ باطخلا وبأ اهركذ.ةياور كانهو
 111/٠١(2 عومجملا )و ( 51/6 ينغملا ) رظنا . يعفاشلا يلوق دحأو ءروث يبأ لوق وهو « دحاو

 . ةفينح يلأ بهذمل ( 97/.30024 عئانصلا عئادب ) رظناو

 )١( ثيدحلا جيرخت مدقت ..
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 « لكألل دارت ةاشب ةحوبذم ةاش زوجي الف « كلام لوق وهو « لكألا اهنم

 دوصقملا ناك اذإ يحلاب يحلا زيجي ال هنأ ىتح : لوكأملا ناويحلا يف هدنع كلذو

 نم هدنع كلذ عانتما نأ ينعأ « بابلا اذه .نم هدنع يهف ء امهدحأ نم لكألا

 . © ةفينح وبأ لاق هبو « ًاقلطم زوجي هنأ ثلاث لوقو « ةنبازملاو ابرلا ةهج

 « بيسملا نب ديعس لسرمل بابلا اذه يف لوصألا ةضراعم فالخلا ببسو

 هللا لوسر نأ » بيسملا نب ديعس نع ملسأ نب ديز نع ىور ًاكلام نأ كلذو
 اذه ةضراعم هدنع حدقنت مل نف () « محللاب ناويحلا عيب نع ىج هني

 نأ ىأر نمو « هب لاق ميرحتلا بجوت يتلا عويبلا لوصأ نم لصأل ثيدحلا

 )١( ةعبسلا ءاهقفلا لاق هبو « ناويحلاب محللا عيب زوجي ال : دمحأو . يعفاشلاو « كلام بهذم .

 هريغب زوجيو « محّلل دعم ناويحب محللا عيب زوجي ال هنأ : كلام نع يكحو .

 مهاردلاب محللا عيب هبشأف « هيف ابر ال امب ابرلا لام عاب هنأل « ًاقلطم زوجي : ةفينح وبأ لاقو «
 هسنج ريغ نم محلب وأ .

 كلام هاور « ناويحلاب محللا عبي نع ىجن » ه قلي ينلا نأ يور ام لوألا لوقلا باحصأ ةجحو

 اذه :ربلا دبع نبا لاق . ِهْقلَي ينلا نع بيسلا نب ديعس نع مسأ نب ديز نع أطوملا يف
 دمحأ مامإلا هركذ ..« تيمب يح عابي نأ ىهن هنأ ه هَقَِي ينلا نع يور كلذكو . هديناسأ نسحأ .

 هسنج نم محللا ناك اذإ اذه .

 ءزوجي ال هنأ ةلبانحلا نم قرخلاو ء دمحأ مالك رهاظف . ناويحلا سنج ريغ نم ناك اذإ امأ

 نالوق هيف يعفاشللو . هزاوج ةلبانحلا نم يضاقلا راتخاو .

 ءاهقفلا ةماع لوق وهو « دمحأ باحصأ لوق رهاظ يف زاج « محللا لوكأم ريغ ناويحب هعاب نإو

 عومجملا )و ( 58 /؛ ينغملا ) رظنا ٠ ( عئانصلا عئادب ) رظناو 7/50١ ( .

 يف دواد يبأ دنع وهو « ًالسرم بيسملا نب ديعس ثيدح نم يمفاشلا هنع ىورو « كلام هاور 0

 ' مكحو .دعس نب لهس نع يرهزلا نع كلام نع بئارغلا يف ينطقرادلا هلصوو ؛ ليسارملا

 دهاش هلو « يزوجلا نباو ءربلا دبع نبا هعبتو « أطوملا يف يتلا ةلسرملا ةياورلا بوصو « هفعضب
 يبأ ةياور نم هجرخأو , فيعض وهو ءريهز نب تباث هيفو ءرازبلا هاور رمع نبا ثيدح نم
 نع نسحلا ةياور نم هنم ىوقأ دهاش هلو « فيعض ةيمأ وبأو « ًاضيأ عفان نع ىلعي نب ةيمأ

 رظنا . ةهزخ نياو , يقهببلاو  ماسحلا هجرخأ . هنم هعامس ةحص يف فلتخا دقو « ةرمس

 05١(. /” صيخلتلا )
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 هلعجيف ثيدحلا َبْلَغُي نأ امإ : نيرمأ دحأ هيلع بجو هل ةضراعم لوصألا

 ثيدحلا َبْلَع يعفاشلاف « هل لوصألا ةضراعم ناكمل هدري وأ هسفنب ًادئاز ًالصأ

 عيبلا لعجف « عويبلا يف هلوصأ ىلإ هدر كلامو « لوصألا َبْلَغ ةفينح وبأو
 نوتيزلاب تيزلا عيب لثم . هلصأب يوبرلا ءيشلا عيب ينعأ ءابرلا باب نم هيف
 يهو « ةنبازملاب ءاهقفلا هفرعي يذلا هنإف . لصألا اذه ىلع مالكلا يتأيسو

 نم تايوبرلا يف ةعونمم اهنأ كلذو « ةهجب ررغلا يفو « ةهجب ابرلا يف ةلخاد
 لهجلا هببس يذلا طقف ررغلا ةهج نم تايوبرلا ريغ يفو « ررغلاو ابرلا ةهج
 . لصألا نع جراخلاب

 5 ٠

 رهشألاف « لثب ًالْثم ةطنحلاب قيقدلا عيب يف مهفالتخا بابلا اذه نمو : ةلأسم
 وهو ءزوجي ال هنأ هنع يورو « هئطوم يف كلام لوق وهو « هزاوج كلام نع
 ضعب لاقو « 22 كلام باحصأ نم نوشجاملا نباو ةفينح يلبأو يعفاشلا لوق
 رابتعا ناك اذإ عنملا ةياور افإو « هلوق نم ًافالتخا وه سيل : كلام باحصأ

 اذإ زاوجلا ةياورو « هليك فلتخا ًاقيقد راص اذإ ماعطلا نأل « ليكلاب ةيلثملا
 اهدخأ نأ لبق نم كلذ يف هدنع عنملاف ةفينح وبأ امأو « نزولاب رابتعالا ناك

 نأ ةداعلا ترج اهف نزولا وأ.ليكلا ربتعي كلامو . نوزوم رخآلاو ليكم

 رظنا . يعفاشلا اهعنمو ( 40/5 ريغصلا حرشلا ) رظنا . ةطنحلاب قيقدلا عيب زاوج كلام بهذم )١(

 « نسحلاو « بيسلا نب ديعس بهذم وهو حيحصلا يف دمحأ بهذم وهو ( 504/٠١ عومجملا )
 . يروثلاو « ماشهو « لوحكمو « ةفينح يبأو « يروثلاو « دامحو « مكحلاو
 : ةداتقو ٠ يعخنلا نع كلذ يكحو ٠ كلامو « ةعيبر لاق هبو « زئاج هنأ : ةياور دمحأ نعو
 زاجف « اهوازجأ ترسكت افإو « ةطنحلا سفن قيقدلا نأل ء روث يبأو ٠ قحسإو « ةمربش نباو
 . حاحصلاب ةرسكملا ةطنحلاك ضعبب اهضعب عيب
 « مرحف « ًالضافتم اهسنجب ةطنحلل عيب قيقدلاب ةطنحلا عيب نأ لوألا لوقلا باحصأ ةجحو
 . ( ؟9 /؛ ينغملا ) رظنا . نيتليكمب ةليكم عيبك
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 . نزوي الو لاكي ال ايف ددعلاو « نزوي وأ لاكي

 لثم هيف ابرلا عنم هلصأ امم ةعنصلا هلخدت اهف بابلا اذه نم اوفلتخاو

 دق هنأل « ًالثاتمو ًالضافتم كلذ عيبب سأب ال : ةفينح وبأ لاقف ءزبخلاب زبخلا

 ًالثاتم زوجي ال : يعفاشلا لاقو « ابرلا هيف يذلا سنجلا نع ةعنصلاب جرخ

 ربتعت يتلا هريداقم هب تلهج ًاريغت ةعنصلا هتريغ دق هنأل « لضافتم نع ًالضف

 هيف ليق دقو . ًالثاتم زوجي هنأ هدنع ربخلا يف رهشألاف كلام امأو . ةلثاملا اهيف

 عم هدنع زئاجف نيجعلاب نيجعلا امأو . يواستلاو لضافتلا هيف زوجي هنإ
 . 29 ةلثاملا

 , هلقنت سيل وأ تايوبرلا سنج نم هلقنت ةعنصلا له فالخلا ببسو
 « هلقنت : ةفينح وبأ لاقف ؟ نكمت ال ؤأ هيف ةلثاملا نكم لهف هلقنت مل نإو

 كلام ناكف« اهيف ةلثاملا ناكمإ يف اوفلتخاو .. هلقنت ال : يعفاشلاو كلام لاقو

 . نزولا نع ًالضف رزحلاو ريدقتلاب محللاو زبخلا يف ةلثاملا رابتعا يجي

 « ةعنصلا هتلخد دق رخآلاو ةعنص هلخدت مل نييوبرلا دحأ ناك اذإ امأو

 نوكي نأ نم ينعأ : سنجلا نم هلقنت ةعنصلا نأ اهنم ريثك يف ىري ًاكلام نإف

 نب هللا ديبع لاق هبو . هبهذم يف فالخ الب يعفاشلا ًانيل ناك اذإ ءزبخلاب زبخلا عيب زجي مل نمم )١(
 . زوجي هنإف ًاتيتف لعجو « سبي اذإ امأ . رذنملا نبأ هنع هلقت نسحلا

 لاق هبو « نزوي مل نإو ء هب سأب الف « لثب ًالثم نوكي نأ ىرحت اذإ هنأ كلام نعو
 . نيصرقب ًاصرق هب سأب ال هنأ ةفينح يبأ نع يكحو . روث وبأو « يعازوألا

 ش : ناعون وهف , دمحأ دنع امأ

 ءاشنلاو ءزبخلاك هتحلصمل هيف لعج امنإ « هسفن يف دوصقم هريغ نم هيف ام نوكي نأ : اههدحأ

 1 . نزولا

 زوجي الف .. ريزابألا زبخو « ةريزخلاو , ةسيرهلاك : دوصقم وه ام هريغ هيف ام : يناثلا عونلا

 . كلام بهذمل ( 80 /؟ عومجملا ) رظنا . رخآب عون عبب الو « ضعبب هضعب عيب
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 ليصفتو « كلذ ىري سيل اهضعب يفو « لضافتلا اهيف زيجيف أدحاو ًاسنج
 سنج نم هدنع خوبطملاو يوشملا محللاف « لاصفنالا ريسع كلذ يف هبهذم

 ليصفتلا هباحصأ مار دقو « ناسنج ةولقملا ريغو هدنع ةولقملا ةطنحلاو « 9 دحاو

 رصصحنت ىتح هلوق نم نوناق كلذ يف .سيل نأ هبهذم نم رهاظلاو « كلذ يف

 رسعي ًاضيأ كلذكو « ىقتنملا يف يجابلا اهرصح مار دقو « اهيف هلاوقأ هيف
 اهب عقي يتلا سانجألا نم ءيش ءيش يف قافتالا هدنع بجوت يتلا عفانملا رصح

 ضورعلاو ناويحلا يف ينعأ : كلذ بجوت ال يتلا نم اهزييمتو « لماعتلا

 تاقوأ يف ةهاشتم ءايشأ نع لئس اذإ ناسنإلا نأ رسعلا ببسو « تابنلاو

 رظنلا ئداب هيطعي ام الإ اهزييمت يف هيلع لمعي نوناق هدنع نكي مو ةفلتخم

 يرجي نأ مارف دحأ هدعب نم ءاج اذإف « ةفلتخم تاباوجب اهيف بواج لاحلا يف

 نيبتت تنأو « هيلع كلذ رسع دحاو لصأو دحاو نوناق ىلع ةبوجألا كلت
 بابلا اذه تاهمأ يه هذهف « مهبتك نم كلذ

 انا ان نيل

 دوجو عم سبايلا نم هسنجب بطرلا يوبرلا عيب يف مهفالتخا امأو : لصف

 نب دعس نع كلام ىور ام كلذ يف ببسلا نإف «زجانتلاو ردقلا يف لثاتلا

 « بطرلاب رقلا ءارش نع لئسي ِةّنِيَي هللا لوسر تعمس » : لاق هنأ صاقو يبأ

 نع ىهنف « معن : اولاقف ؟ فج اذإ بطرلا صقنيأ : هتيم هللا لوسر لاقف
 : لاح ىلع بطرلاب رقتلا عيب زوجي ال : لاقو ءاماعلا رثكأ هب ذخأف ( « كلذ

 ًالثم ةيلقملاك . ًالضافتم هعيبب سأب ال هنأ ءروث يبأو « دمجو « فسوي يبأو « كلام نع يور )١(

 هنمو « يعفاشلا بهذم وهو « دححاو سنج ءازجأ اهنأل « زوجي ال هنأ دمحأ بهذمو « ةئينلاب
 : ..ةعنصلا هتلخد يناثلا نأل « قيوسلاب قيقدلا

 . ( 7١ /6 ينغملا ) رظنا . زوجي هنأ : دمحأ نع يورو
 « ماجلاو , نابح نباو « ةميزخ نباو « ننسلا باحصأو « دمحأو « يعفاشلاو « كلام هاور (؟)

 -صاقو يبأ نب دعس لأس هنأ شايع يبأ ديز ثيدح نم مهلك ء رازبلاو ٠ يقهيبلاو ٠ ينطقرادلاو



1 

 كمه١

 كلذ يف هفلاخو . كلذ زوجي : ةفينح وبأ لاقو « امهريغو يعفاشلاو كلام

 . © ةفينح يبأ لوقب يواحطلا لاقو . فسوي وبأو نسحلا نب دم هابحاص

 « ثيدحلا ركذو « كلذ نع هاهنف « ءاضيبلا : لاق ؟ لضفأ اهيأ : لاقف « تلسلاب ءاضيبلا نع

 يف ينطقرادلا ركذو « « ةئيسن رتلاب بطرلا عيب نع ىهن »: ةرصتخم ماحلاو « دواد ينأل ةياور يفو

 اوقفاو ديز نب ةماسأو « ناثع نب كاحضلاو « نيصحلا نب دوادو « ةيمأ نب ليعامسإ نأ : للعلا
 نع نيصحلا نب دواد نع كلام نع هب ثدح هابأ نأ : ينيدملا نبا ركذو « هدانسإ ىلع كلام

 ًاكلام نأكف : لاق « ميدق كلام نم يبأ عامبو : لاق « شايع يبأ ديز نع ديزي نب هللا دبع

 ىلع هيأر رقتسا مث « دواد نع ةرم هب ثدحف « هب هثدحف « هخيش يقل مث « دواد نع هقلع ناك

 نب ىحي نع لالب نب نايلس نع بهو نبا ثيدح نم يقهيبلا هاورو « هخيش نع هب ثيدحتلا

 مهنم « ةعامج هلعأ دقو « يوق لسرم وهو « ًالسرم تلم يبنلا نع ةماس يبأ نب هللا دبع نع ديعس

 يبأ ديز ةلاح ةلاهجب هلعأ مهلك , قحلا دبعو « مزح نب دم وبأو « يربطلاو ٠ يواحطلا
 . شايع
 نانثا هنع ىور دق : يرذنملا لاقو . َتْبَت ةقث هنإ : لاق ينطقرادلا نأ باوجلاو : ظفاحلا لاق

 نعط ًادحأ معأ الو : لاق « ماحلاو « يذمرتلا هححصو « هدقن ةدش عم كلام هدقعا دقو + ناتقث

 ديز : ليقو . تماصلا نب ديز يقرزلا شايع وبأ وه هنأ عز نم مهوب يواحطلا مزجو « هيف
 « دواد وبأ ىورو : ظفاحلا لاق . لاق ؟ وهو « هريغ هنأ ححصو ء روهشلا يباحصلا ناهعنلا نبأ

 نع شايع يبأ ديز نع ديزي نب هللا دبع نع ريثك يبأ نب ىبحي قيرط نم مكاحلاو ٠ يواحطلاو

 . « ةئيسن رقلاب بطرلا عيب نع ىجن هَ ينلا نأ » دعس
 فلاخ : لاقو « ينطقرادلا كلذ درو « ةئيسنلا ركذ هيف ثيدحلا لصأ وه اذه : يواحطلا لاق

 . ةئيسنلا اوركذي ملف « ديز نب ةماسأو « ناثع نب كاحضلاو ةيمأ نب ليعاممإو « كلام ىحي
 لاق مث , ًاضيأ ةدايزلا نودب شايع يبأ ديز نع سنأ يبأ نب نارمع ىور دقو : يقهيبلا لاق

 نم برض هنأ : حاحصلا يفو ءريعشلاو « ةطنحلا نيب بح ءاضيبلا : نيبيرغلا يف لاق : ظفاحلا

 . اهدعب امو ( 77١/٠١ عومجملا )و . ( 5/7 صيخلتلا ) رظنا . رشق هل سيل « ريعشلا

 ةطنحلاو « نبجلاب نبللاو بييزلاب بنعلاو ءرقلاب بطرلاك « هسنج نم بطرلاب سبايلا عبي )١(

 « يعفاشلاو « كلام هعنم ؛ كلذ وحنو « ةئينلاب ةيلقملا وأ ٠ ةسبايلاب ةبطرلا وأ « ةلوابملا
 بيسملا نب ديعسو « صاقو يبأ نب دعس لاق هبو ء دمجو ,« فسوي وبأو قحسإو « دمحأو

 نم لاجحب زوجي ال رقلاب بطرلا عيب نأ ىلع نيماسملا ءاماع روهمج : ربلا دبع نبا لاق . ثيللاو
 . لاوحألا

 /؟ يفاكلا ) رظناو ( 38/٠١ عومجملا )و ( 17/6 ىنغملا ) رظنا . كلذ زوجي : ةفينح وبأ لاقو
 . ةفينح يِبأ بهذمل ( 807 /9 عئانصلا عئادب ) رظناو . كلام بهذمل ( ١



 هرجا/ ١

 يف مهفالتخاو « هل هريغو ةدابع ثيدح رهاظ ةضراعم فالخلا ببسو

 - « ةاوابملاو ةلثاملا طقف زاوجلا يف طرتشا ةدابع ثيدح نأ كلذو « هحيحصت
 ثيداحأ رهاوظ بْلَغ نف « لآملا لاح ال دقعلا لاح هرهاظب يضتقي اذهو

 وه : لاق هسفنب ًالصأ ثيدحلا اذه لعج نمو « ثيدحلا اذه در تايوبرلا

 . تايوبرلا ثيداحأل رسفمو دئاز رمأ

 لاق . ناخيشلا هجرخي لو هحيحصت يف سانلا فلتخا ًاضيأ ثيدحلاو

 . تييَي هللا لوسر نأ هنع ريثك نب ىحي هاورف « هللا دبع هيف فلوخ : يواحطلا

 ثيدحلا اذه هنع ىوري يذلا نإ : لاقو « ةئيسن رقلاب بطرلا عيب نع ىجن »

 . هب لمعلا ىلإ اوراص ءاهقفلا روهنج نكل « لوهجم وه صاقو يبأ نب دعس نع

 كلذكو , ثيدحلا اذه يف محلا ليلعت ىلع هب ًاسايق هئطوم يف كلام لاقو

 محللاو قيقدلاب نيجعلاك ةلثاملا عنم ينعي : مارخ هعون نم سبايب بطر لك

 ةّيِرَعلاو « هدنع اهنع يهنملا كلام دنع ةنبازملا يمسق دحأ وهو بطرلاب سبايلا
 اهنع يهنملا ةنبازملاو « يعفاشلا دنع كلذكو « لصألا اذه نم ةانثتسم هدنع

 لهجلا عضومل ليخنلا سوؤر يف رقلاب ضرألا ىلع رقلا عيب وه ةفينح يبأ دنع
 يف ةلعلا هذه يعفاشلا درطو . يواستلا دوجوب يفعأ اههنيب يذلا رادقملاب

 عم نيجعلاب نيجعلا الو « بطرلاب بطرلا عيب زجي مف « نيبطرلا نيئيشلا
 لُج كلذ يف هفلاخو « فافجلا دنع اههنيب دجوي لضافتلا نأ عز هنأل « لثاتلا

 . 2١ ثيدحلا اذهب لاق نم

 ٌرٌّوَصَنُي كلذف « ةيوبرلا فانصألا يف ءيدرلاب ديجلا عيب يف مهفالتخا امأو

 لوق يف لثاتلا عم زوجيف « هلثب بطرلا نم هوحنو ٠ بنعلاب بنعلاو « بطرلاب بطرلا عيب )١(

 ٠١/ عومجملا )و ( ١7 /؛ ينغملا ) رظنا . نيلوق ىلعف « هوحنو « رايخلاو « ءاثقلاك هنم سببي ال ام

 ا( لاا
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 كلذ نم دوجأ امهدحأ : نيفنصب ةدوجلا يف ّطَسَو دحاو فنص اهنم عابي نأ

 رمت نم نْيَّدمب ٍطَسَو ٍرمت نم نْيَدُم عيبي نأ لثم « أدرأ رخآلاو « فنصلا
 نأ همهتي هنألاذه دري كلام نإف« هنم نودأ رخآلاو « طسولا نم ىلعأ اههدحأ |

 هعم لعجف « بيطلا نم دم يف طَسَولا نم ِنْيَّدُم عفدي نأ دصق افإ نوكي
 , " اذه يف يعفاشلا هقفاوو « كلذ نم بجي ال ام ليلحت ىلإ ةعيرذ ءيدرلا .

 « مهتلا َلِمْعُي ال هنأل ةمهتلا هذهل بسحأ ايف وه سيل هدنع ميرحتلا نكلو

 ةدايز نكت مل ىتم هنأ كلذو « ةفصلا يف لضافتلا ربتعي نأ هبشي نكلو

 ةاواسم كانه سيلف الإو « طسولا نع ءيدرلا ناصقن لثم طسولا ىلع بيطلا

 . ةفصلا يف

 هلثم فنصب تايوبرلا نم فنص عيب زاوج يف مهفالتخا بابلا اذه نمو

 نم لقأ ضّرَعلا هعم لمعجي يذلا فنصلا ناك اذإ مهارد وأ ريناند وأ ضَرَعَو

 يف نافلتخم نافنصلاو ضرع اههنم دحاو لك عم نوكي وأ درفملا فنصلا كلذ

 : يناشلاو . مهردو رقلا نم ليكب رتلا نم نيليك عيبي نأ لثم : لوألاف « رْدَقلا

 لاقف . مهردو رملا نم لايكأ ةثالثب بوثو رقلا نم نيليك عيبي نأ لثم

 نإ : نويفوكلاو ةفينح وبأ لاقو زوجي ال كلذ نإ : ثيللاو يعفاشلاو كلام .

 . "زئاج كلذ

 هذه يف اوفلتخا دق ءاهقفلا نأ ىحوي « ... ءيدرلاب ديجلا عيب يف مهفالتخا امأو » : فلؤملا لوق )١(
 مدع يف مهنيب فالخ ال « ءاملعلا نيب اهيلع عمج ةلئسملا هذه نإف ٠ كلذك رمألا سيلو « ةلئسلا
 عامجإلاو » : لاقف يناعنصلا كلذكو ( 501/0 راطوألا لين ) رظنا . يناكوشلا كلذ ركذ ؛ زاوجلا
 . ( 50/7 مالسلا لبس ) رظنا « حلا كلذ يف نوزوملاو , ليكملا نيب قرف ال هنأ ىلع مئاق

 . كلذ لمأتف ( 508 /5 ) رظنا . ربلا دبع نبا نع عامجإلا حتفلا يف ظفاحلا لقن كلذكو

 يعفاشلا مامإلا نع يكبسلا مامإلا اهلقن ( 5١8/٠١ عومجملا ) يعفاشلا بهذمل ةلئسملا هذه رظنا (؟)

 نب ماس نع اذه يورو «روثوبأو « قحسإ لاق هبو « زاوجلا مدع يف دمحأ بهذ ماوهو « مألا نم

 زوجي هنأ ىلع لدت ىرخأ ةياور دمحأ نعو . نيريس نباو « حيرشو « دمع نب مماقلاو « هللا دبع

 هسنج ريغ نم اههنم دحاو لك عم نوكي وأ « هريغ هعم يذلا نم رثكأ درفملا نوكي نأ طرشب



 لنيك

 نوكي نأ يغبني يوبرلا سنجلا نم ضرعلا لباقي ام له فالخلا ببسف
 هتاواسمب رابتعالا لاق نف ؟ عئابلا اضر كلذ يف ىفكي وأ ةيقلا يف هل ًايواسم
 ًايواسم ضرعلا نكي مل اذإ هنأل « كلذب لهجلا ناكمل زوجي ال : لاق ةيقلا يف
 عاب نإ هنأ كلذ لاثم « ةرورض لضافتلا ناك يناثلا ىلع نييوبرلا دحأ لضفل

 « ليكلا يواست بوثلا ةيق نوكت نأ بجي دقف بوثو ليكب رمت نم نيليك

 . ةرورض لضافتلا عقو الإو

 ربتعي كلامو « ناعيابتملا هب ىضري نأب كلذ يف يفتكيف ةفينح وبأ امأو

 فنصلا عيب ىلإ ةعيرذ كلذ لعاج لعج امنإ هنأل « ةعيرذلا دس اذه يف ًاضيأ

 . سنجلا اذه يف مهلئاسم تاروهشم هذهف « ًالضافتم دحاولا

 ل عا *

 . ( 56 /6 ينغلا ) رظنا . زئاج كلذ : ةفينح وبأ لاقو -



 للا

 ةيوبرلا عئارذلا عويب يف باب

 « ناصقتن وأ ةدايزب رخآلل اههدحأ لاق اذإ : نّيعيابتمل ضرعي ءىش انهو

 وهو ناصقتن وأ ةدايزب هعاب يذلا ءيشلا هبحاص نم اههدحأ ىرتشا اذإ نْيميابتمالو
 ناسنإ عيبي نأ لثم « يوبر عيابت كلذ ىلإ دصق ريغ نم اههنيب روصتي نأ

 اذإف « لجأ ىلإ نيرشعب هنم اهرتشي مث ادقت ريناند ةرشعب ةعلس ناسنإ نم .

 ريناند ةرشع َعَفَد امههدحأ نأ ىلع رمألا رقتسا ىلوألا ىلإ ةيناثلا ةعيبلا تفيضأ

 نم "”ركذنف . لاجآلا عويبب فرعي يذلا وه اذهو . لجأ ىلإ نيرشع يف

 سيل باتكلا اذه ناك ذإلاجألا عويب نم ةلأسمو « ةلاقإلا يف ةلأسم كلذ

 . لوصألا ليصحت هيف دوصقملا امإو « عيرفتلا هب دوصقللا

 اي ذيل ذت

 ىلإ الم رانيد ةئامب ًادبع () : تلق كنأك ام ًائيش عاب نم نأ اوفلتخي م : ةلأسم

 . ةرثع هيلإ عفديو هعيبم هيلإ فرصي نأ عاتبملا لأسف عئابلا مدن مث , لجأ
 ةلاقإلا نأو « كلذب سأب ال هنأو زوجي كلذ نأ لجأ ىلإ وأ دقن ًالثم ريناند

 عيبي نأ يف جرح الو « فتأتسم عب يه ناصقنلاو ةدايزلا اهتلخد اذإ مهدنع

 هنم ىرتشا ةلأسملا هذه يف هنأل ء هنم رثكأب هيرتشي مث نشب ءيشلا ناسنإلا

 اهداز يتلا ليقاثم ةرشعلابو هل تبجو يىتلا ةئاملاب هعاب يذلا دبعلا لوألا عئابلا

 لجأ ىلإ رانيد ةئامب عيبلا ناك ول مهنيب فالخ ال كلذكو « لجأ ىلإ وأ ًادقن

 . لجأ ىلإ وأ دقت ليقاثم ةرشعلاو

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( ركذف ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف )١(

 ٠ لاق نأك + ام اديش عاب نم نأ ) : باوصلا لملو . اذكه ةرالا نيد تا خا عجب ف

 . رظن هيف « .. ًائيش + حاب نم نأ اوفتخي ١) فاولا لرق

 95 اهيلع قفتملا هتروصو ٠ خسف مأ « عيب وه انلق ءاوس ءزئاج هلاقإلا عيب نأ ىلع اوقفتا مه :! : ًالوأ
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 عئابلا يطعي نأ ىلع ةلاقإلا لأسو ةلأسملا هذه يف يرتشملا مدن نإ امأو

 « ةلأسملا هيف تبجو يذلا لجألا نم دعبأ لجأ ىلإ وأ ًادقن ليقاثملا ةرشعلا

 هجوو "زوجي : يعفاشلا لاقو .زوجي ال : كلام لاقف « اوفلتخا انهف

 لجأ ىلإ بهذلاب بهذلا عيب دصق ىلإ ةعيرذ كلذ نأ كلام كلذ نم هرك ام

 يف دبعلاو ليقاثم ةرشعلا عفد يرتشلا نأل . بهذب ضرعو بهذ عيب ىلإو

 عيبملا كرت ةلاقإلا : الام بح. ( 108/7 قغصلا حوشلا ) يف ةفرع نبا نع لال هجن

 يف ءاجو .رجي مل , لقأ وأ ٠ نهلا نم رثكأب تعقو نإف : حراشلا لاق . ىهتنا . هنمب هعئابل
 مدن مث « لجر نم ًائيش دحأ ىرتشا اذإ « عيبلا ةلاقإ هتروص : « ةجاحلا حاجنإ » يف لاق دوبعملا نوع

 « عيبملا درف ٠ نلا مادعنال وأ « هيلإ هتجاح لاوزل وأ ٠ هيف نبغلا روهظل امإ « هئارتشا ىلع
 ْ . ( 880/9-) رظنا . ةمايقلا موي هترثعو « هتقشم هللا لازأ . هدر عئابلا لبقو
 « صقن وأ « داز ولف « نقلا كلذب الإ حصي الو : يعفاشلا بهذمل ةضورلا يف يوونلا لاقو
 نع حاصلا ذخأي نأ ىلعوأ ؛ نلاب هرظني نأ ىلع هلاقأ ول ىتح « هلاحب عيبلا يقبو ٠ تلطب
 . ( 56 /5 ) رظنا . حصي ب مل , ربكملا

 مأ ء خسف يه : انلق ءاوس نفلا لثمب الإ زوجت الو : دمحأ بهذمل ( 157 /6 ينغملا ) يف ءاجو

 نإف « عيب اهنإ : انلق اذاف .. هنم لقأو « لوألا نملا نم رثكأب زوجت اهنأ : رخآ هجو هيفو .. عيب
 كّلملا ناكو « ةلاقإلا حصت مل ءرثكأ وأ . هنم لقأب لاقأف . لوألا نذثللا لثمب الإ زوجت ال : انلق
 لطبيو « لوألا نئلاب حصت اهنأ : ةفينح يبأ نع يكحو . يعفاشلا لاق اذهو « يرتشملل أيقاب
 ١١١6/6 ( . ١ ينغملا ) رظنا . طرشلا

 « ناصقت وأ « ةدايز نود.لوألا نثلا سفنبو « ةلاقإلا عيب زاوج ىلع ءاهقفلا نيب قافتالا نذإ
 عقي انهف « ًالجآ نقلا ناك وأ , ناصقنلاو « ةدايزلا هتلخد اذإ امأ « ًالجاع نلا ناك اذإ ايفو
 . مهنيب فالخلا

 هيف تعقو يتلا ةيلاتلا ةلأسملا سفن وهو « هيلع قفتملا نم سيل فلؤملا هركذ يذلا لاثللا نذإ
 . كلذ لمأتف . ةدايزلا

 يور « ملعلا لهأ رثكأ لوق يف زجي مل « دقت هنم لقأب اهارتشا مث « لجؤم نب ةعلس عاب نم )١(
 وبأ لاق هبو . يعخنلاو ٠ يبعشلاو « نيريس نباو « نسحلاو « ةشئاعو ء سابع نبا نع كلذ
 وبأو « قحسإو ٠ كلامو « يعازوألاو ٠ يروثلاو ٠ ةماس نب زيزعلا دبعو « ةعيبرو « دانزلا
 ( ١97 /+ دشر نبأ تامدقم )و ( 197 /6 ينغلا ) رظنا . يعفاشلا هزاجأو . دمحأو « ةفينح
 . ةنودملا شماه
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 ديعلا هعاب يرتشملا نأك فلسو عيب هلخدي ًاضيأو « هيلع يتلا رانيد ةئاملا
 . هسفنل هسفن نم اهضبق هيلع بجي يذلا لجألا ىلإ ةرشع هفلسأو نيعستب

 نيب هدنع قرف الو ٠ فتأتسم ءارش هنأل زئاج هلك هدنع اذهف يعفاشلا امأو

 هنم يرتشيف « ةلجؤم رانيد ةئام لجر ىلع لجرل نوكت نأ نيبو ةلأسملا هذه
 زئاج كلذو «ريناند ةرشع هل لجعتيو هيلع يتلا ًارانيد نيعستلاب ًامالغ
 لوألا عيبلا ناك ْنِإ امأو . زوجي ال مَهَتلا ىلع سانلا َلْمَحو : لاق . عامجإب

 « ةكيسن بهذب بهذ عيب هلخدي سيل هنأل ٠ كلذ زاوج يف فالخ الف أدقن

 هنأل « سانلا نيادي يذلا ينعأ : ةنّيعلا لهأ نم وه نمل كلذ هرك ًاكلام نأ الإ

 نأ ريغ نم عيبلا نم رهظأ امب هيلإ نالصوتي هنم رثكأ يف فلسل ةعيرذ هدنع
 . ةقيقج هل نوكت

 نثب ةعلس لجرلا عيبي نأ يهف ٠ لاجآلا عويبب اهنوفرعي يتلا عويبلا امأو
 ٠ . أدقن وأ ءرخآ لجأ ىلإ رخآ نب اههرتشي مث « لجأ ىلإ

 يف اهنم فلتخا ضرع ةدايز كانه نكت مل اذإب لئاسم عست انهو )

 امإف « هارتشا مث لجأ ىلإ ًائيش عاب نم هنأ كلذو «" ( يقابلا يف قفتاو « نيتلأسم

 دسفي امم « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسنب صنلا يف ريخأتو ميدقت لصح نيسوقلا نيب ام )١(
 .. هانتبثأ ام باوصلاو « ىنعملا ريغيو « صنلا
 .اهعئاب نم اهعيبي مث ء ةعلس يرتشي نأ يهو : يزج نبا اهحضوأ اك ةلئسملا هذه روصو

 نأ روصتي هنأ كلذ نايبو ءزوجي ال ام اهنمو ءزوجي ام اهنم : ةريثك روص كلذ يف روصتيو

 ىلإ اهعيبي نأ كلذ نم هجو لك يف روصتيو « رثكأ وأ , لقأ وأ « لوألا نقلا لثمب هنم اهعيبي
 ةئالث نأل . ًاعست روصلا نوكتف . دقنلا برقألا ىنعم يفو . دعبأ وأ ٠ برقأ وأ ٠ لوألا لجألا
 ىلإ نثلا لثبب اهعيبي نأ : ةيناشلا لجألا لثم ىلإ نلا لثمب اهعيبي نأ : ىلوألا : ةعستب « ةثالث يف
 نم لقأب اهعيبي نأ : ةعبارلا ٠ لجألا نم برقا  دقنلاب نفلا لثمب : ةثلاثلا لجألا نم دعبأ
 ةزئاج سلا روصلا هذهف . لجألا نم دعبأ ىلإ نلا نم لقأب : ةسماخلا ٠ لجألا لثم ىلإ نا
 ش . ًاقافتا



 لدن

 .هذه نم دحاو لك يفو « هدعب وأ هلبق وأ هنيعب لجألا كلذ ىلإ هيرتشي نأ
 رثكأب امإو « لقأب امإو « هنم هب هعاب يذلا نفلا لثمب هيرتشي نأ امإ ةثالثلا
 ىلإ وأ نقلا نم لقأب ًادقت لجألا لبق اهيرتشي نأ وهو « نينثا يف كلذ نم فلتخي
 . نملا كلذ نم رثكاب لجألا كلذ نم دعبأ

 دوادو ىعفاشلا لاقو . زوجي ال كلذ نأ ةنيدملا لهأ روهمجو كلام دنعف

 . « لوألا عيبلاب يناثلا عيبلا ٌرابتعا هِعْنَم ةجوف هعنم نف ءزوجي :روث وبأو
 يهنملا ابرلا وهو ٠ لجأ ىلإ اهنم رثكأ يف ريناند َمُهَد َدّصَق انإ نوكي نأ همهاف

 فلس ىلإ يدؤت اهنأل ء زوجت ال هذهف ٠ لجألا برقأ ىلإ وأ ٠ ًادقت نيلا نم لقأب : ةسداسلا -
 , ًافلصم دع « هيلع لحيال ام َمْدَق نم لك نأل « « ًافلسم دعي عفدلاب قباسلا نإف ' ةعفنم رج
 ْ . عفد امم رثكأ اهنث يتلا ةعلسلا ذخأيل ؛ . لقألا عفد مدق دق وهف

 . لجألا لثم ىلإ نقلا نم رثكأب اهعيبي نأ : ةعباسلا
 ٠ . ناتروصلا ناتاه زوجتف « أدقن وأ ٠ لجألا برقأ ىلإ نقلا نم رثكأب : ةنماثلا
 رج فلس ىلإ يدؤت اهنأل«زوجت ال هذهف . لجألا نم دعبأ ىلإ نلا نم رثكأب اهعيبي نأ :ةعساتلا
 : اقلسم دع ء هل لح دق ًائيش رخأ نم لكو « رثكأ ذخأيل نقلاب هرخأ هنإف ء ةعفنم
 , لجألا نم برقأ ىلإ نثلا نم لقأب امو « ناتنث عنقو ء روص عبس زوجت هنأ اذه نم صخلتف
 نألو « ةعفنم رج فلس ىلإ يدؤت امهنم ةدحاو لك نأل ٠ . لجألا نم دعبأ ىلإ نفلا نم رثكأبو
 راهظإل ةطساو ةعلسلا نأو « لجأ ىلإ ابهنم رثكأب ريناند عفد امهدصق نأب نامهتي نيدقاعتملا
 العج اهنألو ٠ ةمهتلا مدع ىلع ًالمح دوادو , يعفاشلا امهزاجأو . ةعيرذلل دس عنيف « كلذ
 : ٠ . ًايناث اعيب ةلاقإلا

 ريسفت ) رظناو ( 16؛/ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) ٠ ةمهت اهيف روصتت الف ءروصلا رئاس امأ
 . ( 7١/7 يبطرقلا

 ماكحألا نيناوق ) رظنا . لوألا عيبلل خسف ةفينح يأ دنعو ٠ ناث عيب كلام دنع ةلاقإلاو
 دمحأ نع ةياور يهو ( 188 /ص ةيعرشلا
 . اميب مأ ء اخسف تربتعا ءاوس نفل لثب الإ زوجت ال هدنعو ٠ عيب اهنأ : ةيناشلا ةياورلاو
 /؟ ينغلا ) رظنا . ًاعيب عيب تربتعا اذإ . هنم لقأو « لوألا نفلا نم رثكأب زوجت اهنأ رخآ هجو هيفو

 مدقت دقو ( ١08/5 عومجملا ) رظنا . خسف ميدقلا يفو « عيب ديدجلا يف يعفاشلا بهذمو (
 . كلذ لثم
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 لئاق لوقي نأ لثم مارحلا ىلإ اه الصتيل ةروصلا هذه كلذل َرْوَرَق هنع
 اذه : لوقيف ٠ ًارانيد نيرشع كيلإ درأو رهش يلإ ريناند ةرشع ينفلسأ : رخآل

 كنم هيرتشأ مث ءرهش ىلإ نيرشعب راما اذه كنم عيبأ نكلو ءزوجي ال

 . أدقن ة ةرشعب

 يف نلا نم رثكأ ىلع نإ هنأل اهيف مهتي سيلف هيقابلا هوجولا يف امو

 دعبأ ىلإ نثلا كلذ نم لقأب اهارتش *ا نإ كلذكو « مهتي ل لجألا كلذ نم لقأ

 نع «9 ةيلاعلا يبأ ثيدح يأرلا اذه ىأر نمل ةجحلا نمو « لجألا كلذ نم

 مأ اي : قرأ نب ديزل دلو مأ تناك ةأرما امل تلاق دقو اهتعمس اهأ ةشئاع

 هنم هتيرتشاف هنث ىلإ جاتحاف ةئافاثب ءاطعلا ىلإ دبع ديز نم تعب ينإ نينمؤملا

 « تْيَرَتْشا مسيو « تْيَرَك امسب : ةشئاع تلاقف « ةئاقسب لجألا لحم لبق
 : تلاق ..بتي مل نإ هَ هللا لوسر عم هداهج لطبأ دق هنأ ًاديز يغلبأ

 ةّظعْوَم هءاج نمف 8 وهف :.تلاق ؟ رانيد ةئاتسلا تذخأو تكرت ْنِإ تيأرأ
 تبثيال : هباحصأو يعفاشلا لاقو "4 فلس ام ُهَلَق ىهَتناف ِهّبَر ْنِّم
 انبهذف ةباحصلا تفلتخا اذإو « اهفلاخ دق ًاديز نإف اضيأو « ةشئاع ثيدح

 . رمع نبا نع يعفاشلا لوق لثم يورو . سايقلا

 )١( ةأرما مما . ةيلاعلا باوصلاو . أطخ وهو ( ةيلاملا يبأ  انيدل يتلا خسنلا عيمج يف اذكه .

 نيعلاب باوصلاو . نيغلاب ( ةيلاغلا ) ( راطوألا لين ) يف ًاطخ عققو كلذكو .
 . 396 ةيآ ةرقبلا (9)

 « ينطقرادلا هجرخأو ( هفنصم ) يف قازرلا دبع هجرخأ : يعليزلا لاق دقف « ثيدحلا امأو
 ةدعاق تنك : تلاق . ةيلاعلا همأ نع ينادملا قحسإ يبأ نب سنوي نع « اههيننس » يف يقهيبلاو

 ش ... تلاقف « ةبحم مأ اهتتأف « ةشئاع دنع
 رسكو . ملا مضي ) ةبع مأو . اب جتحي ال ناشلومجم ةيلاعلاو « ةبحم مأ : ينطقرادلا لاق
 نع يورت ةأرما اهنإ : لاقو «.فلتخلاو « فلتؤملا ٠ باتك يف ينطقرادلا هطبض اذكه ( ءاحلا

 نع قحسإ نب سنوي ًاضيأ هاورو « ةيلاعلا هتأرمأ نع يعيبسلا قحسإ وبأ اهثيدح ىور « ةشئاع
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 نم ةعامجو يروثلا نإف « لوألا يرتشملا دنع صقن عيبملاب ثدح اذإ امأو .
 نعو . نلا كلذ نم لقأب أدقن هيرتشي نأ ةّرظنلاب هعئابل اوزاجأ نييفوكلا

 هذه يف عئارذلا يف كلام اهربتعي يتلا روصلاو . 2) ناتياور كلذ يف كلام

 ًالضافتمزوجي ال ام عيب ىلإ وأ كدزأ ينرظنأ : ىلإ اهنم عرذتي .نأ يه عويبلا

 وأ بهذب ٍضَرَعو بهذ ىلإ وأ . فلسو عيب ىلإ وأ ٠ ءاسن زوجي ال ام عيب وأ

 نإف « فرصو عيب وأ .« قوتسي نأ لبق ماعطلا عيب وأ « لجعتو عض : ىلإ

 . ابرلا لوصأ يه هذه

 هعنف . هضبقي نأ لبق مامطب اماعط عاب نيف مهتالتخا بابل اذه نمو

 .. 9 ةعامجو يعازوألاو يروثلاو يعفاشلا هزاجأو . ةعانجو ةفينح وبأو كلام

 . ةشئاع نع « ةبحع مأ نع عفيأ تنب ةيلاعلا همأ -

 : ديج دانسإ اذه : حيقنتلا يف لاق .. هنأرما نع يعيبسلا قحسإ يل نع هددسم يف دمأ هجرخأو

 يه : ةيلاعلا يف لاق ينطقرادلا « كلذكو « ةشئاع نع هلثم تبثي ال : لاق يعفاشلا ناك نإو

 .. هريغ هفلاخ دقف ء رظن هيفو ؛ اهي جتحي ال « ةلوهجم

 ةفورعم ةأرما يه لب : انلق « اهربخ لبقي ال « ةلوهجم ةأرما ةيلاعلا : اولاق : يزوجلا نبا لاقو

 يبأ ةأرما « ليحارش نب عفيأ تنب ةيلاعلا : لاقف ٠ تاقبطلا يف دعس نبا اهركذ ءردقلا ةليلج

 ٠ ( 11/6 ةيآرلا بصن ) رظنا . ةشئاع نم تعمس « يعيبسلا قحسإ

 لزه نأ لثم ٠ تصقن نإف « عيبلا ةلاح نع صقنت مل ةعلسلا تناك نإ اذهو : ةمادق نبا لاق )١(

 نقلا صقن نأل ء ءاش امب اهؤارش هل زاج « « يلب وأ بوثلا قرخت وأ ء ةعانص يس وأ . دبعلا
 . ( 555 /6 ينغملا ) رظنا . ابرلا ىلإ لصوتلل ال « عيبملا صقنل

 نبا لاق دقف ء رظن هيف هضبق لبق ماعطلاب ماعطلا عبي زاوج نم يعفاشلا نع فلؤملا هركذ ام (؟)

 نم ه ِهَتِيَي ينلا لوقل هضبقي ىتح هعيب زجي مل « هارتش *ا اذإ ء ضبق ىلإ جاتحي ام لكو : ةمادق

 هعيب زجي مف ٠ . هعئاب ناض نم هنألو ٠ هيلع قفتم « هيفوتسي ىتح « هعبي الف « اماعط عاتبا

 ءيش لك عيبب سأب ال : لاق هنأ : يتبلا نع يكح ام الإ « ًافالخ معلا. لهأ نيب ملعأ لو « لسلاك

 /؟ ينغملا ) . ماعطلا ىلع ةعمجملا ةجحلاو « ةنسلاب دودرم اذهو : ربلا دبع نبأ لاق « هضبق لبق
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 مث « هريغ مأ ًاماعط ناك ءاوس . اقلطم هنالطب انبهذم : هضبق لبق عيبملا عيب : يوونلا لاقو



 ةانطللا

 . كلذ ىلإ دضقلا كرتب ًارابتعا

 لمح انلف « مولعم لجأ ىلإ نش :ب اما رت :رتشأ نيف مهقالتخا كلذ نمو
 نثب ًاماعط يرتشملا نم 'ىرتشاف « هيلإ هعفدي ماعط عئابلا دنع نكي مل لجألا
 قرف ال : لاقو يعفاشلا كلذ زاجأف 'ءل بجو يذلا هماعط ناكم هيلإ هعفدي

 يرتشملا نم وأ هيلع هل بجو يذلا يرتشلا ري نم ماعطلا يرتشي نأ نيب
 نأ لبق ماعطلا عيب ىلإ ةعيرذلا نم هآرو كلام كلذ نم عنمو « هسفن

 هنم هعاب دق نوكيف « هتمذ يف بترت ناك يذلا ماغطلا هيلإ در هنأل . فوتسي

 هيف كلذ ري مل هزاجأ نمو « ءاسن ماعطلا عيبب هيبش هنأ ههرك نم ةجحو

 .0) هيفوتسي نأ لبق
 لجأ ىلإ ًاماعط رخآ نم لجر يرتشي نأ كلذ يف ةعيرذلا ةروصو

 نكلو . ماعط يدنع سيل : ماعطلا هيلع يذلا لاق لجألا لح اذإف « مولعم

 عيب هنأل « حصي ال اذه : لاقف « ىلع: كل بجو يذلا ماعطلا كنم يقرتشا

 نم ضرعيف ؛ « كيلع هدرأو ينم ًاماعط عبف : ل لوقيف قومسي نأ لبق ماعطلا

 نغلا ىقبيو هنم ذخأ يذلا ماعطلا كلذ هيلع دري نأ ينعأ « هانركذ ام كلذ

 رظنا . هضبقي ىتح هعيب هل سيلف « ًاماعط ىزتشا نم نأ ىلع ءاساعلا عمجأ : رذدملا نبا لاق : لاق 2 -
 فالخلا نكل ء هضبق لبق هعبن زوجي ال هنأ عامجإ ماعطلاب ماعطلا عيب يفف ( 501 /5 عومجلا )
 رهظأو . يمقاشلا مهنمو « همنم نم مهنمو « هضبق لبق هعيي زانجأ نم مهنف « « ماعطلا ريغ يف
 : ( 717/4 ينغملا ) رظنا . زاوجلا دمحأ نع نيتياورلا
 نئلاب ذخأف ؛ لجألا لخف لجؤم نب ًاماعظ عاب اذإ : دماح:يبأ خيشلا نع يوونلا لقت )١(

 عيب ىنعم يف ريصي هنأل ءزوحي ال : كلام لاقو ؛ يمفاشلا هلاق ؛ يعفاشلا دنع زاج. « اماعط
 ..لجؤم ماغطب ماعطلا
 ٠/ عومجملا )رظنا . . ماعطلاب ال“ هيلع لذا ناب املا تخأ افإ هنأ : يعفاشلا ليلدو
34 ). : 

 زوجي يعفاشلا بهذم سايق ىلعف . نلا ال , ةمذلا يف عيبملا فلؤملا اهركذ يتلا ةلأسملا نكلو
 ."ةمذلا يف يذلا هماعط نم الدب هْيلإ هماسي مث « عئابلا نم ماعطلا يرتشي نأ
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 . هتمذ يف وه يذلا ماعطلا نك وه افإ عوفدملا

 نم مرحيو لحي اهف يعاري انإو ءانلق اك مهتلا ربتعي الف يمفاشلا امأو
 اذإ هنأ ىلع ءاماعلا عامجإل اهلغف نم رهظو اههتنسلأب هاركذو اطرتشا ام عويبلا
 ءزوجي ال هنأ ًارهش وأ" ًالوح اهب كرظنأو اهلثم مهاردب ماردلا هذه كعيبأ : لاق

 الإ اهنيب سيلف ءزاج أرهش وأ ًالوح انهب ينلهمأو مهارد ينفلسأ : هل لاق ولو
 3 ابرلا لوضأ تناك الف ؛ »2 هدصقو ضرقلا ظفلؤ ه هدضقو عيبلا ظفل فالتخا

 ماعطلا عيبو « لجعتو عضو « ءاسنلاو « لضافتلاو « كدزأ ينرظنأ : ةسخ انلق
 ذخأيو ريناند عفدي .كلذ لعاف ذإ بابلا اذه نم هنأ نظي هنإف « هضبق لبق

 انهه ركذن نأ يغبنيف « هتمذب قلعتي ناض الو لعف فلكت ريغ نم اهنم رثكأ
 | : نيلصألا .نيذه

 ءاهقف نم رفزو ةباحصلا نم سابغ نبا هزاجأف « لجعتو عض : امأ
 ةفينح وبأو كلامو ةباحصلا نم رمع نبا مهنم ةعامج هعنمو ؛راصمألا
 زاجأف « كلذ يف يمفاشلا لوق فلتخاو ء راصمألا ءاهقف نم ةعامجو يروثلاو

  لجؤملا هنيد يف لجرلا لجعتي نأ «٠ لجعتو عض :ركني نم روهججو كلام
 . 0 هنيد نم لقأ هتيق تناك نإو هذخأي ًاضرع

 ىلع عتجلا ٍةّرظْنلا عم ةدايزلاب هيبش هنأ ٠ لجعتو عض : زجي مل نم ةدمحو

 دنع كلذ زجي مل « هتيقب كل لجعأو ٠ هضعب ينع عض : هميرغل لاقف « لجؤم نيد هيلع ناك اذإ )١(
 « نسحلاو « ملاسو « بيسملا نب ديعسو « دادقملاو ؛ رم نباو « تباث نب ديز ههركو « دمحأ
 . ةفينح وبأو ٠ قحسإو « ةّيَلَع نباو « مشهو ٠ يروثلاو ؛ كلامو ٠ يعفاشلاو ٠ حلاو « دامحو
 ش . هلوسزو هللا نم برحب انذآ دق : كلذ العف نيلجرل : دادقملا لاقو

 ذخآ هنأل « روث يبأو « يعخنلا نع كلذ يورو . ًاسأب هب ري مل هنأ : سابع نبأ نع يورو
 رظناو ( 016 ينغلا ) رظنا . ًالاح نيدلا ناك ول 5 زاجف . هضعبل كرات . هقح ضعبل
 . كلام بهذمل ( ؟ /؟ يفاكلا )
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 يف هنم الدب نلا نم ًارادقم نامزلل لعج هنأ اهب ههبش هجوو ءاهميرحت

 . ًانُم هضرع هل داز نامزلا يف هل داز امل كلانه هنأ كلذو « ًاعيمجج نيعضوملا

 .نع يور امزاجأ نم ةدمجو « ان هتلباقم يف هنع طح نامزلا هنع طح امل انهو

 : اولاقف مهنم سان هءاج ريضنلا ينب جارخإي رمأ امل مثلَ ينلا نأ » سابع نبا

 لاقف ,«.لحتمل نويد سانلا ىلع انلو انجارخإب ترمأ كنإ .. هللا يناي

 اذهل هبشلا سايق ةضراعم فالخلا ببسف (7 « اولجعتو اوعض » : هَ هللا لوسر

 . ثيدحلا

 ىحي ام الإ كلذ عنم ىلع نوعمج ءاماعلا نإف . هضبق لبق ماعطلا عيب امأو

 هللا لوسر نع هنع يهنلا توبشل ك ذ ىلع ءاماعلا عمجأ امنإو . يتبلا ناثع نع

 : لاق هِي هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام ثيدح نم ِوَنِي

 يف ةلأسملا هذه نم فلتخاو . "« هضبقي ىتح هعبي الف ًاماعط عاتبا نم »

 يف : يناثلاو . تاعيبملا. نم ضبقلا هيف طرتشي اهف : اهدحأ عضاوم ةثالث

 : ثلافلاو . طرتشي ال يتلا نم ضبقلا اهعيب يف طرتشي يلا تادافتسالا

 : لوصف ةثالث هيفف . ًافازجو ًاليكم ماعطلا نم عابي ام نيب قرفلا
 ع

 )١( هنتس يف ينطقرادلا هاور ثيدحلا . 1

 دمجأو « سم هاور ثيدحلاو ( 4 / راطألا لين ) يتبل ةفلاخيو « كلذ ىلع عامجإلا رظنا ()
 . « هيفوتست ىتح هعبت الف ًاماعط تعتبا اذإ » ظفلب رباج نع

 . « ىفوتسُي ىتح عابي مث « ماعطلا يرتشي نأ هِي هللا لوسر ىهن » ظفلب ةريره يبأ نعو
 ' زاجأف « هريغو « فازجلا نيب قرفلا هنع روهشملا يف كلام نع حتفلا يف ىحو : يناكوشلا لاق
 يفكيف « ىري فازجلا نأب اوجتحاو ٠ قحسإو « يعازوألا لاق هبو ء هضبق لبق فازجلا عيب
 ىقتنم عم راطوألا لين ) رظنا . نوزوم وأ ٠ ليكم يف نوكي.اإ ءاقبتسالاو « ةّيلختلا هيف
 . ( 228 /ه رابخألا

 « يراخبلا هاور « هضبقي ىتح هعبي الف ؛ اماعط حاتبا نم ه : لاق قلي ينلا نأ رع نبا نعو
 . لسمو



 لل

 لوألا لضفلا

 تاعيبملا نم ٌضْبَقلا هيف ُطَرَتْفُي اهف
 يف كلام بهذم يف فالخ الف ضبقلا لبق ماعطلا ىوس ام عيب امأو

 . هعيب يف طرش ضبقلا نأ هبهذم يف فالخ الف يوبرلا ماعطلا امأو هتزاجإ

 يهو عنلا : اههادحإ : ناتياور كلذ يف هنعف ماعطلا نم يوبرلا ريغ امأو

 . نزولاو ليكلا ماعطلا عم اطرتشا اهنأ الإ ء روث وبأو دمحأ لاق اهيو . رهشألا
 ادع ام عيب لك يف طرش هدنع ضبقلاف ةفينحوبأ امأو . زاوجلا : ىرخألا ةياورلاو

 . راقعلاو رودلا نم لوحت الو لقتنت ال يتلا تاعيبملا

 . يروثلا لاق هبو « عيبم لك يف طرش هدنع ضبقلا نإف يعفاشلا امأو

 لك : قاحسإو ديبع وبأ لاقو «٠ سابع نباو هللا دبع نب رباج نع يورم وهو

 يف ضبقلا ءالؤه طرتشاف « هضبق لبق هعيبب سأب الف نزوي الو لاكي ال ءيش

 . ةعيبرو ةماس الأ نب زيزعلا دبعو بيبح نبا لاق هبو « نوزوملاو ليكم

 ةعبس ضبقلا طارتشا يف لصحتيف . دودعملا نزولاو ليكلا عم ءالؤه دازو

 ش ش ش . : 0) لاوقأ

 لاق هبو . هريغ وأ « ًاماعط ناك ءاوس « ًاقلطم هنالطب ضبقلا لبق عيبملا عيب يف يعفاشلا بهذم )١(

 . نسحلا نب دمجو . هنع كلذ تبث « سابع نبا
 : لاق ء هضبقي ىتح هعيب هل سيلف « ًاماعط ىرتشا نم نأ ىلع ءاماعلا عمجأ : رذنملا نبا لاق

 عيمج يف ءاوس « هضبق لبق ءيشب زوجي ال : اهدحأ بهاذم ةعبرأ ىلع ماعطلا ريغ يف اوفلتخاو
 0 ٠ نسحلا نب دمجو , يعفاشلا هب لاق « ماعطلا يف ؟ تاعيبمل

 نب ديعسو + نافع نب ناثع هلاق ٠ نوزوملاو . ليكللا الإ هضبق لبق عيبم لك عيب زوجي : يناثلا

 عيبم عيب زوجي ال : ثلافلا . قحسإو « دمحأو ٠ يعازوألاو « دامحو . حلاو , نسحلاو , بيسملا
 لبق عيبم لك عيب زوجي : عبارلا « فسوي وبأو « ةفينح وبأ هلاق ضرألاو ٠ رودلا الإ هضبق لبق
 بهاذملا حصأ وهو : رذدملا نبا لاق . روث وبأو , كلام هلاق بورشللاو لوكأملا الإ هضبق
 . ( 174/6 ينغملا )و ( 105/5 عومجملا ) رظنا . ىفوتسي نأ لبق ماعطلا عيب نع يهنلا ثيدحل



 ل

 الا . قالطإب ماعطلا يف :.يناثلاو ...طقف يوبرلا ماعطلا يف : لوألا

 لك يف : سماخلا . لقني ءيش لك يف : عبارلا 1 ٠

 . دودعملاو نوزوملاو ليكملا يف : عباسلا ٠ . نوزوملاو ليكملا يف : سداسلا ٠

 ثيدحلا يف باطخلا ليلدقف هيلع صوصتلا ادعام هعنم يف كلام ةدمع 7

 ْ حا . مدقتملا

 ةالصلا هيلع هلوق مومعف.عيب لك يف كلذ عمعت يف يعفاشلا ةدمع امأو

 () « كدنع سيل ام عيب , الو نضي مل ام حبر الو فلسو عيب لحي ال » مالسلاو

 يف طرش ضبقلا نأ نم هبهذم ىلع ينبم اذهو . نضي مل ام عيب باب نم اذهو

 : لاق مازح نب مكح ثيدحب ًاضيأ جتحاو « يرتشمللا ناض يف عيبملا لوخد

 : لاقف ؟ مرحي امو اهنمه يل لحياف ًاعويب يرتشا ينإ .. هللا لوسراي » تلق

 نع بيعش نب ورمع نع ةجام نبا الإ ناسلا باحصأ هجرخأ ؛... فلسو عيب. نع ىه » ثيدح )١(
 « عيب يف ناطرش الو « عيبو , فلس لحي ال ٠ ظفلب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع هدج نع هيبأ
 نسح ثيدح : يذمرتلا لاق : يعليزلا لاق « كدنع سيل ام عيب الو « نضضي مل ام حبر الو
 لاق . طقف كدنع سيل ام عيبو «٠ نضضي مام حبر ركذف , ةجام نبا هرصتخاو ٠ حيحص

 باحصأ نأ عم ٠ ةجام نبال هماتب ثيدحلا ازع ذإ « هرصتخم » يف يرذنملا فصني مو : يلعيزلا )١(
 نكلو , ثيدحلا اذه اوجتحي ل ةيعفاشلا نكل ( 18 /6 ةيارلا,بصن ) رظنا « هونيب فارطألا
 علسلا عابت نأ ىجن ِهََِ# ينلا نأ » تباث نب ديز ثيدحو « مازح نب مكح ثيدح مهتجح
 ةياور نم هنأ الإ ء حيحص دانساي دواد وبأ هاور « مهاحر ىلإ راجتلا اهزوحي ىتح عابت ثيح
 « سلدم وهو « هب جاجتحالا يف فلتخم قحسإ نباو.« داينزلا بأ نع راسي نب قحسإ نب دمع
 دواد وبأ فعضي مل نكلو « هب جتحي ال ( نع ) : لاق اذإ:سلدللاو « دانزلا يبأ نع : لاق دقو
 نبا عامسب هدنع تيث وأ « هدنع دضتعا هلعلق « هدنع ةجح وهف « هفعضي / امو ء ثيدحلا اذه
 ١/ عومجملا ) رظنا . يدونلا ملك يبت . ماعطلا ىلع سايقلابو « دانزلا يبأ نم هل قحسإ

  ) 5٠60فلس نع : لاصخ عبرأ نع َِّئَم هللا لوسر يناهن » ظفلب مازح نب ممكح ه هأور دقو «

 « كلامو « يناربطلا هاور « نضي مل ام حبرو ٠ كدنع سبل ام عبو « عيب يف نيطرشو « عيبو .
 1 . ( 15 /6 ةيارلا بصن ) رظنا



 راكعأ

 :رمع وبأ لاق «1١ هضبقت ىتح' هبت التف ًاعيب تيرتشا اذإ .. يخأ نبا اي

 نأ كهام نب فسوي نع ريثك يأ نب بحي هور مازح نب مكح ثيدحح
 كهام نب فسويو .... لاق مازح نب مكح نأ هثدح ةمصع نب هللا دبع

 دماو لج الإ انع وري م هنأ الإ ةحرج امل فرعأ ال ةمصع نب هللا دبعو

 نيثدحلا نم ةعامج ههرك نإو ةحرجب سيل ةقيقحلا يف كلذو « طقف

 ىثتسا افإو « ابرلا ىلإ هنم قرطتي ضبقي مل ام عيب نأ ىنعملا قيرط نمو

 هيف هدنع ضبقلا لقني ام نأل ٠ لقني ال امم هدنع لقنيو لوحي ام ةفينح وبأ
 نوزوملاو ليكملا نأ مهقافتالف « نزولاو ليكلا ربتعا نم امأو « ةيلختلا يه
 نع يه دقو نزولا وأ ليكلاب الإ يرتشملا ناض ىلإ عئابلا ناض نم جرخي ال
 . نضي ملام عيب

 فسوي ثيدح نم هححصو , نابح نباو ٠ ننسلا باحصأو « دمحأ هاور مازح نب مكح ثيدح )١(
 نب ىلعي ن نأ ريثك يأ نب يم نع مامه حرصو « صتعو , الوطم مازح نب مكح نع كام نإ
 نابأو ' يئاوتسدلا ماشه هاورؤ « هثدح مازح نب مكح ن نأ هثذح تسوي نأ هثدح مكح
 ةمصع نب هللا دبع : .مكحو ؛ فسوي نيب اولخدأنف ٠ ءريثك يبأ نب ىحي نع امهريغو ءراطعلا
 نيريس نبأ نع فوع هاورو « كح نع هبجو ريغ نم يور دقو ٠ حيحص نسح : يذمرتلا لاق
 , مكح نع كاضام نب فموي نع بويأ نم هع اذإ  هنم نيديم نبأ عمسي لو مك نع
 نبأ هبقتي مو « دج فيعض ةمجج نب هللا دع نأ قحلا دبع مزو « ههغو ٠ يملا كلذ ذم
 « ةثالث هنع ىور دقف « دودرم َحرَج وهو. لوهجم وه : لاق هنأ مزح نبا نع لقت لب « ناطقلا
 . ( ه /؟ صيخلتلا ) رظنا . يئاسنلا هب جتحاو
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 يناثلا لصفلا

 طرتشي -ال يتلا نم ّضْبَقلا اهعيب يف ُطرَتْشُي يتلا تادافتسالا يف

 : نيمسق ىلإ ًالوأ مسقنت دوقعلا نإف ءربتعي ال امم هيف كلذ ربتعي ام امأو

 يذلاو « تاقدصلاو تابهلاك ةضواعم ريغب نوكي مسقو « ةضواعب نوكي مسق
 ةسياكملاو ةنباغملا دصقب صتخي : اهدحأ : ماسقأ ةثالث مسقني ةضواعمب نوكي

 . هريغو يدعتلاب نوضضملا لاملاو حلصلاو روهملاو تاراجإلاو عويبلا يهو

 وهو قفرلا ةهج ىلع نوكي امنإو « ةنباغملا دصقب صتخي ال : يناثلا مسقلاو

 ىلع ينعأ . ًاعيمج نيهجولا ىلع عقي نأ حصي ام وهف : ثلاثلا مسقلاو . ضرقلا
 لاوقأ ليصحتو . ةيلوتلاو ةلاقإلاو ةكرشلاك قفرلا دصق ىلعو ةنباغملا دضق

 : ماسقألا هذه يف ءاماعلا

 يف كلذو . هيف ضبقلا طا انتشا يف فالخ الف ضوعبو أميب ناك ام امأ

 ًاصلاخ ناك ام امأو « ءاماعلا نم دحاو دحاو ضبقلا هْيف طرتشي يذلا ءيشلا

 ينعأ هعيب يف ًاطرش سيل ضبقلا نأ ًاضيأ فالخ الف « ضرقلا ينعأ « قفرلل
 امم ةفينح وبأ ىنثتساو . هضبقي نأ لبق ضرقلا عيبي نأ لجرلل زوجي هنأ

 يتلا دوقعلا امأو . ضبقلا لبق اهعيب زوجي : لاقف « عْلُخلاو رهملا ضوعب نوكي
 تعقو اذإف .ةلاقإلاو ةكرشلاو لول يهو ةنباغملاو قفرلا دصق نيب ددرتت

 الف : ناصقن وأ ةدايزب ةيلوتلا وأ ةلاقإلا نوكت نأ ريغ نم قفرلا هجو ىلع

 ةفينح وبأ لاقو . هدعبو ضبقلا لبق زئاج كلذ نأ بهذلا يف هماعأ فالخ

 امهدنع ةلاقإلا زوجتو . ضبقلا لبق ةيلوتلا الو ةكرشلا زوجت ال : يعفاشلاو

 () عيب ال « عيب خسف ضبقلا لبق اهنأل

 لبق هيف فرصتلا زجي ل ؛ ضبقلا لبق هكالم خسفني دنقعب كلم ضوع لكو : ةمادق نبا لاق (ا)

 خسفني ال امو « دودعلا وأ ٠ نوزوملاو « ليكملا نم اناك اذإ حلصلا لدبو « ةرجألاو ؛ هضبق

 .- حلصلا لدبو « لام ىلع قتعلاو ٠ علخلا ضوعك ء هضبق لبق هيف فرصتلا زاج « هكاله دقعلا



 اذن

 يهنملا عيبلا ينعم يف اهنأ تاضواعملا عيمج يف ضبقلا طرتشا نم ةدمعف

 امأ. ىنعملاو رثألل ةكرشلاو ةلاقإلاو ةيلوتلا كلذ نم كلام ىنثتسا اإو « هنع

 نم » : لاق ِهَتَِي هللا لوسر نأ بيسملا نب ديعس لسرم نم هاور اف رثألا
 وأ ةيلوت وأ ةكرش نم ناك ام إلا هيفوتسي يتح هعبي الف ًاماعط عاتبا
 مل اذإ ةنباغملا ال قفرلا اهب داري امنإ هذه نإف ىنعملا قيرط نم امأو () « ةلاقإ

 َعَلُخلاو قادصلا ةفينح وبأ كلذ نم ىنثتسا امنإو . ناصقن وأ ةدايز اهلخدت

 . ًانْيَع نكي مل اذإ ًانيب سيل كلذ يف ضوعلا نأل « لْعُجلاَو

 ايي يحل اذن

 نكل ء دجو دقو , كللا.فرصتل قلطملا هنأل : فلتملا ةيقو « ةيانجلا شرأو « دمعلا مد نع -

 ؛ررغلا نم أزرحت هيلع رخآ دققع ءانب زجي مل « هيلع دوقعملا كاله خاسفنال ررغ هيف مهوتي ام
 رهلاو .« ةفينح يبأ لوق اذهو « هيلع دقعلا زاجف « عناملا ىفتنا «ررغلا كلذ هيف مهوتي ال امو

 : يعفاشلا لاقو . هكاله خسفني ال دقعلا نأل « ةفينح يبأ لوق وهو « يضاقلا دنع كلذك

 هعوجر .ىثخي هنأل « نيعتملا ريغ يف باطخلا وبأ هقفاوو ء هضبق لبق هيف فرصتلا زوجي ال
 وأ « قالطلاب هفصن وأ « ةأرملا ةهج نم ببسب هخاسفنإ وأ « لوخدلا لبق ةدرلاب هببس ضاقتناب

 امب لطاب ليلعتلا اذهو « علخلا ضّوِع يف يعفاشلا لاق كلذكو « اهتهج ريغ نم ببسب هخاسفنإ
 . لوخدلا لبق هيف عوجرلا عنمي ال هضبق نإف « ضبقلا دعب

 هيف فرصتلا هل زوجي هنإف , هيف هكلم نيعتو . ةهنغ وأ « ةيصو وأ ٠ ثرإبب كلم ام امأو
 بهذم اذهو « ضوبقملا عيبلاك وهف « هتضواعم دعب نوضم ريغ هنأل « هضبق لبق هريغو « عيبلاب

 وأ « ةعيدو هريغ دي يف ناسنإل ناك نإو . مهفالخ مهريغ نع ملعأ الو « يمفاشلاو « ةفينح يبأ:

 نيع هنال « هريغ نمو « هدي يف وه نمم هعيب هل زاج « هيف ًاليكو هلعج وأ ٠ ةبراضم وأ « ةيراع

 ناك نإو « هدي يف يتلاك اهعيب زاجف « اهيف كلملا خاسفنا ىثخي ال ء اهيلست ىلع ٌرودقم ام

 . هدي يف يه نمم ةيراعلا عيب هبشأف ٠ هعم ضوبقم هنأل « هدي يف وه نم هعيب زاج ًابصغ

 هنأل ء هل هؤارش حصي مل . زجاع هنأ نظ وأ « هذاقنتسا نع ًازجاع ناك نإف « هريغل هعيب امأو

 . ( ١56 /؛ ينغملا ) رظنا . دراشلاو « قبآلا عيب هبشأف « هيلإ هيلست نع زوجعم

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو « هيفوتسي » هلوق دنع سوقلا يهتني « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف «
 هفنصم يف قازرلا دبع هاور ظفللا اذهب ثيدحلاو . ثيدحلا نم هنأل .

 ةكرشلا يف كلام لوق رظناو ٠ أطوملا ) . ضبقلا اهيف طرتشي ملف « ةلاقإلاو « ةيلوتلاو ١/776 (
 يعفاشلا هفلاخو ( ؟١/؟ يفاكلا )و ٠ ينغملا ) رظنا « دمحأو « ةفينح وبأو 1١1/6 ( .



 لين

 . ثلاثلا لصفلا

 ًافازجو ًاليكَم ماعطلا نم عابي ام نيب قرفلا يف

 هيف ّصْخَر اكلام ٌنإف « ًافازج ماعطلا نم عيب ايف ضبقلا طارتشا امأو

 اهتجحو © يعفاشلاو ةفينح وبأ كلذ زجي ملو « يعازوألا لاق هبو هزاجأو
 ةدوجوم ةعيرذلا نأل هضبق لبق ماعطلا عيب نع يهنلل نضتملا ثيدحلا مومع

 انك » : لاق هنأ رمع نبا نع يور ام امل ةجحلا نمو . فازجلا ريغو فازجلا يف

 هلاقتناب انرمأي نم انيلإ ثعبف « ًافازج ماعطلا عاتبن هيَ هللا لوسر نامز يف
 : رمع وبأ لاق () « هعيبن نأ لبق هاوس ناكم ىلإ هيف هانعتبا يذلا ناكملا نم
 هتور دقف « فازجلا ركذ ثيدحلا اذه يف عفان نع وري مل كلام ناك نإو

 . عفان ثيدح ظفح ىف مدقم وهو « هريغو رمع نب هللا دبع هدّوَجو ةعامج

 يرتشملا ناذ نم مهدنع وهف « ةيفوت قح هيف سيل فازجلا نأ ةيكلاملا ةدمعو
 دقو . ةلعلا نونظملا سايقلاب مومعلا صيصخت باب نم اذهو «. دقعلا سفنب

 وهو « هكلي ال ًائيش لجرلا عيب عنم ىلع ءاماعلا عامجإ بابلا اذه يف لخدي
 . ابرلا ىلإ ةعيرذلا باب نم هلقن ىري نم دنع ةنْيَع ىمسملا

 عويب يف لخاد وهف هلقن هنكمي ال دق هنأ ةهج نم هعنم ىأر نم امأو

 : لجرل لجر لوقي نأ هنع يهنملا ابرلا ىلإ هنم عرذتلا ةروصو «ررغلا

 )١( ةيلختلا هيف يفكيف « ىري فازجلا نأب اوجتحاو « قحسإو « يعازوألا لاق كلام لوقبو «
 يعفاشلا لاقو « نوزوم وأ ليكم يف نوكي امنإ ءاقبتسالاو ٠ ةياور يف دمحأو « ةفينح وبأو :
 راطوألا لين ) رظنا . كلام لوقك ةياور دمحأ نعو . اهضبق دعب الإ اهعيب زوجي ال 0/ 15 (

 8 . كلام بهذمل ( ؟١/5 يفاكلا )و ( ١١8/4 ينغملا )و

 ىلعأب ًافازج ماعطلا نوعاتبي اوناك » ظفلب ةجام نباو ٠ يذمرتلا الإ ةعاملا هاور رمع نبا ثيدح )١(
 لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . « هولقني قح هوعيبي نأ هي هللا لوسر مثاهنف . قوُسلا

 . ( ١728 /0 راطوألا
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 اذه : هل لوقيف « اهفعض اذك ةدم ىلإ كل عفدأ نأ ىلع ريناند ةرشع ينطعأ
 : ددغلا اذه هدنع تسيل اهيمسي ةعلسل اذك ةعلس كنم عيبأ نكلو ٠ حلصي ال
 كلتو « اههنيب عيبلا لك نأ دعب هل اهضبقيف ةعلسلا كلت ىرتشيف وه دمعي مث
 هيلع دريف ًاضرق متاردلا نم هيطعي نأ هلأس ناك امم بيرق اهتيق ةعلسلا
 يف فالخ الو « هركذ عضوم اذه سيل ليصفت اذه يف بهذملا يفو « اهفعض
 نقلا ىلع اًراقت اذإ ىنعأ : بهذملا ىف ةزئاج ريغ اهنأ انركذ يتلا ةروصلا هذه
 ىلع نوماسملا عمجأف « نْيَّدلاب نْيّدلا امأو « اهئارش لبق ةعلسلا هب ذخأي يذلا
 . ةعنم

 مماققلا نيا ناك ام لثم ؟ هنم تسيل مأ هنم يه له لئاسم يف اوفلتخاو
 هحالص ادب دق ارق هيلع هل نْيَد ىف هميرغ نم لجرلا ذخأي نأزيجي ال
 ناكو . نُيَدلاب نْيَدلا باب نم هاريو « عضاوتت ةيراج الو راد ىنكس الو
 نيدلا افإو « نيدلاب نيدلا باب نم اذه سيل : لوقيو كلذ زيجي بهشأ
 . نييكلاملا نم ريثك ددع سايق وهو . هنم ءيش ذخأ يف عرشي ملام نيدلاب
 . ةفينح يبأو يعفاشلا لوق وهو

 يف هلاق ام ءاماعلا روهمج هيف هفلاخو بابلا اذه نم كلام هزاجأ امو
 ؛ ءاطعلا ىلإ نثلاو مولعم رعسب محللا نوعيبي اوناك سانلا نأ نم « ةنودملا »
 كلذكو ءانأب كلذب سانلا ري ملو : لاق ًامولعم ًابزو موي لك عاتبملا ذخأيف
 يشخ ايف الإ زوجي ال كلذ نأ مس اقلا نبا ىورو . قاوسألا يف عاتبي ام لك
 يه هذهف ٠ : الف ههبشو حمقلا امأو . هعيمج ذخأ اذإ هكاوفلا نم داسفلا هيلع
 نوكي يذلا نبغلا ناكمل عرشلا يف مرح امنإ هلك بابلا اذهو « بابلا اذه لوصأ
 . لع نعو ًاعوط
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 ثلاثلا بابلا

 اهنع يِهْنَملا عويُبلا يف
 دجوي ررغلاو ءرّرْقلا هببس يذلا نّبْعلا لّبق نم اهنع يهنملا عويبلا ىهو

 دوقعملا نييعتب لهجلا ةهج نم اّمإ : هجوأ ىلع لهجلا ةهج نم تاعيبملا يف
 وأ « عيبملا نوثملاو نقلا فصوب لهجلا ةهج نم وأ ء دقعلا نييعت وأ ٠ هيلع
 رذعت وأ هدوجوب لهجلا ةهج نم امإو , لجأ كلانه ناك نإ هلجأب وأ هرذقب
 : هتمالسب لهجلا ةهج نم امإو « ملستلا رذعت ىلإ عجار اذهو « هيلع ةردقلا
 . اهني وأ هذه رثكأ عمجت ويب انههو , هءاقب ينعأ

 اهب قوطنم عويب ررغلا نم بورضلا هذه اهيف دجوت يتلا عويبلا نمو
 حرش يف فلتخي افإو « هيلع قفتم هرثكأ هب قوطنملاو ٠ اهنع توكسم عويبو
 , عرشلا يف هب قوطنملا ًالوأ ركذن نحتو « هيف فلتخم هنع توكسماو « اهئامسأ
 فالخلا رهش ام هنع توكسملا نم كلذ دعب ركذن مث « هقفلا نم هب قلعتي امو

 ىلإ عورفلا در يف ينعأ : هقفلا سفن يف نوناقلاك نوكيل راصمألا ءاهقف نيب هيف
 . لوصألا

 اهنمو 20« ةَلَبَللا لّبَح عيب نع هِيَ هين » هنف عرشلا يف هب قوطنملا امأف

 )١( ةلبحلا ل بح عيب نع ىبن هيي ينلا نأ » ظفلب رمع نبا نع هيلع قفتم ةلبحلا لَّبَح عيب ثيدح «

 رظنا . هيلع قفتم « اهنطب يف يتلا جتنت د مث , ةقانلا جتنُت نأ ىلإ ةيلهاجلا لهأ هعاتبي عيب ناكو
 ) رابخألا ىقتنم 6 (.

 بيطخلل جردللا يف وهو « عفان لوق نم مهضعب هلصفو « ههيسفت هيلو ذ ظفاحلا لاق ٠ نبا موو :

 سم دارفأ نم هنأ عزف « ديناسملا عماج يف يزوجلا .

 هريسفت يف فلتخاو اهنكَس نم طلغو « اههيف ءابلا حتقب ةلبحلاو ,« لبحلا : ظفاحلا لاق «

 يعفاشلاو , كلام قفاوف ٠ ةديبع وبأ هرسفو « ةياورلا يف عقو امل امههريغو ٠ امهريغو « ديبع وبأو
 ةياور لوألا ديؤيو . قحسإو ء دمحأ لاق هبو . لاحلا يف لماحلا ةقانلا دلو عيبب ةغللا لهأ نم

 ناسيك نبا برغأو « جاتنلا جاتن وهو : اهيف لاق رازبلا ٠« نأ لبق بنملا عيب دارملا : لاقف



14 

 ةسمالملا عيب نعو « 27 ىهْزت ىتح راغلا 'عيب'نعو « قلخي ملام عيب نع هيهن »

 يف نيتعيب نعو « ") ةمواعملا نع هيبن » اهنمو ١ « ةاصحلا عيب نعو « ةذبانملاو

 ضيبي ىتح ٌلبنسلا عيب نعو «فلسو عيْب نعو © 29 طرشو عيب نعو . ةعيب

 7 « حيقالملاو .نيماضملا نع هيهنو.» (” دوسي .ىتح بنعلاو

 نبا هقفاو دقق ٠ كلذك سيلو « هب هدرفت ىعداو « يليهسلا هاكح « مركلا ةلبحلاو « دتشي ِ
 رظناو 0١7 ١( صيخلتلا . هيلا ىإ مهقلا بعام هيتنو « ظاشنألا باستك يف تيكسلا
 4 2 94(12/؟ مالسلا لبس)

 ( 9/6 ةيارلا بصن. ) رظنا هيلع قفتم . اهحالس ودب لبق راثلا عيب نع يهنلا ثيدح (0)

 يبأ ثيدح نمو « ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم . ةذبانملاو « ةسمالملا نع يهنلا ثيدح (؟)
 ش 0 0 1 ( صيخلتلا ) رظنا . ديعس

 الإ ةعامججا هاور لب مصاع نب صفح قيرط نم زازبلاو « ملسم ه هاور ةاصحلا عيب نع يهنلاو
 ٍ 0000 .( 0 رابخألا ىقتنم ) رظنا . يراخبلا

 : ةعيب يف نيتعيب ثيدحو ( 154 /ه راطوألا لين ) ) هيلع قفتم . ةمواعملا عيب نع يهنلا (؟
 نبا نع بابا فو « « حيحص نسخ : يذمرتلا لام . ”يئاسنلاو.« يذمرتلاو دخأو ”:يففاشلا ه هاور.

 (.صيخلتلا ).رظنا . دّوعسم نباو « ورمع نباو ءرمع.
 دقو : يوونلا هبرغتساو ٠ بينذشلا يف يمفارلا هل ضي: ظفاحلا لاق . طربشو عيب نع يهنلا (5)

 .ثيدحلا مولع يف ماحلاو « طسوألا يف يناربطلاو « ملاعملا يف يباطخلاو ٠ ىلحلا يف مزح نبأ هآور

 بيعش نب ورمع نع ةفينح يأ نع ديعس نب ثراولا دبع نع يلهذلا نايلس نب دمع قيرط نم
 دادغب ةخيشم .نم ثلاثلا ءزجلا يف يف هانيورو « ةروهشم :ةليوط ةصق يف .هب هدج نع هيبأ نع

 نبا الإ ننسلا باحصأ هاورو « بيرغ : لاق هنأ سراوفلا يبأ نبا نع هيف لقتو ٠ يطايمدلل

 لحي ال ٠» : ظفلب هدجج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع .ثيدح نم ماحلاو ٠ نابح نباو « ةجام
 1 ( ”١١/7 صيخلتلا ) لنا :عيب يف ناتي الو « يي الو « فلسا

 قتلو ان بأ جوخ دعب قح بما عب و : وس يح بنل عموم ينل

 نسح ثيدبجح : يذمرتلا .لاق . لَم ينلا نع سنأ نع ديمح نع ةماس نب دامح نع ةجام نب

 ماحلاو « هحيحص .يف نابح نبا هاورو م ةماس نب داجح د لإ ايي هقول ١ بي ش

 . ١ .9(1 /5 ةيارلا بصن ) رظنا « سم طرش ىلع حيحص : لاقو ٠ كردتسلا يف
 نب ديعس ٌتيدح نم رازبلاو « هيوهار نب قحسإ هاور « نيماضملاو ٠ حيقالملا عيب » نع يهنلا ()

 ' دقو ٠ فيعض وهو .« يرهزلا نع رضخألا يبأ نب حلاص هدانسإ يفو ٠ ةريره يبأ نع بيسملا

 ”رمع هلصوو «ء.رمعم ةعبات : للعلا يف ينطقرادلا لاق . ًالسرم يرهزلا نع أطوملا يف كلام هاور



 0 وكحمف

 بوثلا لجرلا ساي نأ ةيلهاجلا يف هتروص تناكف ةسمالملا عيب امأ
 لمجلا هميرحت ببسو « هيرحت ىلع عمج اذهو « اليل هعاتبي وأ « هرشني الو
 هبحاص ىلإ نّيعيابتملا" نم دحاو لك ذبني نأ ناكف ةذبانملا عيب دب امأو . ةفصلاب

 ىلإ ًاعجار كلذ نولعجي اوناك لب ء اذهب اذه نأ نيعي نأ ريغ نم بوثلا

 نوث يأ : ىرتشما لوقي نأ مدنع هتروص تناكف « ") ةاصحلا عيب امأو . قافتالا

 اذإ : نولوقي اوناك منإ ًاضيأ ليقو « يل وهف اهب يمرأ ىتلا ةاصحلا هيلع تعقو
 راق اذهو . عيبلا بجو دقف يدي نم ةاصحلا تعقو

 اهنولجؤي .ًاغويب تناك اهنأ : اههدحأ : ناليوأت هيفف ةّلَبلا لّبَح عيب امأو
 لجألا ةهج نم رزغلاو « اهنطب يف ام جتني مث اهنطب يف ام ةقانلا جتنت نأ ىلإ
 عيب نع يهنلا باب نم اذهو « ةقانلا نينج عيب وه امنإ ليقو « نيب اذه يف
 يف ام حيقاللاو ٠ لماوحلا نوطب يف ام يه : نيماضلاو . حيقالملاو نيماضملا
 نم ةمرحم يهو « اهيرحت ىلع قفتم ةيلهاج عويب اهلك هذهف لوحفلا روهظ
 . اهانركذ يتلا هجوألا كلت

 اهعيب نع ىهن هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبث هنإف ءراثلا عيب , امأو

 اهنم ركذن ةروهشم لكئاسم كلذب قلعتيو.؟' ٠١ ىهْزُت ىتحو اهحالص ودبي تح

 عويبلا يف وهو ٠ نيصح نب نارمع نع بابلا يفو « كلام لوق حيحصلاو « يرهزلا نع سيق نبا
 دبع هجرخأ رمح نبا نعو «رازبلاو « يناربطلل ريبكلا يف سابع نبأ نعو « مصاع يبأ نبال ٠

 . ( ١ /؟ صيخلتلا ) رظنا . يوق هدانسإو « قازرلا

 عيب ثيدحو ( ١/١/0 ناطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا هيلع قفتم ةذبانملا نع يهنلا )١(
 اذإ ينعي « ةاصحلا عيب نع ىهن : هنع صاع نب صفح قيرط ننف رازبللو « ملسم هاور ةاصحلا
 : ( ١١ /؟ صيخلتلا ) رظنا . عيبلا بجو دقف , ةاصحلا فذق

 نع لئس اذإ ناكو لسمو . يراخبلا هجرخأ « اهحالص ودبي ىتح راثلا عيب نع يهنلا ١» ثيدح (؟)
 « يراخبلا هاور وهزي ىتح لخنلا عيب نع يهنلاو ء اهتهابع بهذت ىتح : لاق « اهحالص
 ةعاججلا هاور لب ( ه /6 ةيارلا بصن ) رظنا . ٌرافصي وأ ,ٌراحي : لاق ؟ وهزي ام : ليق . سمو
 . ( 155 /ه راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . يراخبلا الإ
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 . نأ دعب وأ قلخت نأ لبق نوكت نأ ولخي ال راثلا عيب نأ كلذو . اهنويع نحن

 لبق ناك اذإ مث . هلبق وأ مارصلا دعب نوكت نأ ولخي ال تقلخ اذإ مث قلخت

 نم دحاو لكو « ىهّنت نأ دعب وأ ىهْزُ نأ لبق نوكت نأ لخي الف مارص

 امأ « عطقلا طرشب وأ ةيقبتلا طرشب وأ ًاقلطم ًاعيب نوكي نأ ولخي ال نيذه

 عنم ىلع نوقبطم ءاماعلا عيمجف قلخت نأ لبق راثلا عيب وهو : لوألا مسقلا

 نينسلا عيب باب نمو « قلخي ملام عيب نع يهنلا باب نم هنأل , كلذ

 . © ةمواعملاو

 عيب نعو نينسلا عيب نع ىهن هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يور دقو

 نباو باطخلا نب رع نع يور امم الإ « ًاماوعأ رجشلا عيب يهو « ةمواعملا
 يف فالخ الف مارصلا دعب اهعيب امأو . نينس راثلا عيب نازيجي اناك امنأ ريبزلا

 ليصفتلا ىلع كلذ زاوج ىلع ءاماعلا رثكأف تقلخ نأ دعب اهعيب امأو « هزاوج
 هنأ ةمركع نعو . نمحرلا دبغ نب ةماس يبأ نع يور ام الإ « هركذن يذلا

 الف « مارصلا لبق زوجي هنإ : روهمْلا لوقب انلق اذإف « مارصلا دعب الإ زوجي ال

 ولخي ال كلذ نإ انلق دقو . ىهزت نأ لبق وأ ىهزت نأ دعب نوكت نأ ولخي
 لبق اهعيب امأف . ةيقبتلا طرشب وأ عطقلا طرشب ًاعيب ب وأ ًاقلطم ًاعيب نوكي نأ

 يبأ نباو يروشلا نع يور ام الإ . هزاوج يف فالخ الف عطقلا طرشب وهزلا

 . ةفيعض ةياور يهو . كلذ عنم نم ليل

 الإ زوجي ال هنأ يف فالخ الف ةيقبتلا طرشب وهزلا لبق اهعيب امأو

 وهزلا لبق اهعيب امأو . بهذملا ىلع ًاجيرخت هزاوج نم يمخللا هركذ ام
 كلام : زوجي ال هنأ ىلع مهروهمجف . راصمألا ءاهقف كلذ يف فلتخاف « ًاقلطم

 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا « هيلع قفتم « ةمواعملاو نينسلا .عيب نع يهنلا ثيدح )١(
 ءارتكا : ليقو « ماعلا نم ةقتشم يهو « ةريثك ًاماوعأ رجشلا عيب يه : ةمواعم لا عمو ( 0

 هنأل ؛ دحاو دقع يف ةنس نم رثكأل ةلخنلا رم عيبي نأ وه ؛ نينسلا عيب كلذكو « نينس ضرألا

 . دجوي مل ام عيبو « ررغ عيب



 رككأ

 زوجي : ةفينح وبأ لاقو . مهريغو يروثلاو ثيللاو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو
 لب هري مل ام عيب وه ام ةهج نم.ال عطقلا هيف هدنع يرتشملا مزلي هنأ الإ كلذ

 ليلد امأ . دعب يتأيس ام ىلع (9رفلا عيب يف هدنع طرش كلذ نأ ةهج نم

 نأ »رمع نبا نع تباثلا ثيدحلاف «وهزلا لبق ًاقلطم اهعيب عنم ىلع روهجلا
 « يرتشملاو عئابلا ىهبن « اهحالص ودبي ىتح راثلا عيب نع ىجبن هِي هللا لوسر

 عيبلا لوانتي يهنلا اذه نأو ء ةياغلا لبق ام فالخب ةياغلا دعب ام نأ ملعف
 بيصي ام فوخ اذه يف ىنعملا نأ روهمجلل رهظ املو « ةيقبتلا طرشب قلطملا

 )١( لاوقأ ىلع اهحالص ودب لبق رفلا عيب يف فلتخا دقو : يناكوشلا لاق :
 يداملا مالك رهاظ وهو « يروشلاو « ىليل يبأ نبا لوق وهو « ًاقلطم لطاب هنأ : لوألا «

 هيف عامجإلا لقن نم موو : حتفلا يف لاق . مساقلاو .

 لطبت مل عطقلا طرش اذإ هنأ : يناغلا ٠ نع ةياورو « دمحأو « يعفاشلل لوق وهو « لطب الإو
 روهملا ىلإ ظفاحلا هبسنو « كلام . ٠ |

 عيب ىلع لوم يهنلاو : اولاق . ةيفنحلا رثكأ لوق وهو « ةيقبتلا طرتشي مل نإ حضي هنأ : ثلاغلا

 هجورخ لبق رّملا زاوج مدغ ىلع عامجإلا رحبلا بحاص ىكح دقو . ًالصأ دجوت نأ لبق راثلا .

 ءاقبلا طرشب هحالص لبق هعيب زاوج مدغ ىلع قافتالا ًاضيأ ىحو .
 نإ « ًاعامجإ ءاقبلا طرش عم دسفيو « اعامجإ عطقلا طرش عم حصيف  حالصلا دعب عيبلا امأف

 رحبلا يف اذك « ةدملا تلهج .

 نأو « حالصلا لبق رفلا عيب نم عنملا اهريغو « بابلا ثيداحأ رهاظ نأ ملعاو : يناكوشلا لاق مث
 لطاب ةلاحلا كلت يف هعوقو ٠  5يهنلا ىضتقم وه ٠ ححصي عطقلا طرش درجم نأ ىعدا نمو

 ىلع عامجإلا ىوعدو « يهنلا ثيداحأ دييقتل حلصي ليلد ىلإ جاتحم وهف « حالصلا لبق عيبلا

 َلّوَع دقو « ًاقلطم نالطبلاب نولوقي لوألا لوقلا لهأ نأ نم تفرع املاهملةحص ال كلذ

 ةطبنتسم للع ىلع زاوجلا يف عطقلا طرش عم نوزؤجما ٠ امن كلذو « يهنلل ةديقم اهولعجف

 رسيأب راهنت « ةياو هّبْشو « ةضراع تالايخ درجل صوصنلا ةقرافمب حمسي م نم ديفي ال .

 دعب عيبلا نأ ًاضيأ صوصنلا رهاظو « ًاقلطم زاوجلا مدع نم نولوألا هلاق ام قحلاف كيكشت
 ىلإ ًادتمم يهنلا لعج دق عراشلا نأل « طرتشي مل مأ « ءاقبلا طرش ءاوس ء حيحص حالصلا روهظ

 هيلعف ء دسفم ءاقبلا طرش نأ ىعدا نمو « اهلبق امل فلاخم ةياغلا دعب امو « حالصلا ودب ةياغ

 عئانصلا عئادب ) رظناو ( 157 /ه راطوألا لين ) رظنا . ليلدلا ٠١80 /7 ( ةفينح يبأ بهذمل .

 ملعأ هللاو . باوصلا وه هارن يناكوشلا هلاق امو .



 انوقحي

 ثيدبح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلؤقل ىئهزت نأ لبق ًابلاغ ةحئاجلا نم راثلا
 مف ةرثلا هللا عنم نإ تيأرأ » وهزلا لبق ةرقلا عيب نع هين دعب .كلام نب سنأ

 ينعأ : قالطإلا ىلع اذه يف يهنلا ءاماعلا لمحي مل 7« ؟ هيخأ لام مدحأ ذخأي

 ةيقبتلا طرشب هعيب وه. يهنلا ىنعم .نأ ىأر لب ءاهزإلا لبق عيبلا نع يهنلا .

 . عطقلا طرشب ءاهزإلا لبق اهعيب اوزاجأف « ءاهزإلا ىلإ

 وهو عطقلا ىلع لمحي له : لاحلا هذه يف ًاقلطم عيبلا درو اذإ اوفلتخاو .

 نأ ىأر وأ « ةيقبتلا ىلع قالطإلا لمح نف ؟ ةعونمملا ةيقبتلا ىلع وأ « زئاجلا
 ءزوجي : لاق عطقلا ىلع هلمح نمو ءزوجي ال : لاق همومعب هلوانتي يهنلا

 لوم هنإ هنع ليق دقو « ةيقبتلا ىلع لوم قالطإلا نأ. كلام نع روهشملاو

 0 ٠ . عطقلا ىلع

 نبا ثيدح ىهزت نأ لبق ًاقلطم راثلا عيب يف مهتجحف نويفوكلا امأو
 الإ عئابلل اهترثف « تربأ دق ًالخن عاب نم »: لاق هِي هللا لوسر نأ تباثلا رمع
 5 ًادرفم هعيب زاج عاتبملا هطرتشي نأ زاج اماف : اولاق 0 عاتبملا اهيرتشي نأ

 « بدنلا ىلع ىهزت نأ لبق راثلا عيب نع يهنلاب دراولا ثيدحلا اولمحو
 دهع يف سانلا ناك ٠» : لاق تباث نب ديز نع يور امب كلذل اوجتحاو

 رضحو سانلا دج اذإف « اهحالص ودبي نأ لبق راثلا نوعيابتي هتيم هللا لوسر
  ضارمو ماشق هب ٌّيَضَأ ام هباصأ « نامزلا رثلا باصأ : عاتبملا لاق مهيضاقت

 اهب ريشي ةروشملك لاق يبنلا دنع مهتموصخ ترثك اماف  اهنوركذي تاهاعل

 يذلا ىنعملا نإ : اولاق اممبرو «  اهحالص ودبي ىتح رلا اوعيبت ال » : مهيلع

 )١( ثيدح ٠ هيلع قفتم « .. ةرثلا هللا عنم نإ تيأرأ . .
 مسمو , يراخبلا هور « .. تربأ ًالخن عاب نم »هرمع نبا ثيدح (؟) ٠

 )( يرابلا حتف عم ( 515 /5 ) رظنا يراخبلا هاور تباث نب.ديز ثيدح .



 ل

 هلوق ليلدب ةرثلا روهظ وه « هحالض ودبي. ىتح » هلوق يف ثيدحلا هيلع لد

 « ؟ هيخأ لام مدحأ ذخأي مف ةرقلا هللا عنم نإ تيأرأ » مالسلاو ةالصلا هيلع

 يأ يار ىري نكي مو لونا اذه نيبفوكلا نم لاق نم ىلع بجي ناك دقو
 اهحالص ودب لبق راثلا عيب زيجي نأ عطقلا راثلا عيب د ةرورض نم نأ يف ةفينح

 ىلع ءاهزإلا لبق .طرشلاب راثلا عيب زاوج نولمحي روهم اف « ةيقبتلا طرش ىلع
 . لصألا عم رقلا عيب اذإ ينعأ : صوصخلا

 دنع هيف قالطإلاو ء هيف فالخ الف وهزلا دعب ًاقلطم رثلا ءارش امأو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ليلدب « ةيقبتلا يضتقي راصمألا ءاهقف روهمج

 انإ حئاوجلا نأ هنم ليلدلا هجوو .:ثيدحلا « ... ةرفلا هللا عنم نإ تيأرأ »

 رهظت الف 1 دعب .امأو « حالصلا ودب لبق راثلا ىلع رثكألا يف أرطت

 3 ة ةحئاج كلانه نكي م ةيقبتلا طرشب عيبملا يف بجي مل ولو « اللق الإ

 . ًالظاب طرشلا اذه ناكو

 مدع قالطإلاو « ©" ةيقبتلا طرشب رثلا عيب مهدنع زوجي الف ةيفنحلا امأو

 عيب سفن نأ مهتجحو ٠ ثيدحلا موهفم فالخ وهو « عطقلا ىلع لوم انلق اك
 ىلإ نايعألا عابت نأ زجي مل كلذلو ءررغلا ُهَقِحَل الإو ههلست يضتقي ءيشلا
 رقلا نوكل لجأ ىلإ نايعألا عيب نم ىنثتسم راثلا عيب نأ ىلع دوهناو لجأ
 يف راثلا عيب يف روهملا اوفلاخ نويفوكلاف « ةعفد هلك سبيي نأ نكمي سيل

 . ىهزت نأ لبق اهعيب زاوج يف : اههدحأ : نيعضوم

 مهفالخو « دقعلا قلطمب وأ ءاهزإلا دعب طرشلاب اهتيقبت عنم يف : يناثلاو

 نإو عطقلا طرش يف ينعأ : يناثلا عضوملا يف مهفالخ نم ىوقأ لوألا عضوملا يف
 نيب عملا باب نم هنأل برقأ لوألا عضوملا يف مهفالخ ناك افإو « ىهزأ

 )١( عئانصلا عئادب ) رظنا ٠١85/7 ( دوبعملا نوع )ؤ . ةفينح يبأ بهذمل 581/9 ( .
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 نأ ومق « دعب عيبلا يي هللا لوس َروَج يذلا حالصل كدب امأو « ريبزلا

 يف رهظت نأ ةلجلابو « دوسي امم ناك نإ بنعلا هيف ٌهَوْسَيو ٌّرْيَبلا هيف ٌرَفْصَي
 نع كلام هاور امل ءراصمألا ءاهقف ةعامج لوق وه اذه « بيّطلا ةفص رثلا

 « ٌرمحي ىتح : لاقف « « ىهْرُي ىتح » هلوق نع لئس هنأ » سنأ نع ديمح

 بحلاو « دوسي ىتح بنعلا عيب نع :ىهن هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يورو

 . « دتشي ىتح

 علطت ىتح هرامث عيبي ال هنع كلام ةياور يف تباث نب ديز ناكو

 نبا لوق وهو ءويام وهو رايأ نم تلخ ةليل ةرشع يتنثال كلذو « 9 اًيَرْثلا

 نم وجنت ىتح راثلا عيب. نع ىهن هنإ عدلي هللا لوسر لوق نع لكس » ًاضيأ رمع
 نع يورو © « ايرثلا عولط تقو كلذ :رمع نب هللا دبع لاقف « تاهاعلا

 نع تاهاملا تمفر ًاحابص مجنلا علط اذإ ه : لاق هي ينلا نع ةريره يبأ

 نإو طئاحلا عابي نأ سأب ال هنأ ك كلام نع مساقلا نبا ىورو 29 « دلبلا لهأ

 , ةهاعلا هيف تنمأ دق نامزلا ناك اذإ ناطيحلا نم هلوح ام ىهزأ اذإ هزي م

 قح طئاح عابي ال هنأ هنع روهشملا نأ الإ « ايرثلا عولط ملعأ هللاو - ديري

 . ايرثلا عولط ءاهزإلا عم ربتعي ال هنإ ليق دقو «وهزلا هيف ودبي

 وهو ؛ ءاهزإلا هنإ لوق : لاوقأ ةثالث ءاماعلل حالصلا دب يف لصحملاف

 عم يرابلا حتتف ) رظنا يراخبلا هاورو ( 315 75 ) رظنا . أطولا يف كلام رثألا اذه ىور )١(
 . ( 586 /؛ يراخبلا

 ءراثلا عيب نع رمع نبا تلأس « ةقارس نب هللا دبع نب ناثع قيرط نم دمحأ هاوز : ظفاحلا لاق )١(
 قح : : لاق ؟ كلذ قبو : تلق « ةهاعلا بهذت ىتح راثلا عيب نع هَْيَي هللا لوسر ىهن : لاقف

 00 . ( 5808 /5 حتفلا ) رظنا . ايرثلا علطت

 لين ) يف يناكوشلا هعباتو ( 505 /؛ متنفلا )رظنا . دواد وبأ هاور هنأ حتفلا يف ظفاحلا ركذ (؟)

 . دواد يبأ يف هدجأ ل نكلو.( 157 /5 راطوألا



 لذ

 عيبلا نيح يف طئاحلا يف نكي مل نإو « ايرثلا ا نحلل نإ لوقو ءروهشملا

 لوقي ءاهزإلا رابتعا نم روهشلا ىلعو « ًاعيمج نارمألا : لوقو « ءاهزإ
 م بيّطلا ةفلتخم رقلا نم ننانج أ هنيعب دحاولا طئاحلا يف ناك اذإ هنإ : كلام

 . ثيللا كلذ يف هفلاخو ٠ هيف بيطلا روهظب الإ اهنم فنص لك عبي

 « ضعبلا بيطب اهضعب عيب هدنع زوجيف بيطلا ةبراقتملا عاونألا امأو
 ءاهزإلا دوجو وه رلا نم دحاولا فنصلا يف كلام نع ربتعملا حالصلا ودبو

 ىخارتي ًاريكبت هضعب يف اركبم ءاهزإلا كلذ نكي مل اذإ هلك يف ال هضعب يف

 بلاغلا يف هيف ةرثلا وجنت يذلا تقولا نأل « ًاعباتتم ناك اذإ لب ضعبلا هنع

 دنعو . عطقنم ريغ ًاقسانتم ءادتبا ةرقلا يف بيطلا أدب اذإ وه تاهاعلا نم

 اذإ هل ةرواجملا نيتاسبلا عيبو هعيب زاج ناتسب ةلخن يف بيطلا ادب اذإ هنأ كلام
 . دحاو سنج نم نيتاسبلا لخن ناك

 بيطلا هيف رهظي يذلا ناتسبلا لخن عيب الإ زوجي ال , يعفاشلا لاقو
 ًادحاو تقولا ناك اذإ ةهاعلا هيف نمؤت يذلا تقولا ربتعا كلامو . ١ طقف

 حالص ةرجشلا وأ . ةلخنلا ةرم ضعب-يف حالصلا ودب نأ بهذملا فلتخي الو : ةمادق نبا لاق )١(

 يف ام رئاس عيب زوجي لهو « ًافالخ هيف معأ الو . كلذب اهعيمج عيب حابي هنأ ينعأ . اهعيمج

 نب دمحو « يعفاشلا لوق وهو « هزاوج : امهرهظأ ٠ ناتتياور هيف ؟ عونلا كلذ نم ناتسبلا

 « يهنلا مومع يف لخاد هحالص دبي ملام نأل هحالص ادب ام عبب الإ زوجي ال هنعو ٠ نسحلا

 نانتسبلا يف يذلاكو «رخآلا سنجلاك عقلا طرش ريغ نم هعبي جي ملف « هحالص يي هنأ

 ْ .رخآلا

 ةرجشلاك هميج عيب زاجف : هيف وه يذلا ناتسبلا نم هعون يف حالملا ادب هنأ : ىلوألا هجوو

 ..قشي عيملا يف حالصلا ودب رابتعا نألو ٠ ةدحاولا

 ناك نإو « هعيمج هب زوجي هضعب.حالض وُدَبَف كازدإلا براقتم ناك ام : نسحلا نب دمح لاقو

 وبأ لاقو . يقابلا يف زوجي الو ٠ كردأ اهف زئاج عيبلاف « ًاريثك اريخأت ضعبلا كاردإ رخأتي
 . يعفاشلا باحصأل يناثلا هجولا وهو « سنجلا كلذ نم ناتسبلا يف ام عيب زوجي : باطخلا

 ودبي ىتح دمحأ دنع عيبلا زاوج يف رخآلا اًهدحأ عبتي الف « نيتاسب نم دحاولا عونلا امأف
 نع يكحو . يعفاشلا بهذم اذهو . نيدعابتم وأ « اناك نُيَرواجتم . امهدحأ يف حالصلا



 نم

 ناك بطي م اذإ هنأ كلذو « رملا ةقلخ ناصفتربتعا يعفاشلاو . دحاولا عونلل

 « دعب قلخت م ةارتشم يهو هيف بيطلا ةفص نأ كلذو « قلخي مل ام عيب نم

 ملاذهو « ةدحاو ةنج ةرُث ضعب يف لب ةرمث لك يف طرتشي ال لاق 5 اذه نكل

 . راثلا عيب نم هيف اوفلتخا ام روهشم وه اذهف « دحأ هب لقب

 ةالصلا هيلع هنع ءاج ام.بابلا اذه نم هيف اوفلتخا يذلا عومبملا نمو

 نأ كلذو « ٌدَوْسَي ىتح بنعلاو َّضَيْبَي ىتح لبنسلا عيب نع يهنلا نم مالسلاو
 ُعْبَي هنأل « لبنسلا نود اهلبنس يف ةّطنحلا عيب زوجي ال هنأ ىلع اوقفتا ءاماعلا

 زوجف « بحلا عم هسفن لبنسلا عبب يف اوفلتخاو . هترثك الو هّتفص ْمَلْعَت ل ام

 لاقو . ةفوكلا لهأو ةنيدملا لهأو ةفينخ وبأو كلام : ءاماعلا روهج كلذ

 اهو رشا باب نم هن + تخل نإو محق كينسلا ب زوي ال: يتعفاشلا

 سرّدلا َدْعَب هنّبتب أطولخم هعيب ىلع

 نع عفان نع.يور اف رثألا امأف . سايقلاو رثألا : نائيش روهملا ةجحو.
 لبنسلا نعو « ىَهْرُت ىتح ليخنلا عيب نع ىجن ِّتَِم هللا لوسر نأ » رمع نبا

 هاور ام ىلع ةدايز يهو 29 « يرتشملاو عئابلا ىهن « ةهاعلا نمأتو ضيبت ىتح

 لاق انهو ءهبراق انو ء هل خالص حارقلا نم ةرجش يف حالصلا ودب نأ-: ىرخأ ةياوز دمحأ 7 ١

 . ةهاعلا نم نمألا دوصقملا نألو  دحاولا حارقلا اهبشأف ٠ حالصلا يف نابراقتي األ « كلام:

 ( ٠٠١ /6 ينغملا ) رظنا.٠ لوألا بهذملاو : ةمادق نبا لاق . دج دقو"

 عيب زوجي هنأ ءاماعلا رثكأو «:نييفوكلاو ٠ كلام بهذمل ( ثيدحلا يأ ) ليلد هيف : يوونلا لاق )١(

 يف ام وأ « ةرذ وأ « أريعش لبنسلا ناك نإف « ليضفت هيفف ٠ انبهذم امأو . دتشملا لبنسلا
 يتلا روشقلاب هتابح رتتست ام اهوحنو.. ةطنح ناك نإو « هعيب زاج « هتابح ئرت امم امهانعم

 ٠ هيلوق حصأ وهو ٠ خصي ال هنأ ديدجلا « هنع هللا يضر يمفاشلل نالوق هيفف « سايدلاب لازت
 حرش ) رظنا . عطقلا .طرشب الإ عرزلا عيب حصي الف . دادتشالا "لبق امأو . حصي هنأ ميدقلاو
 سيل يعفاشلا بهذمل فلؤملا لوق نأ نيبتي اذهو .. يراسلا ذاشرإ شماه ( 181/5 لسمل يوونلا

 كلذ لمأتف هقالطظإ ىلع

 _ غولب ) رظنا ٠ مالو . نابح نبأ هححصو « يئاسنلا الإ ةسخلا هاوز دقو ثيدحلا جيرخت مدقت (؟)



 ندد

 نع يورو ةلوبقم ةقثلا نم تناك اذإ ةدايزلاو ٠ ثيدحلا اذه نم كلام
 هدنع حصي ال هنأ كلذو ٠ هلوق نع عجر ةدايزلا هذه هتلصو امل هنأ يعفاشلا
 دنع زوجي الف دتشي ملو كرفأ اذإ لبنسلا عيب امأو . ثيدحلا دوجو عم سايق
 . عطقلا ىلع الإ « كلام

 الإ ,زوجي ال ليقو ءزوجي كلام نع ليقف ٠ دوصحم ريغ لبنسلا عيب ب امأو
 ايف فالخ الب زوجي الف سردلا دعب هنبت يف هعيب امأو . هِمّْزَح يف ناك اذإ
 : كلام دنع زئاجف ًاليكم ناك اذإ امأف « ًافازُج ناك اذإ اذه « بسحأ
 نم ىلع باط اذإ لبنسلا عيب اوزاجأ نيذلا فلتخاو . هريغل ًالوق هيف فرعأ الو
 أح هلمعي ىتح عئابلا ىلع : نويفوكلا لاقف . هسردو هداصح نوكي
 ., © يرتشملا ىلع وه : ممريغ لاقو « يرتشمل

 يف نْيَتعيِب نع ىجن ُهَنِيَي هللا لوسر نأ » تبثام بابلا اذه نمو
 لاق... ةريره يلأو دوعسم نبا ثيدحو رمح نبا ثيدح .نم كلذو (9 « ةعيب

 . يوونلا حرش عم ملسم رظناو ( عه /؟ مالسلا لبس عم 0/5 م مارملا <
 ذجو « عرزلا داصح نإف « « اهوصأ يف ةرث وأ « اهوحتو , ةبطرلا نم ةزج وأ « ًاعرز ىرتشا نم )١(
 لقت نأل « دجحأو ؛ يمفاشلاو ؛ ةفينح يبأ بهذم وهو . ”يرتشملا ىلع ةرقلا ذانجو « ةبطزلا
 قرافيو « عئابلا راد نم عيبملا ماعطلا لقنك « ىرتشملا ىلع هنم عئابلا كلم غيرفتو عيبملا
 « عئابلا ىلع ملستلاو , ىرتشملا ىلإ ملستلا ةنؤم نم امنأل « عئابلا ىلع اهنإف « نزولاو « ليكلا
 . اهيف فرصتلاو « اهعيب زاوج ليلدب ٠ عطقلا نودب ةيلختلاب ملستلا لصح انههو
 . ( ٠١١/6 ىنغملا ) رظنا . فلاخم هيف معأ ال : ةمادق نبا لاق

 ثيدح : يناكوشلا لاق « ابرلا وأ ٠ اههسكوأ هلف « ةعيب يف نيتعيب عاب نم. » ظفلب دواد وبأ هاور (5)
 لاق . دسحاو ريغ هيف مكت دقو « ةمقلع نب رمع نب دمع هدانإ يف ظفللا اذه ةريره يأ
 نع ىجن» » عتئلَع هنأ يراصنألا هللا دبع نب دمجو , يدرواردلا ةياور نم هنع روهشملاو : يرذنملا
 مدقت دقو . هححصو « يذصرتلاو ٠ يئاسنلاو « دمحأ هاور ظفللا اذهبو « ةعيب يف نيتعبب
 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . هتاغالب يف كلامو , يعفاشلا ًاضيأ هجرخأو . هجيرخت
 .(ا ل6١
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 اذه بجومب لوقلا ىلع ءاهقفلا قفتاف . لودعلا لقت نم اهلكو : رمع وبأ

 اذه اهيلع قلطني يتلا ةروصلا يف ينعأ ليصفتلا يف اوفلتخاو « ًاموع ثيدحلا

 ىلع روصتي كلذو « اهضعب ىلع ًاضيأ اوقفتاو . اهيلع قلطني ال يتلا نم مسالا

 وأ « نينثب دحاو نوم وأ « نينثب نينوثم يف امإ : اهدحأ : ةثالث هوجو

 . مزل دق نيعيبلا دحأ نأ ىلع دحاو نشب نْيَتوقم

 لوقي نأ : امهدحأ : نيهجو ىلع روصتي كلذ نإف « نينب نينوثم يف امأ

 , 5-1 نفي رادسلا هذه ينعيبت نأ ىلع اذك نئب ةعلسلا هذه كمييأ ؛ هل

 نيرانيدب ىرخألا هذه وأ رانيدب ةعلسلا هذه كعيبأ : هل لوقي نأ : يناثلاو

 : اههدحأ : نيهجو ىلع أضيأ روصتي كلذ نإف « نيني دحاو نوم عيب امأو

 اذه كعييبأ : هل لوقي نأ لثم . ةئيسن رخآلاو ًادقن نينقلا دحأ نوكي نأ

 امأو ءاذك نثب اذك لجأ ىلإ كنم هيرتش *أ نأ ىلع اذك نِثب ًادقت بوثلا

 . اذك نثب نيذه دحأ كعيبأ : هل لوقي نأ لْثف.« دحاو نثب نانوثم

 نأ ىلع اذكب رادلا هذه كعيبأ : هل لوقي نأ وهو : لوألا هجولا امأ

 يف نلا نأل « « "زوجي ال هنأ ىلع يعفاشلا صنف ء اذكب مالغلا اذه ينعيبت

 نذل ىلع اهنم دحاو لك يف اقفتي م نيميبلا درفأ ول هنأ ؛ ًالوهجم نوكي اههيلك

 )١( هدبع هنم يرتشي وأ « هراد هعيبي نأ طرشب ًائيش هعاب اذإ : يعفاشلا بهذمل يوونلا لاق «
 /؛ ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( 518 /4 عومجملا ) رظنا . لطاب لوألا دقعلاف 550 (

 و)8ه١(.

 يبأ لوق اذهو . اير ةقفص يف نانقفملا » دوعسم نبأ لاق . حصي ال اذهو : ةمادق نبا لاق

 ظفللا ىلإ تفتلأ ال : لاقو.. كلام هزوجو « ءاماعلا روهجو ء دمحأو يعفاشلاو « ةفينح

 الفاسد  ًالالح ًامولعم ناك اذإ .
 كراد ينميبت نأ ىلعوأ . اذكب ىرخألا يراد كسعيبأ نأ ىلع هذه يراد كنتعب : لوقي نأ هلثمو 2

 كسجوزأ نأ ىلع وأ « كتنبا ينجوزت نأ ىلع وأ « اذك ينرجؤت نأ ىلع وأ كرجؤأ نأ ىلع دأ

 . /؟ ينغملا ) رظنا 508 ( .



 الكلف

 يف نيتعيب در يف يعفاشلا لصأو « دحاو دقع يف نيعيبملا يف هيلع اقفتا يذلا

 كعيبأ : لوقي نأ وهو : يناثلا هجولا امأو . نوفملا وأ نقلا لهج وه امنإ ةعيب
 امهدحأ يف مزل دق عيبلا نأ ىلع نيرانيدب ىرخألا هذه وأ رانيدب ةعلسلا هذه

 زيزعلا دبع فلاخو « ًافلتخم وأ ًادحاو دقنلا ناكأ ءاوسو « عيملا دنع زوجي الف

 دنع هعنم ةلعو « ًافلتخم وأ ًادحاو دقنلا ناك اذإ هزاجأف « كلذ يف ةماس يبأ نبا

 هسفن يف راتخي نأ نكمم هنأل عئارذلا دس باب نم كلام دنعو « لهجلا عيمجلا

 ىلع زوجي ال كلذو ءرانيدو بوثب ًارانيدو ًابوث عاب دق نوكيف « نيبوثلا دحأ

 . كلام لصأ

 وأ اذكب ًادقن بوثلا اذه كعيبأ : هل لوقي نأ وهو : ثلاثلا هجولا امأو

 امأو ء زوجي ال هنأ يف فالخ الف ًابجاو هيف عيبلا ناك اذإ اذهف « اذكب ةئيسن

 « يعفاشلاو ةفينح وبأ هعنمو « كلام هزاجأف اههدحأ يف ًامزال عيبلا نكي مل اذإ

 ناك اذإ هنأل ءرايخلا باب نم كلام هلعجو « مولعم ريغ نمت ىلع اقرتفا امنأل
 اذهو ءرخآلا يف نينثلا دحأ ليوحت بجوي مدن هيف روصتي م رايخلا ىلع هدنع
 ةفينح يبأو يعفاشلا دنع ثلاثلا هجولا اذه عانتما ةلعف « عناملا وه كلام دنع

 ةلعو « اهنع يهن يتلا ِرّرَعلا عويب نم امهدنع وهف « نقلا لهج ةهج نم
 رايخلا هل يذلا نوكي نأ ناكمإل ابرلل ةبجوملا ةعيرذلا دس كلام دنع هعانتما

 رهظي لو هل ادب مث لجعملا وأ لجؤملا نينملا دحأب دقعلا ذافنإ ًالوأ راتخا دق

 نينقلا دحأ عاب هنأكف « يناثلا نثلل نينثلا دحأ كرت دق نوكيف . كلذ

 ناك اذإ هلك اذهو . ًالضافتمو ةئيسن وأ « ةئيسن نقب نم هلخديف « يفاثلاب

 عيب وهو « رخآ هجو هلخد ًاماعط لب دقن ريغ نملا ناك نإو « ًادقن نفل

 . 0 ًالضافتم ماعطلاب ماعطلا

 ىلع هقفاو دقو « هنع دمحأ نع فنصملا هاور امب كامس هرسسف ( نيتعيب عاب نم ) يناكوشلا لاق )١(
 اهمأ ذخف « ةنس ىلإ نيفلأ وأ ًادقن فلأب كتتعب : لوقي نأب : لاقف « يعفاشلا كلذ لثم
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 ىلع َلبَق هنأ ىلع ةضورفم ةلأسملا نأ يضاقلا نع ةصفرلا نبا لقنو ءانأ تئشو ء تنأ تئش <

 ْ - .  كلذ حص « ةئيسنلاب نيقلأ وأ « أدفت فلأب تلبق : لاق ول امأ . ماهإلا
 ينعيبت نأ ىلع فلأب دبعلا اذ كنتعب : لوقي نأ وه : لاقف ء رخآ ريسفتب يعفاشلا هرسف دقو

 ىرخألا ةياورلل ًاريسفت حلصي اذهو « كدنع يل بجو ؛ يدنع كل بجو اذإ يأ : اذكب كراد

 دحاولا ءيشلا عاب هنأ ىلع لدي ( اهسكوأ هلف ) هلوق نإف : ىلوألل ال « ةريره يبأ ثيدح نم
 . رثكأب ةعيبو « لقأب ةعيب : نيتعيب
 هبلاطو « لجألا لح اماف ء رهش ىلإ ةطنح زيفق يف أرانيد هفلسي نأ وه « كلذ ريسفت يف ليقو
 نأل « ةعيب يف نيتعبب كلذ راصف ٠ نيزيفقب نيرهش ىلإ لع كل يذلا زيفقلا ينعب : لاق ةطنحلاب

 نبال ننسلا حرش يف اذك . لوألا وهو ء امهسكوأ هيلإ دريف « لوألا ىلع لخد دق يناثلا عيبلا

 ءوه لخد دق نوكي وأ . ىنعي « ابرلا وأ . اهسكوأ هلف » هلوق يف ؛ ينكوشلا لاق . نالسر
 يف رهاظ كلذو ءرثكألا ذخأ لب ( صقنألا ) سكوألا ذخأي مل اذإ « مرح لا ابرلا يف هبحاصو
 هيفف « يعفاشلا هركذو « كاّمِس نع دمحأ هركذ يذلا ريسفتلا امأو . نالسر نبا هركذ يذلا ريسفتلا

 نيز كلذ ىلإ بهذ دقو « ءاسنلا لجأل هموي رعس نم رثكأب ءيشلا عيب مرحي : لاق نمل ُكنَصَتُم
 . يحي مامإلاو ٠ ةيوداهلاو « هللاب روصنملاو ء رصانلاو ٠ نيسحلا نب يلع نيدباعلا

 ةلدألا مومعل زوجي هنإ روهملاو « هللاب ديؤملاو ٠ يلع نب ديزو « ةيفنحلاو . ةيعفاشلا تلاقو
 « ةريره يأ ثيدح نم ىلوألا ةياورلا وه كسلا كلذ نأل « رهاظلا وهو « هزاوجب ةيضاقلا
 وهو « هريغ هاور يذلا ظفللا هنع روهشملاف كلذ عمو ء لاقملا نم اهتياور يف ام تفرع دقو

 درفت يتلا ةياورلا كلت نأ انماس ولو ٠ بولطملا ىلع هيف ةجح الو « ةعيب يف نيتعيب نع يهنلا
 نع فلس ا؟ عازنلا لحم نع جراخ ريسفتل اهلاتحا ناكل ٠ جاجتحالل ةحلاص يوارلا كلذ اهب

 نم عنملا ىلع ةلالدلا اهيف ام ةياغ نأ ىلع « هيف عزاتتملا ىلع اه لالدتسالا يف ًاحواق نالسر نبا
 نم لاق اذإ ال ء اذكب ةئيسنو . اذكب أدقن :.لوقت نأ يهو « ةروصلا هذه ىلع عقو اذإ عببلا

 ةياورلا هذه نيكستملا نأ عم « هموي رعس نم هرثكأ ناكو « طقف اذكب ةئيسن : رمألا لوأ
 رظنا . ىوعدلا نم صخأ ليلدلاف . كلذ ىلع ثيدحلا لدي الو . ةروصلا هذه نم نوعنمي
 . ( 379 /ه راطوألا لين )

 لاق ءاهقفلا نم أدحأ ملعأ ال: يباطخلا نع ًالقن يدابآ يظعلا قحلا سمش دمحم بيطلا وبأ لاق

 وهو « يعازوألا نع ىحي ًائيش الإ , نينثلا سكوأب عيبلا ححص وأ « ثيدحلا ذه رهاظب
 ننس حرش دوبعملا نوع ) رظنا . لهجلاو ررغلا نم دقعلا اذه هنضتي امل كلذو « دساف بهذم
 . ( 54 /4 دواد يبأ

 ةرشع وأ « ًادقن ةسمخب ةعلس عيبي نأ كلذو : « ةعيب يف نيتعيب » ريسفت يف ربلا دبع نبا لاقو

 -. يرتشملل هب بجوأ « ءاش نينقلا يأب رايخلاب عئابلاو , نينقلا دحأب عيبلا بجو دق « لجأ ىلإ



 ليذف

 ىلإ ينم هعيبت نأ ىلع اذكب ادق بوثلا اذه كنم يرتشأ : لاق اذإ امأو

 لجرلا عيب وهو ةنيعلا باب نم هنأل ء عامجإب زوجي ال مدنع وهف . لجأ
 كعيبأ : هل لاق اذإ امأو ٠ () نبلا لهج ةلع ًاضيأ هلخديو « هدنع سيل ام

 اهضبق موي اهتهق اهضباق در تتافو ٠ ةعلسلا تضبق نإو , خسف َكردأ نإ  دساف عيب اذهف
 :ءاش اهتيأب ذخأي نأ نيب ًاعيمج اهيف رايخلاب يرتشملا نأ ىلع عيبلا ناك نإف ٠ تغلب ام ةغلاب
 « ذفان انهه عيبلا نأل « ةعيب يف نيتعيب باب نم سيلو « زئاج كلذف « ًاعيمج امهداري نأ نيبو
 عقي )ل ىلوألا ةملسلاو ء امهدحأ يف رايخلا هل نيمولعم نيئيش نم هراتخي هنيعب ءيش ىلع عقو
 دقو ءراتخي نيتعلسلا يأ ىردي ال ام ىلع عقو افإو ,رايخ وأ عطقب هنيعب ءيش ىلع اهؤارش
 /6 ينغلا ) رظناو ( 38" يقاكلا ) رظنا . هباحصأو « كلام لوق هلك اذه « هل امهادحإ تبجو
 0 م . ةمادق نبال (
 روهجلا نإ : اهانركذ يتلا ةروصلا هذه ةعيب يف نيتعيب ريسفت ركذ نأ دعب  ةمادق نيا لاق
 نأكف ء دقعلا يف يري ام دعب اههنيب ىرج هنأ ىلع لوم اذهو « امهدحأ ىلع بهذيف « اذكب ةئيسنلابو اذكب دقنلاب كعيبأ : لوقي نأب دامحو . محلاو « سوانط اهزاجأو , اهنوزوحي ال
 ًادقع نوكيف « كلذ وحنو تيضر دق وأ « هذخ : لاقف ءاذكب ةئيسنلاب هذخآ : لاق يرتشملا
 ٠ 2, ع0 7 ةنودملا ) رظناو . هانركذ الل ًاباخيإ نوكي نأ حلصي ال لوقلا نم ضم ام نأل « حضي مل « هيلع لدي وأ « باميلا مانقم موقي ام دجوي مل نإو « ًايفاك
 لاخدإ باب نم فانحألا دنع لاشثلا اذهو ( 37 ءاهقنلا ةفحت ) ةفينح يبأ بهذمل رظناو
 1 ."دحاؤ عيب يف نيطرشلا
 . ةمألا لوق نم ركذ املزئاج كلذو طاسقألا عيبب مويلا ىمسي ام اهيلع قبطني ةلئسللا هذهو
 © . « ةرصاعملا ةيمالسإلا فراصملا نم ةعيرشلا فقوم ه انباتك يف كلذ تركذ دقو

 : ةفرع نبا لاق . كدنع سيل ام عبب يهو : نارمتوبأ لاق . هدارم ليصحتب ىرتشملا ناعأ عئابلا نأك : نؤملا نم : ءاي تبلقف ءرسك دعب ةنكاس واولا تعقو « ةنؤع : فرصلا يف ةنيعلا لصأو )١(
 رثكأ يف نيع عفد ىلع هب لّيحتملا عيبلا هنأ : باوصلاو ءركذ امم صخأ هنأ تاياورلا ضتقم
 ش 0 . ( 308 /؟ ريغصلا حرشلا ) رظنا « اهنم
 ىطعأ وأ « فلسلا يأ : رسكلاب ةنيعلاب ذخأ نيعو : سومانقلا يف لاقو . فلسلا : رسكلاب ةنيعلا : يرهوجلا لاق . نون مث  ةنكاس ةيتحت ءاي مث « ةلمهملا نيعلا رسكب ( ةنيعلا ) : يناكوشلا لاق
 . ىمتنا . نلا كلذ نم لقأب هنم اهارتشا مث « لجأ ىلإ نئثب هتعلس عاب رجاتلاو : لاق « اهب
 مث « ىرتشملا ىلإ هماسيو , لجؤم نب هريغ نم ًائيش عيبي نأ وه : ةنيعلا عيبو : يعفارلا لاق
 . ىهتنا . ردقلا كلذ نم لقأ دقن نب نثلا ضبق لبق هيرتشي
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 نأل « ةنيعلا بحاصل دقنلا لوصحل ةنيع ةعيابملا هذه تيعسو : ننسلا حرش يف نالسر نبا لاق -

 لصيل « هروف نم هيلإ لصت ةرضاح نيعب اهعيبيل ايرتشي امنإ ىرتشملاو ء رضاحلا لاملا وه : نيعلا

 . ( 556 /0 راطوألا لين ) رظنا . ىهتنا . هدوصقم ىلإ هب

 /" ةضورلا ) رظنا « ةمادق نبا اهفرعو . يوونلا اهفرع « يعفارلا هفرع يذلا فيرعتلا اذهو

 اهرتشي ُْ « لجأ ىلإ مولعم نثب ةعلس عبي وه.: لاقف : يناعنصلا امأ ( 195/6 ينغملا )و ( 5

 ىنعملا سفن يدؤي وهو ( 51/7 مالسلا لبس ) رظنا . هتمذ يف ريثكلا ىقبيل ٠ لقأب يرتشملا نم

 . قباسلا
 لوقيف « الام ينفلسأ : هل لوقيف « مدحأ ىلإ لجرلا يقأي : ةنيعلا فيرعت يف ةنودملا يف ءاجو

 كنم اهعاتبا مث ءاذكو اذكب كنم اهعيبأف ٠ قوسلا نم ةعلس كل يرتشا نكلو « لعفأ ام

 /؟ ) رظنا . هنم اهعاتبا ام رثكأ هايإ اهعيبي مث , ةعلس لجرلا نم يرتشي وأ ء اذكو « اذكب

 .(1ل56

 لمأتف « هوركذ امل ًاقباطم سيل ةنيعلل فلؤلا فيرعت نإف . ىرت اكو « ةنيعلا فيرعت اذه

 . ىلوأ ةظحالم هذه . كلذ

 نأ عم « ءاهقفلا عيمج دنع زوجي ال ةنيعلا عيب نأ ىلع عامجإلا ركذ هنأ : ةيناثلا ةظحالملاو

 . ةنيعلا عيب يهانملا نم سيلو : يعفارلا نع القت رجح نبا لاقف « ةنيعلا عيب زاجأ يعفاشلا

 لقت كلذكو « ( 8882/78 ةضورلا ) رظنا . يوونلا لاق هلثمو ( ١5 /؟ صيخلتلا ) رظنا

 ٠ ( مالسلا ليس )و ( 586 /هراطوألا لين ) رظنا . يناكوشلا

 رثكأ لوق يف زجي ٠ دقت هنم لقأب اهارتشا مث « لجؤم نب ةعلس عاب نم نإ : ةمادق نبا لاق

 . يعخنلا « يبعشلاو « نيريس نباو , نسحلاو « ةشئاعو « سابع نبا نع كلذ يور « ملعلا لهأ

 « كلامو « يعازوألاو ٠ يروثلاو « ةماس يبأ نب زيزعلا دبعو « ةعيبرو « دانزلا وبأ لاق هبو
 زوجي كلذكو : يوونلا لاق ( 197 /6 ينغملا ) رظنا . يمفاشلا هزاجأو « ةفينح وبأو « قحسإو

 ءاوسو ء ال مأ « لوألا نْثلا ضبق ءاوس « لجأ ىلإ هنم رثكأب يرتشيو « ًادفت نب عيبي نأ

 « باحصألا بتك يف فورعملا حيحصلا وه اذه ٠ ال مأ دلبلا يف ةبلاغ هل ةداع ةنيعلا تراص

 يناثلا عيبلا راص « هل ةداع راص اذإ هنأب : دمج وبأ خيشلاو « ينبيارفسالا قحسإ وبأ ذاتسألا ىتفأو

 .. ( قباسلا ردصلا ) . ًاعيمج نالطبيف « لوألا يف طورشملاك

 نأل ٠ « ةملسلا ريغي نأ الإ « برح ةياور يف دحأ دنع زوجت ال يوونلا اهركذ يتلا ةروصلا هذهو

 « ىرخأ ةعلسب وأ ءرخآ دقنب اهارتشا نإف « ةنيعلا ةلأسم هبشأف « ابرلا ىلإ ةليسو هذختي كلذ

 هل زوجي نأ لقحيو : ةمادق نبا لاق . ةنيعلا ةلأسم يف هانركذ امل زاج « ةئيسن اهنث نم لقأب وأ

 - نإو « زوجي الف ٠ ةليح وأ « ةأطاوم نع كلذ نوكي نأ الإ ء هنم رثكأب نلا سنجب اهؤارش



 تفرز

 ,رايخلا لبق اقرتفاو راتخي اهيأ اههدحأ همزل دقو رانيدب نيبوثلا نيذه دحأ
 هنإف يناثلا يف امهدحأ مسي نأ زوجي اممامهو نيفنص نم نابوثلا ناك اذإف
 يبأ نب زيزعلا دبع لاقو ءزوجي ال هنأ يف يعفاشلاو كلام نيب فالخ ال

 . رّرغلاو لهجلا عنملا ةلعو ءزوجي هنإ : ةماس

 يبأ دنع زوجي الو , كلام دنع زوجيف دحاو فنص نم اناك نإ امأو
 يف عيبلا دقع دعب رايخلا زيجي ةنأل هزاجأ هنإف كلام امأو ) يعفاشلاوةفينح

 ررغلاب هربتعيف هزيجي ال نم امأو . كلذ يف هدنع ررغلا ةلقل ةيوتسملا فانصألا

 . ( 166 /6 ينغملا ) رظنا . عيبلا لح لصألا نأل ءزاج , دصق ريغ نم ًاقافتا كلذ عقو

 ًاضيأ هلخديو « هدنع سيل ام لجرلا عيب وهو ) لاثملا اذه يف فلؤملا لوق : ةثلاثلا ةظحالملاو

 كلذكو دعب ايف هكلهس رخآلاو « هكلميو « هدنع وه هركذ يذلا لاثملا نكلو ( نمل لهج ةلع
 « يناثلاو ؛ لوألا عيبلا نم اددح اذإ « كلذك يناثلا نلاو , لوألا نثلا « امهيدل مولعم نثللا نإف

 عيب نع يهنلا » باب نم وه لاثملا اذه يف لاقي نأ نكمي افإو . عيب نكي ل « اددحي م اوفو
 . باوصلاب معأ هللاو . قيلعتلا اذه يف يل رهظ ام اذه . كلذ لمأتف « طرشو

 قرط نم اهنع يهنلا درو.دق : ظفاحلا لاق دقف « ةنيعلا عيب عنم يف ةدراولا ثيداحألا نع امأ

 ةنيعلا عيب مذ يف درو ام حصأو « هللعب كلذ نم درو ام هيف قاس ًاباب هننس يف يقهيبلا اهل دقع

 رمع نبا نع ءاطع نع شمعألا نع شايع نب ركب يبأ قيرط نم يناربطلاو ء دمحأ هاور ام
 حبصأ مث « لسملا هيخأ نم مهردلاو ءرانيدلاب قحأ هنأ اندحأ ىري امو « نامز انيلع ىقأ : لاق

 ّنَض اذإ » : لوقي هُم هللا لوسر تعمس « لسملا هيخأ نم اندحأ ىلإ بحأ مهردلاو ءرانيدلا

 ليبس يف داهجلا اوكرتو ءرقبلا بانذأ اوعبتو « ةنيعلاب اوعيابتو « مهردلاو ءرانيدلاب سانلا
 نأ دعب ناطقلا نبا هححص « مهنيد اوعجاري ىتح مهنع هعفري ملف « ًالذ مه هللا لزنأ « هللا
 دمجأو « دواد يبأ دنع ىرخأ قيرط هلو . دنسملا ىلع فقي مل هنأك . دمحأل دهزلا نم هجرخأ
 ثيدحلا دانسإ نأ يدنعو : تلق ء رمع نبا نع عفان نع يناسارخلا ءاطع قيرط نم ًاضيأ
 نأل . ًاحيحص نوكي نأ تاقث هلاجر نوك نم مزلي ال هنأل « لولعم ناطقلا نبا هححص يذلا

 « يناسارخلا ءاطع وه نوكي نأ لحي ءاطعو « ءاطع نم هعامس ركني لو ٠ سلدم شععألا
 دانسإلا ىلإ ثيدحلا عجرف ء رمع نباو « ءاطع نيب عفان طاقسإب ةيوستلا سيلدت هيف نوكيف
 . ( ١9 /؟ صيخلتلا ) روهشملا وهو « لوألا

 )١( (رانيدب نيبوثلا دحأ كعيبأ ) هلوق يف ( 41 /؟ يفاكلا ) كلام بهذمل رظنا .



 ليذَنُت

 ىلع نوقفتم ءاهقفلاف ةلجلابو . مولعم ريغ عيب ىلع اقرتفا اهنأل. . زوجي ال يذلا

 . زوجي ليلقلا نأو ٠ زوجي ال تاعيبملا يف ريثكلا ررغلا نأ

 «ريثكلا ررغلاب اهقحلي مهضعبق . ررغلا عاونأ نم ءايشأ يف نوفلتخيو
 انلق اذإف ءنيثكلاو ليلقلا نيب اهددرتل:حابملا ليلقلا ررغلاب اهقحلي مهضعبو
 كلهف راتخي نأ ىلع يرتشملا نم نيبوثلا ضبقف « كلام بهذم ىلع زاوجلاب
 ليقو . امهنيب ةبيصملا نوكت ليقف ؟ كلذ هبيصي نف بيع هباصأ وأ اهدحأ

 كلذ يف قرف ليقو . هكاله ىلع ةنيبلا موقت نأ الإ . يرتشملا هلك هنضي لب

 بلغي ايف نضيف دبعلاك هيلع بلغي ال ام نيبو هيلع بلغي امو بايثلا نيب

 : هيلع بلغي ال اهف نضي الو هيلع

 قركذم اذهو . مزلي ال ليقو ٠ . مزلي ليق ؟ يقابلا ذخأ همزلي له امأو
 ىه ىنعملا اذه يف ةلخادلا لئاسملا نأ ملعن ؛ نأ يغبنيو . عويبلا ماكحأ

 نم هدعع نيكي ام اجنق الم دنع انو رشا باب راسل اين دن

 0 . ررغلا باب نم نوكي.ام اهنمو « ابرلا عئارذ باب

 نع هين اًمأو . بابلا اذه يف هب قوطنملاب قلعتت يتلا لئاسملا يه هذهف .

 يف اهركذن نأ هبشألاف رَّرَفلا هببس ناك نإو وهف طرشو عيب نعو ايّْدلا عبب

 . طورشلا لبق نم ةدسافلا تاعيبملا

#* 0# *# 

 ءاهقن نيب اهيف فلتخلا باببا اذه يف اهنع توكسملا لئاسلل امأو : لصف
 . راظنلا دهتجملل نوناقلاك نوكتل اهرهشأ اهنم ركذن نكل « »2 ةريثكف راصمألا

#* 8# * 

 يف فالخ أل اذهف « َيِئْرَم رضاح عيبم : نيعون ىلع تاعيبملا : ةلأسم
 عيب : موق لاقف « ءاماعلا فلتخا انهف « ةيؤرلا رذعتم وأ بئاغ عيبمو . هعيب
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 رهشأ اذهو . فصوي مل ام الو ةفصُو ام ال لاوخألا نم لاحب زوجي ال بئاغلا

 ةفصلا ىلع بئاغلا عيب نأ ينعأ ٠ هباحصأ دنع :صوصنملا وهو يعفاشلا يلوق
 اذإ ةفصلا ىلع بئاغلا عيب زوجي : ةنيدملا لهأ رثكأو كلام لاقو ءزوجي ال .

 : ةفينح وبأ لاقو ٠ هتفص ضبقلا لبق هيف ريغتت نأ نمؤي امم هتبيغ تناك
 ذفنأ ءاش نايف ءرايخلا اهآر اذإ هل مث , ةفص ريغ نم ةبئاغلا نيعلا عيب زوجي

 . © هدر ءاش نإو عيبلا

 )١( باحصألا نم روهجلا ىوتف ةيلعو « حصألا وه عيبلا ةحص مدع : بئاغلا عيب يف يوونلا لاق ..

 يعفاشلا صن نم ٌرِخآلا هنأل , لوقلا اذه نيعتيو ٠ محلا لاق هبو . هلبق امل خمانلا وهف ,

 دامو . 1

 كلام لاقو ٠ نمو « نيعباتلاو « ةباحصلا نم ءاماعلا روهمجو « رذنملا نباو « دمحأو « ةفينح وبأو
 يوغبلا هلقن . حصي : مهدعب ٠ ءاملعلا رثكأ نع هريغو .

 اذإ عيبلا حصي : يناقلاو حصي ال هنأ يعفاشلا ( بهذم ) بهاذم ةئثالث ةيف : رذنملا نبا لاق
 هفصو ٠ يبعشلا لوق وهو . ال مأ « ةفصلا كلت ىلع ناك ءاوس « هآر اذإ «رايخلا يرتشمللو «

 يروشلاو « يعخنلاو « نسحلاو ٠ عيبلا حصي : كلاثلا . يأرلا لهأ نم هريغو « ةفينح يبأو .
 بويأو « نيريس نبا هلاق ءرايخ الف الإو , فصو ام ريغ ىلع ناك نإ رايخلا يرتشللو
 .رذنملا نبا لاق . رصن نباو ءروث وبأو ء دمحأو , نسحلا نب هللا ديبعو « كلامو « ينايتخسلا

 عومجما ) رظنا . لوقأ هبو 8/ ٠١ ( رمعو « ةريره يبأ يثيدحب جتحاف « عيبلا عنم نم ةجح امأ

 فوصولا مودعلا هبشأف « رهاظ ررغ اذهو . ملسم هاور «ررغلا عيب نع ىج ه ِهِْيَي ينلا نأ .
 رملاب ىونلا باب ىلع ًاسايقو , « كدنع سيل ام عبت ال » ثيدحبو « هزيغو « ةلبحلا لبحك .

 وهف « هري مل ًائيش ىرتشا نم ه تي ينلا نع ةريره يبأ ثيدح : يناثلا قيرفلا ةجحو
 باجأ دقو 4 َمْيَبلا هللا لَحَأو > ةيآلا مومعبو . ةحلطو « ناثع ثيدحبو « هأر اذإ «رايخلاب
 يذلا ثيدحلاب ةصوصخم ةماع يهف « ةيآلا امأ : يلي امب لوألا لوقلا باحصأ ةجح نع ةيعفاشلا

 هانركذ . 1 ٠

 لسرم هنإف « لوحكم ثيدح كلذكو « مهقافتاب فيعض هنإف « ةريره يبأ ثيدح امأو ,
 ةريره يبأ ثيدح ىنعم يف وهو فيعض هتاور دحأ كلذكو .

 ناثع ةصق نع باوجلاو . امهافعض دقف « يقهيبلاو « ينطقرادلا نيثيدحلا نيذه ىور نميو
 نأ الإ ةجحب سيل ةباحصلا لوق نأ ةيعفاشلا دنع حيحصلاو « ةباحصلا يف كلذ رشتني مل هنأ ةحلطو
 . ةفلاخم ريغ نم رشتني



 اوزى

 ىلع ءاج نإو ةيؤرلا رايخ مهدنع هطرش نم » ةفضلا ىلع عيبملا كلذكو

 يعفاشلا دنعو « مزال وهف ةفصلا ىلع ءاج اذإ هنأ كلام دنعو « ةفصلا

 بئاغلا عيب زوجي : بهذملا يف ليق دقو « نيعضوملا يف ًالصأ عيبلا دقعني ال

 هركنأو « ةنودملا يف كلذ عقو « ةيؤرلا رايخ رايخلا طرش ىلع ةفص ريغ نم

 . © انلوصأل فلاخم وه : لاقو باهولا دبع

 لهجه سحلب قلعتا علا نع ةفصلاب قلعت ملا ناصقت له فالخلا ببسي

 وفعملاريسيلاررغلا نم هنأو رثؤمب سيل مأ « ريثكلارّرَغلا نم نوكيف ءيشلا عيب يف رثؤم
 وبأامأ « ريسيلاررغلا نمهآر كلامو « ريثكلاررغلا نمهآر يعفاشلاف ؟ هنع

 هل نكت مل نإو كانه ررغ ال هنأ ةيؤرلا رايخ هل ناك اذإ هنأ ىأر هنإف ةفينح
 « عيبلا داقعنا يف رثؤم ةفصلا مدعب نرتقملا لهجلا نأ ىأرف كلام امأو « ةيؤر

 وأ عيبملا ةبيغ ناكمل ةنياعملا نع بونت اهنإ ةفصلا نأ كلام دنع فالخ الو

 رثنلا راركتب داسفلا نم هقحلي نأ فاخي امو « هرشن يف ىتلا ةقشملا ناكمل

 حالسلا عيب هدنع زجي ملو « ةفصلا ىلع جمانربلا ىلع عيبلا زاجأ اذهلو « هيلع

 . اهارج يف ام ىلإ رظني وأ رشني ىتح هّيَط يف يوطملا بوثلا الو هبارج يف

 ينلا باحصأ لاق : لاق هنأ بيسملا نبا نع يور امب ةفيتح وبأ جتحاو

 اهيأ لعن ىتح اعيابت فوع نب نمحرلا دبعو نافع نب نامع نأ انددو : هل

 هل ضرأب ًاسرف نافع نب ناثع نم نمحرلا دبع ىرتشاف « ةراجتلا يف اَنَج مظعأ

 « اهتيؤر نكمي الو « عاتتسالا ةحابتسا كانه هيلع دوقعملا نأل « حصي ال حاكنلا ىلع مهسايقو -

 تامدقم )رظناو ( 191/5 عومجملا ) رظنا . اهتقشمل كانه ةيؤرلا كرت ىلإ وعدت ةجاحلا نألو

 . ةنودملا شماهب ( ١75؟ /؟ دشر نبأ

 )١( دشر نبأ تامدقم ) رظنأ  ) 75١7/5ةنودملا شماهب .

 /؟ يفاكلا ) رظنا . هيت نم الإ « ةيؤرلا رايخ كلام دنع بجيالو : ربلا دبع نبا لاق نكل

 1ع" (.
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 بئاغلا عيب هيفو .ربخلا مامت ركذف . "فالآ ةعبرأ وأ ًافلأ نيعبرأب ىرخأ

 ةفصلا ىلع عيبلا لخديو . سنجلا طارتشا نم ةفينح يبأ دنع دبالو « اقلطم

 دوجوم وه له وهو ءرخآ ررغ بئاغ وه ام ةهج نم ةيؤرلا رايخ ىلع وأ
 نأ الإ ةبيغلا بيرق نوكي نأ هنيف اوطرتشا كلذلو ؟ مودعم وأ دقعلا تقو

 ينعأ « ةمدقتم ةيؤرب ءيشلا عيب كلام زاجأ انهه نمو . راقعلاك ًانومأم نوكي

 ٠ . هماعاف . هيف ("ريغتت ال نأ نمؤي ثيحب برقلا نم ناك اذإ

 و« #خ * 

 علست اهطرش نم نأو « لجأ ىلإ نايعألا عيب زوجي ال هنأ ىلع اوعمجأو : ةلأسم
 لهأ نم ةفئاطو ةعيبرو ًاكلام نأ الإ  ةقفصلا دقع رثأب عاتبملا ىلإ عيبللا

 دقنلا اهيف اوزيجي لو « ةعضاوملا طرش ىلع ةعيفرلا ةيراجلا عيب اوزاجأ ةنيدملا
 نْيَّدلا نم هلخدي ال روهملا كلذ عنماغإو . بئاغلا عيب يف كلام هزجي مل ا؟

 .انه نم نْيَّدلاب نْيّدلا عيب نوكي نأ هبشيو « ملستلا مدع نمو « ؟9 نْيَدلاب

 . . هفنصم يف قازرلا دبع هاور ةحلطو « ناثع ةصقرثأ )١(
 . ريغتت ال نأ باوصلاو ءريغتت نأ « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف (5)
 : ةلأسملا ةصالخ (؟)

 دق ناك نإو « نييعتلاب نيعتي ال ام لصألا يف نفللاو , نييعتلاب نيعتي ام لصألا يف عيبلا نأ
 نك  نملاب نملا يك : ادع نثلا دو ىلع يف اق“ يسئ عنف ضعت بش

 . نيعتت : ب «روزو « يفاشلا دعو ٠ ةنينح يأ دنع ةقملاو سنجلاو ردقلا نيب قح يف نعت
 « بوصفلا يف نانيعتي اهنأ اوعججأ كلذك « نانيعتي ال اهنأ اومجأف . ةمذلا يف انتاك اذإ امأ
 نإف « سلجلا يف اهنيعو « مرد فلأب ًاناصح صخش عاب : كلذ لاثم , تالاكولاو  تانامألاو
 نيعتت اهنكل « كلذ هلف « اهريغ دريو « اهعني نأ يرتشملا دارأ ولف « اهنيع قحتسي ال « عئابلا
 . ةفصلا قح يف نيعنتو , فلأ يهف ءردقلا قح يف نيعتتو «ريناند وأ مهارد نم سنجلا قح يف

 . ةكيدر وأ « ةديج اهنوك

 فرح اهبحَض « ىرخأ نايعأ مأ اهلاثمأ اهتلباقم يف تناك ءاوس « ًادبأ نامثأ ريناندلاو « مهاردلاو
 نيعتت الف « ةقلطم ناْعأ يهف ٠ انك نوكت ةعلسلابو « ًافرص ريصت نامألا يف اهنإف « ال مأ « ءابلا
 . اهتييعت نم دب الف « لاح لك ىلع أدبأ عيبم ةعلسلاو. . نييعتلاب
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 « ابرلا باب نم ال نيفرطلا نم ميلستلا مدع نم ررغلاب قلعتي امل ينعأ« بابلا
 هنأ مماقلا نبا ىري ناك ام بابلا اذه نمو . نيدلاب نيدلا ةلع يف انماكت دقو

 هاريو هحالص ادب دق ارم هيلع هل ِنْيَد يف هيرغ نم لجرلا ذخأي نأ زوجي ال
 ام نيدلاب .نيدلا افإ : لوقيو كلذ زيجي بهشأ ناكو « نيدلاب نْيدلا باب نم
 نامألا نم لئاوألا ضبق نأ ىري ناك هنأ ينعأ  هنم ءيش ضبق يف عرشي مل

 لوق وهو « نييكلاملا نم ريثك دنع سايقلا وهو « رخاوألا ضبق ماقم موقي
 . ةفينح يبأو يعفاشلا

 تايددعلاو « ديبعلاو «راقعلاو «رودلاو ٠ بايثلاك : لاثمألا تاوذ نم تسيل يتلا نايعألا امأو -
 « ًانيع الإ اهيف عيبلا زوجي الو « نييعتلاب نيعتتو « ةعيبم يهف « راثلاو « خيطاطبلاك « ةبراقتملا

 ةجاحل « سلا طئارش تدجو اذإ « انْيَد ًاعيبم نوكيف « اهوحنو « بايثلاك ٌمَلسلاهيف زوجي ايف الإ
 . سايقلا فالخب « سانلا

 نإو « ةعيبم يهف . ناثأ اهتلباقم يف تناك نإ : براقتملا يددعلاو « نوزوملاو « ليكمل امأو
 يف ًافوصوم ناك ام لكف « براقتملا يددعلاو « نوزوملاو ٠ ليكملا يأ « اهلاثمأ اهتلباقم يف تناك

 يف ًافوصوم اههنم دحاو لك ناك نإو . ًاعيبم نوكي « ًانيعم ناك ام لكو « ًانُم نوكي « ةمذلا
 « نييعتلاب نيعتي امم اذه نأل « ًاعيبم نوكي رخآلاو « أن نوكي « ءابلا فرح هبحص اف « ةمذلا

 ٠ . ليلدلاب نيهجولا دحأ نيعتيف « كلذك ةمذلا يف ًانيد تبثيو

 بجيو « لجأ ىلإ لاثمألا تاوذ نم تسيل يتلا نايعألا عيب زوجي ال : لوقنف « اذه تبث اذإف

 تايددعلاو , ديبعلاو ء راقعلاو « رودلاو « بايثلاك : انلثم ؟ ةرشابم دقعلا رثإ ضبقلا اهيف
 .ءاهقفلا نم عامجإ اذهو ..ةبراقتملا

 ناك نإف ء"ضبقلا لبق سلجملا يف نقلا كله اذإو « عيبلا خسفني « ضبقلا لبق عيبملا كله اذإف

 يف ضارغأ سانللو « نيع هنأل « عيبملا فالخب « هلثم لست نكمي هنأل « خسفني ال « ايلثم أنيع

 . نايعألا

 دسك اذِإ اوفلتخا كلذك « كلذ يف اوقلتخا ءاهقفلا ٌناف « لاحلا يف لثم هل سيلو , كله اذإ امأ

 لوق وهو «ريخي : لاق نم مهنمو ٠ ةفينح يبأ لوق وهو ء دقعلا خسفي : لاق نم مهنف « نلا
 . ةفينح يبأ ئحاص دمحو , فسوي يبأ

 لمأتف . انركذ امب كلذ حضتيو « هلحم يف سيل « نايعألل فلؤملا قالطإ نإ : لوقت كلذ دعب
 . كلذ



 لياضأ

 ُبيِطَي ًادحاو ًانطب رقي يذلا ()رلا عيب ىلع راصمألا ءاهقف عمجأ : ةلأسم .

 ليصحتو « ةفلتخم ًانوطب ري اهف اوفلتخاو , اعم هتلج بطت مل نإو هضعب
 مل نإف لصتت ال وأ لصتت نأ ولخت ال ةفلتخلا نوطبلا نأ كلذ يف كلام بهذم

 روكابلا هيف دجوي نيتلا رجشك قلخ اهف ًالخاد اهنم قلخي مل ام ٌعْيَي نكي

 زج زيقملا لاشف ءزيقت ال وأ نوطبلازيتت نأ ولخي الف تلصتا نإ مث « ريصعلاو

 . 9 ةدم دعب ةدم زجي يذلا ليصقلا

 هنع زيتي يذلا يفف « لاو ناجنذابلاو .ئثاقملاو خباطملا زينتملا ريغ لاثمو

 زيقي الو لصتي يذلا يفو . عنملا ىرخألاو زاوجلا اهادحإ : ناتياور لصفنيو

 اذه يف يعفاشلاو قحسإو دمحأو نويفوكلا هفلاخو ءزاوجلا وهو دحاو لوق
 ال ايف كلام.ةجحو ءرخآ نطب طرشب اهنم نطب عيب زوجي ال : اولاقف « هلك

 عم اهنم ْىَلْخُيِل ام عابي نأ زاجف « هرخآ ىلع هلوأ سبح نكمي ال هنأ زيتي
 «باط ام عم رقلا نم بطي مل ام عيب زاوج هلصأ « هحالص ادبو َقلخ ام

 انهه ةصخرلا نأ ىأر هنأكو . ءيشلا نيع يف ررغلاب ههبش ةفصلا يف ررغلا نأل

 بطي ملام عم باط ام ينعأ ءراثلا عيب يف ةصخرلا ىلع ساقت نأ بجي

 « ةرورضلا عضومل زوجي ام ررغلا نم نأ هدنع لصألاو « ةرورضلا عضومل

 هنأل دحاو نم رثكأ انطب ليصقلا عيب هدنع نيتياورلا ىدحإ ىلع عنم كلذلو

 ال امب هل ًاهيبشتف ليصقلا يف زاوجلا هجو امأو . ًازيتم ناك اذإ كانه ةرورض ال
 فيعض وهو زيقي )0

 )١( ءاثلاب ) هانتيثأ ام باوصلاو . ءاتلاب (رمتلا ) انيدل يتلا خسنلا عيمج يف ( .

 . ( 29 /؟ يفاكلا ) كلام بهذمل رظنا (؟)

 حالم : ةرجشلا وأ , ةلخنلا ةرث ضعب يف حالملا ودب نأ بهذللا فاتخي لو: ةمادق نبا لاق

 . ( 19/6 ينغملا ) رظنا . ًافالتخا هيف ملعأ الو . كلذب اهعيمج عيب حابي هنأ ينعأ : اهعيمج

 وبأ لاق اذهيو . مودعملا نود . اهنم دوجوملا عبب الإ زجي مل « لوقبلا نم ءيش ةرث عاب اذإ ()

 يف هلوصأ تبثي ام كلذكو « عيمْلا عيب زوجي : كلام لاقو . دمحأو « يعفاشلاو « ةفينح



 للرف

 نع يهنلا باب نمو « َْقَلْخُي ل ام عيب نم مهدنع هلك اذه نإفروهجلا امأو
 ادب اذإ هعيب كلام دنع زئاج بنركلاو رزجلاو تفللاو .: ةمواعم راثلا عيب
 باب نم هنأل . ًاعولقم الإ يعفاشلا ٌهِْجُي لو « لكألل هقاقحتسا وهو هحالص

 هزاجأ « هرشق يف القابلاو زوللاو زوجلا عيب بابلا اذه نمو « بيعملا عيب
 . يعفاشلا هعنمو . كلام

 نم سيل مأ عويبلا يف رثؤملا ررغلا نم وه له مهفالتخا يف ببسلاو

 وه رثؤملا ريغ نأو « نيممقلا نيذهي مسقني ررغلا نأ اوقفتا مهأ كلذو ؟ رثؤما
 عيب بابلا اذنه نمو . نيرمألا عمج ام وأ  ةرورضلا هيلإ وعدت يذلا وأ ريسيلا
 ءزوجي : ةفينح وبأ لاقف ٠ ' اضيأ هيف اوفلتخا ةكزبلا وأ ريدغلا يف كمسلا

 .  هلوصأ يضتقت يذلا وهو « بسحأ ايف يعفاشلاو كلام هعنمو

 مهنمو قالطإب موق هعنمو « قالطإب موق هزاجأ قبآلا « عبي كلذ نمو

 مسربلاك اههَبَشو ءابدنهلاو . عانعنلاك : ةعفد دعب ةعفد عطقلاب رهظ ام ذخؤيو ٠ ضرألا -

 ءدمحأو , يمفاشلا لاق كلذبو . لاحلا يف عطقلا طرشب هنم رهاظلا عيبي نأ الإ هعيب زوجي ال

 « هزييمت قشي كلذ نأل « عيملا عيب زوجي : كلام لاقو . ءاطعو ٠ نسحلا نع كلذ يورو

 ء ٠١ /6 ينغملا ) رظنا . ادب امل عبت هحالص دبي مل ام نأ ٠ رهظ امل ًاعبت رهظي مل ام لعجف

 . كلام بهذمل ( :5 /؟ يفاكلا ) رظناو ( ٠6

 )١( كولمملا ءاملا يف كمنلا عيب زوجي ال يعفاشلا بهذم ٠ ةكرب يف هل كولمملا كمسلا عاب ولف .

 بهذملا يف فالخ الب زاج « ةريغص ةكْربك بعت الب هذخأ هنكمأ نإف « اهنم جورخلا هنكمي ال .

 عومجلا ) رظنا . حصي ال اههحصأ : ناروهشم ناهجوف « بعتب الإ هذخأ نكمي ل نإو ١/
 اال (.

 وبأو « كلامو . يعخنلاو نسحلا كلذ هركو « ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو ء دمحأ بهذم وهو
 ماجآلا يف هعيب ىنعي . ًافلاخع مهل معن الو : ةمادق نبا لاق . روث وبأو ء فسوي وبأو « ةفينح .

 ةمادق نبا لاق ( نصحلا ) نيتضب ( مّجَأ ) عمج : ماجآلاو . ررغ هنأ دوعسم نبأ نع يور ذقو +

 2هتدهاشم عنه ال ًاقيقر ءاملا نوكي نأ : يناثلا اكولمم نوكي نأ : لوألا : طورش ةثالثب كلذزوجي

 ينغملا ) رظنا . هكاسمإو « هدايطصا نكمي نأ : ثلاثلا . هتفرعمو 557/6 ( .



 سني

 عئابلا دنع عضوملا مولعم ةفصلا مولعم ناك اذإ : كلام لاقو . يعفاشلا
 ينعأ نلا ناعضاوتيو « قابإلا.مولعم نوكي نأ طرتشا هنظأو ء زاج يرتشملاو
 عيب نيب دقعلا دنع ددرتي هنأل , يرتشملا هضبقي ىتح عئابلا هضبقي ال هنأ

 بئاغلا عيب يفو ةعضاوملا عيب يف دقنلا هب عني هلوصأ نم لصأ اذهو . فلسو

 ريعبلاو قبآلا عيب زاوجب لاق نمو . سنجلا اذه نم ناك اهفو ٠ نومأملا ريغ
 ظ . © يتبلا ناثع دراشلا

 نأ » ىردخلا ديعس ىبأ نع بَشْوَح نب ٍرْهَش ثيدح : يعفاشلل ةجحلاو
 ىتح ماعنألا نوطب يف ام ءارش نعو « قبآلا دبعلا ءارش نع ىجن يي هللا لوسر
 زاجأو 9« مسقت ىتح مئانغلا ءارش نعو « اهعورض يف ام ءارش نعو « عضت
 لو . ةداعلا يف ًافورعم اهنم بلحي ام ناك اذإ ةدودعم امايأ غلا نبل عيب كلام
 ليكب الإ كلذ زوجي ال : ءاهقفلا رئاس لاقو « ةدحاولا ةاشلا يف كلذ زجي

 . هدلج يف محللا عيب كلام عنم بابلا اذه نمو . ' بلحلا دعب مولعم .

 )١( هبحاص نم تلفنا يذلا يأ ) رئاعلا سرفلاو « دراشلا لملاك هانعم يف امو « قبآلا دبعلا عيب (

 يعفاشلاو ؛ كلام لاق ديو «زوجي ل ال ٠ دمحأو , ةفينحوبأو ٠ نع يورو . رذنلا نباو ء روثوبأو
 ينغملا ) رظنا . هلثم حيرش نعو « ًادحاو هيف اههماع ناك اذإ , قبآلا عيبب سأب ال : نيريس نبا

 / "75 ( //5؟ ةنودملا ) رظناو . يعفاشلا بهذمل ( 7374 /4 عومجملا ) رظناو  ) 7١٠6بهذمل

 كلام . |
 نعو « عضت ىتح ماعنألا نوطب يف ام ءارش نع هيي يبنلا ىه » هصن : يردخلا ديعس يبأ ثيدح )١(
 نعو « مسقت ىتح متاغملا ءارش نعو « قبأ وهو « دبعلا ءارش نعو « ليكب الإ اهعورض يف ام عيب
 « يذمرتلاو « ةجام نباو  دمحأ هاور «صئافلا ةبْرض نعو « ضبقت ىتح تاقدصلا ءارش
 هيف بشوح نب رهشو « هدانسإ ظفاحلا فعض دقو : يناكوشلا لاق . ينطقرادلاو « رازبلاو
 ثيداحأ اهيلع لقشا يتلا فارطألا رثكأل دهشيو « هنم هجرخأ ام يذمرتلا نسح دقو « لاقم
 : نيماضللاو « حيقاللا عيب نع يهنلا يف درو امو ءررغلا عيب نع يهنلا ثيداحأ اهنم : : رخأ
 /ه راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . نيريسفتلا دحأ ىلع ةلبحلا لبح يف درو امو
 .(ا54

 : اذكب كل وهف « ةصوغلا هذه يف هتجرخأ ام : رحبلا يف صئاغلا لوقي نأ ( صئاغلا ةبرض )
 _ نبا هنع ىهنو « ةفينح وبأو قحسإو « دمحأو , يعفاشلا لاق هبو ٠ عرضلا يف نبللا عيب زوجي ال (7)



 الني ةرخو

 هعنمو « هنم ًاسوئيم نوكي نأ الإ كلام هزاجأ « ضيرملا عبي بابلا اذه نمو

 بارت عيب بابلا اذه نمو "0 هنع ىرخأ ةياور يهو « ةفينح وبأو ىعفاشلا
 مو «ٍضَرَعِب وأ هفلاخي دقنب ندعملا بارت عيب كلام زاجأف « نيغاوصلاو ندعملا

 موق هزاجأو « ًاعيمج نيرمألا يف عيبلا يعفاشلا عنمو « ةغاصلا بارت عيب زجي
 فلتخي يتلا عويبلا يه هذهف ٠ " ىرصبلا نسحلا لاق هبو ,ًاعيمج نيرمألا يف
 . ةيفيكلاب لهجلا لبق نم كلذ رثكأ اهيف

 وأ ليكملا نم ءيش عابي نأ زوجي ال هنأ ىلع اوقفتا مهنإف ةينكلا رابتعا امأو

 عئابلا دنع رْدقلا مولعم نوكي نأ الإ ) حوسمملا وأ دودعملا وأ نوزوملا
 ليكلا ٍلَبِق نم ءايشألا هذه نوكي يذلا معلا نأ ىلع اوقفتاو « يرتشملاو
 مولعم ريغ ناك ام لك يفو « عيبلا ةحص يف رثؤم ةمولعملا جونصلا وأ مولعملا

 . دهاجمو « سواط ههركو « ةريره وبأو « سابع

 . رثظلا نبلك « يصلا يقسل اهالح فرع اذإ « ةمولعم ًامايأ زوجي هنأ : كلام نع يكحو

 ١/ عومجما ) رظناو ( 5١ /6 ينغلا ) رظنا . ةماسم نب دمجو ريبج نب ديعسو « نسحلا هزاجأو

 .( 33ا/

 )١( لاح لك ىلع مهضعب هدسفأف , هضرم فوخغا ضيرلا عيب يف اوفلتخأو : ربلا دبع نبا لاق ,

 /؟ يفاكلا ) رظنا . كلام نع ىوري امهالكو « هثلث يف ةيصو ةاباحلا لعجو « هزاجأ نم مهنمو

  ) 77هعيب يف اوفلتخي مل « اثراو ىرتشملا ناك نإف .

 هجو ىلع هسنجب َعيِب ابر لام هنأل ء هسنج نم ءيشب ندعملاو ء ةغاصلا بارت عيب زوجي ال (1)
 رذنلا نبا ىحف ء هسنج ريغب َعيب نإو « ةربصلاب ةربصلا عيبك حصي مف « امهنيب ةلثاملا ملعت ال

 « يروثلاو ٠ يبعشلاو يعفاشلاو : ءاطع لوق وهو « ندعملا بارت عيب ةهارك : دمحأ نع
 . لوهجم هنأل ٠ قحسإو « يعازوألاو
 « نسحلا نع كلذ يورو . كلام لوق وهو . كلذ زوجي : داشرإلا يف ىسوم يبأ نبا لاقو

 هعبي الو « ٍضَرَعِب هعبيلف ٠ لكشأ وأ ء طلتخا نإف : اولاق « ثيللاو ٠ ةعيبرو , يعخنلاو
 رظنا . ممردو ءرانيدب اًيوث ىرتشا ول ا؟ ءزاجف هيف ابر ال اب هعاب هنأل « قي الو « نيعب
 . ( 66/6 ينغلا )

 . هانتبثأ ام باوصلاو « حومسملا » « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف (؟)
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 ةنوزوملاو ةّليكما ءايشألا عيمج نم ىرتشملاو عئابلا دنع نزولاو ليكلا
 رزحلا لبق نم نوكت يتلا ءايشألا هذه ريداقمب علا نأو ٠ ةحوسمملاو ةدودعملاو

 . © ءايشأ يف عنميو ءايشأ يف زوجي فازجلا هنومسي يذلا وهو نيمختلاو.

 ةرثكلا هنم دوصقللا ام لك يف زوجي هنأ كلذ يف كلام بهذم لصأو
 يهو « ًافاَزُج زوجيو ليكلا هلصأ ام اهنم : فانصأ ىلع هدنع وهو داحآ ال

 يهو . اليكم نوكيو فازجلا هلصأ ام اهنمو « تانوزوللاو تاليكلا
 ليكلاب ةلصأ ريدقتلا اهيف زوجي الام اهتمو ٠ بايثلاو نيضرألاك ( تاحوسمملا

 يهو « ًافازُج اهعيب زوجي الو طقف ددعلا اهيف زوجي افإ لب ٠ نزولاو
 ٠ ريغلا ةظفلاو َرْبَتلا "نأ كلام دنعو . (9 اهنايعأ داحآ اهنم دوصقملا يتلا انلق اك

 لضافتلا مرحي يتلا لاومألا عيب يف ةلثاملا بوجو يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال : ةمادق نبا لاق )١(

 تققحت قمو « ًانزو نوزوملا يفو « ًاليك ليكملا يف ةاواسملا يه « ةيعرملا ةاواسملا نأو « اهيف
 يف ايواست نإو « عيبلا حصي مل ء دجوي م نإو « اهاوس اهف اههفالتخا رضي مل ةاواسملا هذه
 . مهتلاخ ًادحأ معن ال « ملعلا لهأ روهججو« يعقاشلاو « دمحأو « ةفينح يبأ لوق اذهو . اهريغ

 ليكلا يف لئاتلا نأل , ًاليك نوزوملاب نوزوملا عيب ب الو « انزو ليكملاب ليكملا عيب زوجي الف

 . نوزؤملا يف نزولا يفو « ليكملا يف طرتشم

 عمجأ :رذنملا نبا لاق . زجي مل . نيفرطلا دحأ نم ًافازج ناك وأ « ًافاَُج ضعبب هضعب عاب ولو
 . دحاو فنص نم اناك اذإ زئاج ريغ كلذ نأ ىلع ملعلا لهأ

 . ًانزوو « اليك ضعبب هضعب زوجي هيف ابر ال امو « نيسنجلاك هيف لثاتلا طرتشُي ال امو

 . ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو . ًافازجو

 « هذه ُلْيَك م ىرْدُي ال ةربصلاب ماعطلا نم ةربصلا عيب نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاق

 مث ( 8 /6 ينغملا ) رظنا . نيفنص نم هب سأب الو « زئاج ريغ دحاو فنص نم هذه ليك الو
 بهذم وهو « اهردقب يرتشملاو « عئابلا لهج عم ًافازج ةربصلا عيب زوجي رخآ ناكم يف لاق
 /6 ينغلا ) رظنا ٠ دمحأ هيلع صن دقو « ًافالخ هيف ملعن الو يعفاشلاو ٠ ةفينح يبأو « دمحأ

 . يعفاشلا بهذمل ( ٠١/9 عومجملا ) رظناو ( 3777

 . هانتبثأ ام باوصلاو « تاحومسملا » « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف (؟)

 « فازجب ليك الو « فازجب فازج هنم زوجي الف « لثمب ًالثم الإ زوجي ال ام لك : كلام دنع (0)

 - اليك الو « فازجب ًافازج ةفزاجم ضعبب هضعب عبي كلام دنع زوجي الف لضافتلا هنم زوجي امو



 ننال

 وبأ لاقو «ريناندلاو مهاردلا يف كلذ زوجي الو ًافازج اههعيب زوجي نيكوكسملا
 . "7 هركيو زوجي : يعفاشلاو ةفينح

 اهنم ليك لك يأ : ليكلا ىلع ةلوهجلا ةرْبّصلا عابت نأ كلام دنع زوجيو
 , اهغلبمب ملعلاو اهلْيك دعب ةيقلا كلت نم عقو لايكألا نم اهيف ناك اف « اذكب
 اذه زوجيو . هايّمَس يذلا وهو دحاو لْيَك يف الإ مزلي ال : ةفينح وبأ لاقو

 بايثلا يف ةفينح وبأ هعنمو « ماعطلا يفو بايثلاو ديبعلا يف كلام دنع عيبلا
 . 9 نثلا غلبمب لهجلل بسحأ ايف لكلا يف هريغ كلذ عنمو « ديبعلاو

 عيبلا نكي مل اذإ اهليك يف عئابلا يرتشملا قدصي نأ كلام دنع زوجيو
 كلذ زوجي ال هريغ دنعو « نلاب هرظنيل ةقدص نوكي نأ همهتي هنأل « ةئيسن
 9 ناعيّصلا هيف ىرجت ىتح ماعطلا عيب نع ْمِّيَو هيهنل يرتشملا اهلاتكي ىتح

 .زوجي ال ًاراقو « ًاراطخ هدنع ناك الإو « هبحاص نم رثكأ اهدحأ نأ نيبتي نأ الإ فازجب

 « يرتشلا لهج اذإ « قرّولا نم ضانلاب ًافازج .مادإلاو + ماعطلا عيمج عيبب كلام دنع سأب الو
 يرتشملا ناكو « ابيع كلذ ناك ء هّتكو  هليك عئابلا لع نإف « هنزو وأ « هليك ًاعيمج عئابلاو
 رظنا . ةنيدملا لهأ نم ةفئاطو هباحصأو كلام لوق اذه . درلاو « كاستسالا نيب رايخلاب

 .( 5 /؟ يفاكلا )

 )١( /؟ يفاكلا ) كلام بهذمل رظنا ١١ ( ينغملا ) ىرخألا بهاذمالو 1 .

 . اذكب ليك لك ةلوهجلا ةريصلا عيبي نأ وهو . فلؤملا هركذ امل ( 56 ١/ ريغصلا حرشلا ) رظنا (؟)

 يف كلذ ركذي م نكل ءزئاج كلذ نأ يواحطلا ركذ : ةفينح يبأ بهذم ىلع كلذك زوجيو

 ( 066 ١/ عئانصلا عئادب ) رظنا . ةفينح يبأ بهذمل فلؤملا هركذ ام ٍفالخ اذهو « لصألا

 | . كلذك يعفاشلا بهذم ىلع زئاج وهو

 . لك بوثلا اذه وأ « مهردب زيفق لك ةربصلا هذه كتعب : لاق ول : يعفاشلا بهذمل يوونلا َلّثمَو
 .(0 عومجملا ) رظنا . عيملا يف عيبلا حص « مهردب ةاش لك مانغألا هذه وأ  مهردب عارذ

 « ةجام نبا هاور « يرتشملا عاصو « عئابلا عاص : ناعاصلا هيف يرجي ىتح ماعطلا عيب » ثيدح (؟)

 . ىليل يبأ نبا هدانسإ يف : يناكوشلا لاق . رباج نع يقهيبلاو ٠ ينطقرادلاو
 « نسح دانسإب رازبلا دنع ةريره يبأ نع .بايلا يفو ء رخآ هجو نم يور دقو : يقهيبلا لاق
 -ِ . ظفاحلا لاق اك ًادج نيفيعض نيدانسإي يدع نبأ دنع سابع نباو « سنأ نعو
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 نميو « دمحأو يعفاشلاو ةفينح وبأ هعنم نمبو « قالطإلا ىلع موق هزاجأو
 دنعزوجي الو . ةكْيَلُم يبأ نباو حابر يبأ نب ءاطع قالطإب هزاجأ
 ا” زوجي الو « « لكلا لهجي نممآفازج ليكمل عيبيو َلْيكلا عئابلا معي نأ كلام
 اذه نم كلام دنع يه اهنع يهنملا ةنبازملاو . ةفينح يبأو يعفاشلا دنع

 تايوبرلا يف امأ كلذو . ةيككلا لوهجمب ةيككلا لوهجم عيب ىهو « بابلأ

 .رْدَقلا ققحت مدعلف تايوبرلا ريغ يف امأو ٠ لضافتلا عضوماف

 ات ذل دق

 ىلإ هعاب مث ء هضبقو « ةلياكم ًائيش ىرتشا نم نأ ىلع ثيداحألا هذهب لدتساو : يناكوشلا لاق -
 ا روهجلا بهذ هيلإو . ًايناث هارتشا نم ىلع هليكي ىتح لوألا ليكلاب هيلست جي مل « هريغ
 هعاب نإ : ليقو « ًاقلطم لوألا ليكلاب هعيب زوجي : ءاطع لاقو : لاق . مهنع حتفلا يف هاكح
 . روهجلا هيلإ بهذ ام رهاظلاو « ىلوألاب زجي مل ةئيسنب هعاب نإو « لوألا ليكلاب زاج « دقنب
 يف ءاج ا عماب سيلو . ةينثتلاب .ناعاصلا نأ: ةظحالم عم ( 18؟ راطوألا لين ) رظنا
 . يرتشملا عاصو « عئابلا عاص : ثيدحلا سفن يف هريسفت ءاج دقو انيدل يتلا خسنلا عيمج
 يبأو ٠ يعفاشلا دّئعزوججي الو )اذكه « ركفلا راد هو« ةفرعملاراد هو « مالسلاراد ٠ ةخسن يف )١(

 نأ كلام دنع زوجي الو ) باوصلاو ( .. كلام دنع زوجيو ) « ةيراجتلا ةبتكملا » يفو ( ةفينح
 يبأو ٠ يعفاشلا دنع زوجيو . ليكلا لهجي نمم ًافازج ليكلا عيبيو ٠ ليكلا عئابلا ملعي
 . ( ةفينح
 « عضاوم يف دمحأ هيلع صن دمحأو , كلام بهذم وهو « ةربص هعبي مل ٠ ءيش رادقم فرع نف

 لاق . سواط نع كلذ يورو . قحسإو . ةمركعو ٠ دهاجمو « نيريس نباو ؛ ءاطع ههركو
 وبأ ري لو « مرح ريغ هوركم اذه نأ : دمحأ نعو , كلذ نع نوهني معلا لهأ لزي مل : كلام
 امهدحأ نم ملعلا عف « هرادقبب اههلهج عم عيبلا زاج اذإ هنأل « ًاسأب كلذب يعفاشلاو « ةفينح
 ؟ هركي له نكل . يعفاشلا بهذمل ( ٠١5 /5 عومجملا ) رظناو ( 16 /؟ ينغملا ) رظنا . ىلوأ

 . هركي اههحصأ : نالوق هيف





 نفي

 عبارلا بابلا

 ايْنُّتلاو طورشلا عوُيُب يف
 نوكي يذلا داسفلا ىلإ عجار وه اهيف نوكي يذلا داسفلا عويبلا هذهو

 عويبلا ماسقأ نم ًامْئق َلَعْجَت نأ بجو ُصنلا اهنضتاّمَل نكلو ءرّرْغلا لبق نم
 : ثيداحأ ةثالث بابلا اذه يف سانلا فالتخا يف لصألاو . ةدح ىلع ةدسافلا

 ىلإ هرهظ طرشو ًاريعب هلي هللا لوسر ينم عانتبا »: لاقرباج ثيدح : اهدحأ
 . نأ ةريرب ثيدح : يناثلا ثيدحلاو . حيحصلا يف ثيدحلا اذهو «١ ةنيدللا

 ةئام ناك ولو لطاب وهف هللا باتك ىف سيل طرش لك لك ٠ لاق يي هللا لوسر |

 . (9 هتحص ىلع قفتم ثيدحلاور« طرش

 ةنبارلاو ةلقاحْلا نع َِتِلَي هللا لوسر ىهبن » : لاق رباج ثيدح : ثلاثلاو
 كي ع 8 68

 هجّرخ حيحصلا يف اضيأ وهو « ايارعلا يف صخّرو « اينثلاو ةمواعملاو ةرباخلاو
 . "9 مسم

 يننلا ينقحلو : لاق « هبيسي نأ دارأف « ايعأ دق هل لمج ىلع ريسي ناك هنأ هرباج ثيدح ظفل )١(
 : لاق مث ءال : تلقف « هينغب ؛ لاقف هلثم رسي مل « أريس راسف « هبرضو « يل اعدف ء هلم

 يراخبلاو ء دمحأل ظفل يفو : هيلع قفتم « يلهأ ىلإ هنالمح تينثتساو « هتعبف « هينعب

 1 . ( 01 /ه رابخألا ىقتنم ) رظنا « ةنيدملا ىلإ هرهظ تطرشؤ »
 .( 1٠١ /؟ مالسلا لبس عم مارملا غولب ) رظنا .ةشئاع نع هيلع قفتم ةريرب ثيدح (؟)

 ْ ( 58١/هراطوألا لين عمرابخألا ىقتنم )رظنا . هيلع قفتمرباج ثيدح (؟)
 ليكب لقحلا عيب يه : لاقف « ثيدحلا يف امب اهرسف نم مهنف « اهريسفت يف فلتخا : ( ةلقاحملا )

 . مولعم ماعطلا نم

 : ثيللا لاقو . عرزلا عضومو « ثرحلا : لقحلاو . هلبنس يف ماعطلا عيب يه : ديبع وبأ لاقو
 نأ رباج نع رصتخلا يف يعفاشلا ج جرخأو . هقوس ظلغت نأ لبق نم بعشت اذإ « عرزلا : لقحلا

 . ةلقاحملا ريسفتو : يعفاشلا لاق . ةطنحلا نم قرف ةئامب عرزلا لجرلا لجرلا عيبي نأ : ةلقاحلا

 يفو . هاور نم ةياور نم نوكي نأو  ِهَِيَي يبنلا نع نوكي نأ لقحي ثيداحألا يف ةنبازملاو
 لاقو . « ةلقحلا الإ ةلقبلا تبني ال » هنمو « ةلقحلاك هيف عرزي بيظ حارق : لقحلا : سوماقلا
 - . ةرباخلا يهو « اهنم تبني ام ضعبب ضرألا ىركت نأ : ةلقاحلا : كلام
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 ى+ ِدهْنِلَ هللا لوسر نأ » ىور هنأ ةفينح يبأ نع يور ام بابلا اذه نمو

 « طرشو عيب يف ثيداحألا هذه ضراعتل ءاماعلا فلتخاف « طرشو عيب نع

 وبأو يعفاشلا لوقلا اذهب لاق نميو . زئاج طرشلاو دساف عيبلا : موق لاقف
 يبأ نبا لوقلا اذهب لاق نمبو ءزئاج طرشلاو زئاج عيبلا : موق لاقو « ةفينح

 نبا لوقلا اذهب لاق نمو « لظاب طرشلاو زئاج عيبلا : موق 9 ,ا»ةم

 ' الف نيطرش عم امأو ء دحاو طرش عم زئاج عيبلا : دمح دمجأ لاقو , ىيل يأ

 عفدلا وهو : ةدحوملا نوكسو « يازلا حتفب نبزلا نم ةلعافم يه : حتقلا يف لاق ( ةنبازملا ) -

 . مدقت دقو . اهيف عفدلا ةدشل نوبزلا برحلا تيمس هنمو « ديدشلا

 نب هللا دبع وهو « ةمربش نبا : باوصلاو ( ةمربش يبأ نبا ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف )١(
 . ةفوكلا داوس ىلع روصنملا رفعج يبأل ًايضاق ناك « ةفوكلا لهأ هيقف « يفوكلا ٠ يعباتلا ةمربش

 . ( 379 ١/ تافصلاو ءامسألا بيذهت ) رظنا . ةمربش نباو ىيل يبأ نبا انيتفم : يروثلا لاقو

 وأ « اهأطي ال وأ « هريغل هعيبي ال وأ « هعيبي الأ طرش نأب هاضتقم يفاني طرشب كيش عاب نم )١(
 ًاطرش ءاوسو « عيبلا اذه نالطب روهشملا يف يعفاشلا بهذف دلبلا نم اهجرخي وأ « اهجوزي ال
 ريهامجو « ةفينح وبأو « كلامو ٠ يعازوألاو ٠ ةمركعو ء رمع نبا لاق هبو « نيطرش مأ « ًادحاو

 ةمربش نب هللا دبعو « نيريس نبا لاقو « ءاهقفلا عيمج بهذم وه : يدرواملا لاق . ءاماعلا

 « يرصبلا نسحلا لاقو . حيحص طرشلاو « حيحص عيبلا نايلس يبأ نب دامحو « نايعباتلا
 . غال لطاب طرشلاو ٠ حيحص عيبلا : رذنملا نباو ء روث وبأو ٠ ىليل ينأ نباو « يعخنلاو
 مزلو « عيبلا حص . اهوحنو , طورشلا هذه نم ًادحاو ًاطرش اطرش نإ : قحسإو , دمحأ لاقو

 هطيخي نأ طرشب ًابوث عاب اذإف ء الف الإو « عيبلا لطب « رثكأف نيطرش ًاطرش نإو « طرا '
 رظنا . مزلو ء حص . طقف امهدحأ طرش نإف « دقعلا لطبيف ٠ ناطرش اههف « هرصقيو « عئابلا

 . ةفينخ يأ بهذمل ( 76 /؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظنأو ( 57١ /5 عومجملا )

 ابأ اهيف تدجوف ء ةكم تمدق : لاق ديعس نب ثراولا دبع نبأ ىور : دجلا دشر نبا لاق

 . اعيب عاب لجر يف لوقت ام تلقف « ةفينح ابأ تلأسف «ةمربش نباو « ىليل يبأ نباو « ةفينح
 : لاقف « هتلأسف « ىليل يلأ نبا تيتأ مث ء لطاب طرشلاو « لطاب عيبلا : لاقف « اظرش طرتشاو
 ءزئاج طرشلاو «زئاج عيبلا : لاقف « ةمربش نبا تيتأ مث « لطاب طرشلاو « زئاج عيبلا

 ,٠ ةفينح ابأ تيتأف « ةدحاو ةلأسم يف اوفلتخا قارعلا ءاهقف نم ةثالث هللا ناحبس : تلقف

 هللا لوسر نأ ه هدج نع هببأ نع بيعش نب ورم ينثدح ء الاق ام يردأ ال : لاقق « هتربخأف

 ينثدح ءالاق ام يردأ ال : لاقف , هتربخأف ٠ ليل يبأ نبا تيتأ مث « طرشو عبب نع ىجن هَ
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 نع هيهن مومعلو « طرشو عيب نع هيهن مومعب ذخأ طظرشلاو عيبلا لطبأ نف

 . اهقتعأو « ةريرب يرتشأ نأ ِهَتِيَي هللا لوسر ينرمأ : تلاق ٠ ةشئاع نع هببأ نع ةورع نب ماشه -
 نبا تيتأ مث « لطاب طرشلاو ء زئاج عيبلا « قتعأ نمل ءالولا نإف ٠ ءالولا اهلهأ طرتشا نإو
 نع راثد نب براحم نع ِماَرَك نب دعس ينثدح ءالاق ام يردأ ال : لاقف « هتربخأف « ةمربش
 ءزئاج عيبلا « ةنيدملا ىلإ اهرهظو اهتالح يل طرشو « ةقان ٍهََِو ينلا نم تعب : لاق رباج
 . اههوجو ىلع اهلوأتو « اهعضاوم يف اهلمعتساو « اهلك هللا همحر كلام فرعف « زئاج طرشلاو
 . رثألا ليوأت اونسحأ الو ءرظنلا اونعمي مف ٠ ةمربش نباو « ىليل يبأ ن نباو « ةفينح ويأ امأف
 ٠ (دقر نبا تامدقم ) هب بر ال « هردص حوشبو ٠ هدقريو ءافي نم قوي هاد
 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ طورشلا ةمادق نبا مسق دق

 انهف . لاحلا يف شيامتناو , سلهلا رايخو . ملسكلا طارتشاك دقعلا ىضتقم نم وه ام ءاهدحأ
 . دقعلا يف رثؤي الو , اكح ديفي ال , همدعك هدوجو

 وأ « ةداهشلاو ٠ نيضلاو ٠ نهرلاو ءرايخلاو « لجألاك « نيدقاعلا ةحلصم هب قلعتت : يناثلا
 ءافولا مزلي زئاج طرش اذهف .:اهوحنو « ةباتكلاو « ةعانصلاك عيبملا يف ةدوصقم ةفص طارتشأ
 . ًافالخ نيمسقلا نيذه ةحص يف معن الو : ةمادق نبا لاق . هب

 : ناعون وهو « ءاضتقم ياني الو « هتحاصم نم الو ٠ هاضتقم نم سيل ام : ثلاث

 . ىرتشا وأ « بوشلا ةطايخ هطارتشاك زئاج اذهف « عيبملا يف عئابلا ةعفنم طارتش : اهدحأ
 ش :.. هتحط طرت 0
 يرتشي وأ ءرخآ ائيش هعيبي نأ طرشب ًائيش هعيبي نأوحن « دقع يف ًادقع طرتشي ب نأ : يناثلا

 ءدساف طرش اذهف « هريغ وأ ء نقلا هل فرصي وأ « هفلسي وأ٠ هجوزي وأ « هرجؤي وأ « هنم
 ٠ . يرتشلا مأ « عئابلا هطرتشا ءاوس « علا هب دسفي
 : نيبرض ىلع وهو « عيبلا ضتقم يفاني ام طارتشا : عبارلا

 قتع يرتشملا ىلع عئابلا طرتشي نأ لثم « ةيارسلاو ٠ بيلغتلا ىلع ينب ام طارتشا : اهادحأ 89
 بهذم رهاظو , كلام بهذم وهو « حصي : امهادحإ : نيتياور ىلع ؟ حصي لهف « دبعلا
 ريغ طرتشي نأ : يناثلا برضلا . ةفينح يبأ بهذم وهو ء دساف طرشلا : ةيناثلاو . يعفاشلا

 نأ هيلع طرتشي وأ ء أطي الو , قتععي الو « به الو , عيبي ال نأ طرتشي نأ ّلثم ٠ قتعلا
 نم يضاقلا لاق : نيتياور ىلع ؟ عيبلا اهب دسفي لهو « ةدساف طورش اههبشأ امو هذهف « هعيبي
 « نسحلا لوق وهو « قرخلا مالك رهاظ وهو ٠ حيحص عيبلا نأ دمحأ نع صوصنملا : ةلبانحلا
 ةفينح يبأ بهذم وهو « دساف عيبلا٠: ةيناثلاو . روث يبأو ٠ ىليل يبأ نباو ٠ يعخنلاو ٠ يبعشلاو
 . ( 50١ /؛ ينغملا ) رظنا . يعفاشلاو



 الجاك

 « طرشلاو عيبلا هيف َرْكَذ يذلا رع ثيدحب ذخأ ًاعيبج اهزاجأ نمو « ايْنُكلا

 زجي مل نمو « ةريرب ثيدح مومعب ذخأ طرشلا لطبأو عيبلا زاجأ نمو

 : لاق دواد وبأ هِجّرَخ صاعلا نب ورمع ثيدحب جتحا دحاولا زاجأو نّيّطرشلا

 ؛ عسب يف نا طرش زوجي الو « عيبو فلس لحي ال هي هللا لوسر لاق

 7« كدنع وه سيلام عيب الو « نضت مام حبر الو

 عيبلاو يه لطبت طورش : ماسقأ ةثالث مسقنت هدنع طورشلاف كلام امأو

 دقو . عيبلا تبثيو لطبت طورشو « ًاعم عيبلاو يه زوجت طورشو « ًاعم

 هطرشب طرتشملا ُكّسَمَت ْنِإ ام طورشلا نم نأ وهو ًاعبار ًامسق هدنع نأ نظي

 هذه نيب هبهذم يف ةنّيَب قورف ءاطعإو « عيبلا زاج هكرث ْنإو « ٌعيبلا لطت

 ةعجار يه امنإو « ءاهقفلا نم ريثك كلذ مار دقو ء ريسع ةعبرألا فانصألا

 امهو عويبلا ةحصب لخي يذلا داسفلا يفنِص نم طورشلا نضضتي ام ةرثك ىلإ |

 يف ًاصقت ديفي ام ىلإ وأ « كلذ نيب طّسَوّتلا ىلإو هلق ىلإو رّرَغلاو ابرلا
 لطبأو هلطبأ طرشلا لبق نم ًايثك هيف ءايشألا هذه لوخد ناك اف كلا

 لطبأ ًاطسوتم ناك امو « اهيف طرشلا زاجأو هزاجأ ًاليلق ناك امو « طرشلا
 . َعيبلا زاجأو طرشلا

 ثيداحألا عتجت هبهذمب ذإ « بهاذملا ىلوأ وه هبهذم نأ هباحصأ ىريو

 هنم هل نإف « ةجام نبا الإ ةسملا ه هاور فلؤملا هركذ يذلا ظفللا اذهب ورمع نب هللا دبع ثيدح )١(

 ٠ حيحص نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاق « كدنع سيل ام عيب « « نضي ملام حبر »

 « واو نودب رمح نب هللا دبع نع باتكلا اذه نم ةحيحصلا خسنلا يف دجوو : يناكوشلا لاق

 ماحلاو ٠ طسوألا يف يناربطلاو « ملاعملا يف يباطخلاو ىلحا ىف مزح نبا هجرخأو « اهتابثإ باوصلاو

 يفو ( ٠١5 /0 راطوألا لين ) رظنا سراوفلا يبأ نباو « يوونلا هبرغتسا دقو ثيدحلا مولع يف

رم نب هللا دبع نع هنأ باوصلاو « صاعلا نب ورمع ثيدح ه اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج
 نب و

 . صاعلا

 فيكف ءزئاج طرشلاو ء دساف عيبلا ةفينح يبأ « يعفاشلا بهذمل : لاق فلؤملا نأ ظحالملاو

 . كلذ لمأتف ؟ دقعلا حصي مل ام ًازئاج طرشلا نوكي نأ قأتي
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 يف كلام باحصأ نم نيرخأتملو . حيجرتلا نم نسحأ مهدنع عججلاو « اهلك

 « يجابلاو يرزاملاو "» يّدَج كلذ هل ْنَم ٌدَحْأو , ةبراقتم تاليصفت كلذ
 * نيلؤأ نيرض ىلع عقب عيبا يف طرشلا نإ : لاق نأ كلذ يف هليصغتو
 طرتشيو « َدّبَملاو َةَمَألا عيبي نم لثم كّلملا ءاضقنا دعب هطرتشي نأ : اهدحأ
 ُدَّقَعلا هيف حصي : اولاق اذه لثف يرتشملا نود هؤالو هل ناك َقِتُع ع ىتم هنأ
 يف عقي ًاطرش هيلع طرتشي نأ : يناثلا مسقلاو ٠ ةريرب ثيدحل طرشلا لطي

 عيبملا يف طرتشي نأ اّمإ : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني : اولاق اذهو « كّلملا ةدم

 اح وأ ماس فرصت نم اعنم يرتشلا لع طرتشي نأ امإو فل دفن
 : نيمسق ىلإ مسقني ًاضيأ اذهو « عييبملا يف ىنعم عاقيإ طرتشي نأ اًمِإو

 هيف سيل ىنعم نوكي نأ : يناقلاو . ربلا ناعم نم ىنعم نوكي نأ : امهدحأ
 . ءيش ربلا نم

 « عيبملا لصأ يف فرصتلا عنمب دوعت ال ةريسي ةعفنم هسفنل طرتشا اذإ امأف
 , ةنسلا ليقو ءرهشلا لثم ةريسي ةدم اهانكس طرتشيو رادلا عيبي نأ لثم
 . رباج ثيدح ىلع زئاج كلذف

 نم هنأل زوي ال كناذف . ماعوأ صاخ فرصت نم امنم طرشي نأ امأ
 طرتشي نأ امأو . اهعيبي ال وأ اهأطي ال نأ ىلع َدَمألا عيبي نأ لثم « اينّثلا

 نإو , هدنع زاج هّليجعت طرتشا ناك نإفف ٠ قتعلا لثم ربلا ىناعم نم ىنعم

 . هيفرّرَعلا مظعل ْرُجَيِْل رخأت

 "نم نأ ىلع يعفاشلا لاق لَجَمْلا قثعلا طرشب عيبلا ةزاجإ يف كلام لوقبو
 ضعب يف نأل ؛ ظفللا برطضم هدنع رباج ثيدحو « طرشو عيب ٌعْنَم هلوق

 ماع ةبطرق يف دلو . نيتودعلا ملاعو سلدنألا هيقف ( دجلا ) دشر نبا دمحأ نب دمج ديلولا وبأ وه )١(
 ش . 05١ ةنس تامو م48١٠ ه٠5



 لاو

 ىلإ هرهظ هرانعأ هنأ اهضعب يفو « ةنيدملا ىلإ هرهظ طرتشاو هعاب هنأ هتاياور

 ْ .  ٠ ةنيدملا

 يف هزجي لو ةليلقلا ةدملا يف هزاجأف ريسيلا ررغلا باب نم اذه ىأر كلامو
 يف ىنعم طرتشا نإ امأو . 22 كلذ عنم يف هلصأ ىلعف ةفينح وبأ امأو . ةريثكلا

 : هنع ليقو ,« كلام دنع زوجي ال كلذف ءاهعيبي ال نأ لثم ربب سيل عيبللا

 قم : عئابلا هل لاق نم امأو . طقف طرشلا لطبي لب : ليقو ٠ خوسفم عيبلا

 ًاددرتم نوكي هنأل « كلام دنع زوجي ال هنإف عيبملا يلع َتْدَدَر نيلاب كتئج

 . اعيب ناك ءىجي مل نإو. ًافَلَس ناك نثلاب ءاج ْنِإ « فلسلاو عيبلا نيب

 ةلاقإلا نأ ىأر نف ؟ ال مأ ةلاقإلا يف كلذ زوجي له بهذملا يف فلتخاو

 نيبو اهنيب قرف خسف اهنأ ىأر نمو « عويبلا رئاس خسفي ام هدنع اهخسف َعْيَب
 نم فصتني ىتح هعيبي ال نأ طرشب ائيش عاب نيف ًاضيأ فلتخاو . عويبلا

 كلذ يف قرف الو « نهرلا كح هىكح نأل كلذ زوجي كلام نع ليقف « نلا

 زوجي ال : مساقلا نبا نع ليقو « هريغ وأ عيبملا وه نهرلا نوكي نأ نيب
 زوجي ال يتلا ةديعبلا ةدملا عيبملا يف فرصتلا عاتبملا عني طرش هنأل ء كلذ

 نبا لاق كلذلو « عيبلا ةحص عنمي نأ بجوف . اهيف ةئفنملا طارتشا عئابلل

 عبي نع متيم هين بابلا اذه يف عومسملا نمو . ريضقلا دمألا يف زئاج هنإ اولا

 هبو . طرشلاو عيبلا ةحص روهشملا يعفاشلا بهذم نم حيحصلاف « قتعلا طرشب ًادبع عاب نم )١(
 طرشلاو ٠ حيحص عيبلا : روث وبأو « ىليل يبأ نبا لاقو . امهريغو . دمحأو.. يعخنلا لاق
 « ةفينح يتأ دنع نلا همزل ء هقتعأ ول نكل ٠ دساف عيبلا : هابحاصو « ةفينح وبأ لاقو . لطاب

 « هللا باتك يف سيل طرش لك » طرشو عبي نع يهنلا ثيدحب اوجتحاو . هيبحاص دنع ةيقلاو
 « قتعلا طرشب اهئارش يف امل نذأ وتقع ينلا نإف ٠ ةريرب ثيدح : يعفاشلا ةجحو « لطاب وهف
 زيجنت طرشب كلام بهذمل ( ريغصلا حرشلا ) و ( 731١ /5 عومجملا ) رظنا . قتعأ نمل ءالولا نكلو.

 . فلؤملا هركذ ؟ لجغملا قتعلا طرشب ديقي مل « يعفاشلا بهذم نأ ةظحالم عم . قتعلا



 لنونذز

 طرشلا كرت اذإ اوفلتخاو © ةدنسافلا عويبلا نم هنأ ىلع ءاهقفلا قفتا ٠ فلسو

 هباحصأو كلام زاجأو « ءاماعلا رئاسو يعفاشلاو ةفينح وبأ هعنف ٠ ضبقلا لبق
 روهملا ةجحو . روهملا لوق لثم كلام نع يوُر دقو , ") محلا دبع نب دمحالإ
 نارتقال ًالوهجم عيبملا ف نوكي نثلا نأ عم هنع يهنملا داسف نيضتي يهنلا نأ

 ١ ا ش . هب فلسلا

 ليعامسإ ةلأسملا هذه نع لأس َيِكَمْرَبلا لهس نب دمحأ نب دم نأ يور دقو
 عاب لجر نيبو « عيبلاو فلسلا نيب قرفلا ام : هل لاقف يلاملا قاحسإ نبا

 اذهو : لاق « قزلا عدأ انأ : لاق عيبلا دقع امافرُمَخ ٌقزو رانيد ةئامب ًامالغ

 هب موقت ال باوجب اذه نع ليعامسإ باجأف « عامجاي ءاماعلا دنع خوسفم عيبلا
 وأ « هكرت يف ريخم وه فلسلا طرتشم نأ اهنيب قرفلا : هل.لاق نأ وهو « ةجح
 ءيشلا سفن وه باوجلا اذهو رْيَخلا ّقز ةلأسم كلذك سيلو « هكرت مدع

 نكي موُايَخُم انه ناك مل: هل لاقي هنأ كلذو « قْرَقلاب هيف ٍبِلوُط يذلا
 ميرحتلا نإ لاقي نأ هبشألاو“؟ عيبلا حصيو قزلا كرتي نأ يف ًاريخغ كلانه
 عقو امنإو « حابم فلسلا نأل فلسلا وهو هنيعب مرحم ءيشل نكي م انهه

 هسفن يف عيبلا كلذكو « هب عيبلا نارتقا ينعأ : نارتقالا لجأ نم ميرحتلا

 لجأ نم عيبلا عنتما انإ كلانهو « هب طرشلا نارتقا لّبق نم عنتما افإو «زئاج
 . طرشلا لبق نم مرحم ءيش هنأ ال « هب هنيعل مرحم ءيش نارتقا

 اذإ داسفلا عفتري طرشلا لّبق نم عيبلاب داسفلا قحل اذإ له ةلأسملا ةتكنو

 نم لالحلا عيبلل قحاللا داسفلا عفتري ال ك عفتري ال مأ طرشلا عفترا
 اذه له وه رخآ لصأ ىلع ينبني ًاضيأ اذهو ؟ هب نيعلا مرحلا نارتقا لجأ
 نإو « طرشلا عافتراب عفتري ل يككح انلق نإف ؟ لوقعم وأ يكح داسفلا

 : لوقي نأ هلاثمو ( 78 /؟ يفاكلا ) كلام بهذمل رظناو ( 105 /6 ينغللا ) قافتالا اذه رظنا )١(
 . لاملا نم اذك غلبم ينفلست نأ ىلع رادلا هذه كعيبأ

 . كلام بهذمل ( 75 /؟ يفاكلا ) رظنا (؟)
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 ريغ هوأر روهملاو « ًالوقعم هآر كلاف . طرشلا عافتراب عفترا لوقعم.انلق

 . لوقعم

 كلذلو َّيِمْكَح كلذ رثكأ وه ررغلاو ابرلا عويب يف دجوي يذلا داسفلاو
 اوفلتخاو .ررغلا عفترا وأ عيبلا دعب ابرلا َكِرَت ْنِإو « ًالصأ مهدنع دقعني سيل
 . ةدسافلا عويبلا ماكحأ يف يتأيس ام ىلع عقو اذإ هكح يف

 . زئاج ريغ هنأ ىلع راصمألا ءاماع روهمجف « نابزرُعلا ٌعْبَب بابلا اذه نمو
 نب عفانو نيريس نباو دهاجم مهنم « هوزاجأ مهنأ نيعباتلا نم موق نع يكحو
 عاتبملا ىلإ عفديف ًائيش لجرلا يرتشي نأ : هتروصو . :مسأ نب ديزو ثراحلا
 نم نم عوفدملا كلذ ناك اههنيب عيبلا ذفن نإ هنأ ىلع اكيش عيبملا كلذ نم نم
 لو عئابلا دنع نقلا نم ءزجلا كلذب يرتشملا كرت ذفني م نإو « ةعلسلا
 لكأو ةرطاخلاو ررغلا باب نم هنأل هعنم ىلإ روهجلا راص امنإو « هب هبلاطي
 لهأ لاقو . ٍهَّنِيَي هللا لوسر هزاجأ : لوقي ديز ناكو ء ٍضَوِع ريغب لاملا
 . 0 رع هللا لوسر نع فورعم ريغ كلذ : ثيدحلا

 نع ِوَنِيَي هللا لوسر لئس هنأ » ظفلب هفنصم يف قازرلا دبع ملسأ نب ديز نع ثيدحلا اذه جرخأ )١(

 . فيعض وهو « ىحي نب مهاربإ هدانسإ يفو ٠ لبرم وهو « هلحأف «٠ « عيبلا يف نابرعلا

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع أطوملا يف كلامل وهو « دواد وبأو « يئاسنلاو ٠ دمحأ ىور دقو

 . « نايرُعلا عيب نع « ِهََْي ينلا ىهن »لاق هدج
 مو «٠ بيعش نب ورمع نع هغلب هنأ كلام ةياور نم هنأل , عطقنم ثيدحلا : يناكوشلا لاق
 رماع نب هللا دبع نع كلام نع لاقف . ةجام نبا هاميو ء مسي مل ءوار اهنيبف ءهكردي
 « كلام مامإلا بتاك بيبح ًاضيأ اذه ةجام نبا دانسإ يفو « هب جتحي ال هللا دبعو « يماسألا
 " نبا كلذ ركذ , ةعيمل نبأ وه « « مسي مل يذلا لجرلا نإ ليق دقو « هب جتحي ال « فيعض وهو

 : نع ثراحلا نب ورمع نع كلام نع بيطخلاو  ينطقرادلا هاورو ٠ فيعض اضيأ وهو ء يدع

 . قودص : متاح وبأ لاقو . يدزألا هفعض دقو « ناهلا نب مٌثيهلا امهدانسإ يفو ء بيعش نب ورمع

 | . ( 37 /ه راطوألا لين ) رظنا . كلام قيرط ريغ نم ًالوصوم يقهيبلا هاورو

 رمع هلعفو « هب سأب ال : دمحأ لاق . نابرأو ٠ نابرعو « ةزمه اب نوبرأ : لاقي « نوبرعلاو
 نب ديعس لاقو « هب سأب ال : نيريس نبا لاقو . هزاجأ هنأ : رمع نبا نعو « هنع هللا يضر

 : دمحأ لاقو . ًائيش اهعم دريو « اهدري نأ ةعلسلا هرك اذإ : سأب ال : نيريس نباو « بيسملا
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 له ينعأ اهيف ءاهقفلا فلتخا بابلا اذه نم ةروهشم لئاسم ءانثتسالا يفو
 لجزلا عيبي نأ كلذ نف ؟ لخدت تسيل مأ « ايْنُثلا نع يهنلا تحت لخدت
 ةفينح وبأو كلام راصمألا ءاهقف روهمجف « اهنطب يف ام ينثتسيو ًالماح
 :زئاج كلذ دوادو روث وبأو دمحأ لاقو ء زوجي ال هنأ ىلع يروثثلاو يعفاشلاو
 ٠ ٠ . "رمع نبأ نع يوِرَم وهو

 افإو عيبمب سيل مأ ء هنم ىنثتسا ام عم عيبم ىنثتسملا له فالخلا ببسو
 يهنملا اّْدلا نم وهو زوجي ال : لاق عيبم لاق نف ؟ عئابلا كلِم ىلع قاب وه
 قاب وه لاق نمو ؟ هجوربخ ةمالسب ةقثلا ةلقو هتفصب لهجلا نم اهيف امل اهنع

 ىنثتساو ًاناويح عاب نيف كلام بهذم ليصحتو « كلذ زاجأ عئابلا كلم ىلع
 ناك نإف « ًارَدَقُمَوُأ ًانّيَعُم وأ ًاعئاش نوكي نأ ولخي ال ضعبلا كلذ نأ هضعب

 ظ . ُهَعْيُر الإ ًادبع عيبي نأ لثم هزاوج يف فالخ الف اعئاش

 ريغ نوكي وأ « نينجلا لثم ًابّيَمُم نوكي نأ ولخي الف ًاَنّيعُم ناك نإ اًمأو

 « يعفاشلاو ٠ كلام لوق وهو , حصي ال هنأ ةلبانحلا نم باطخلا وبأ راتخاو . هانعم يف اذه 5
 لين ) و ( 157 /؛ ينغملا ) رظنا . نسحلاو « سابع نبأ نع كلذ ىوريو « يأرلا باحصأو
 . ءاماعلا بهاذمل ( 750/5 عومجملا ) رظنأو ( 7376 راطوألا
 نإ الإ ؟ غلبلا كلذ ذخأ عئابلا قحتسا اذامب هنأل « ةلئسملا هذه يف روهجلا عم ىرت م باوصلاو
 زئاج كلذف « نلا نم يقابلا عفدو « كلذ دعب ةعاضبلا ىرتشا مث عيبملا ةيق نم ًاغلبم هاطعأ
 نم ًاغلبم يرتشملا عفدي : كلذك ًانوبرع انموي يف سانلا دنع ىمسي عونلا اذهو « عيمجل دنع
 . عيبلا ىلع كلذ دعب هعم قفتي مث  هريغل ةعلسلا كلت عئابلا عيبي الأ لجأ نم لاملا
 ءانثتسا زوجي ال هنأ دحأ نع حيحصلاو . زاوجلا مدعب ( 7380١ /؟ عومجملا ) يعفاشلا بهذمل رظنا )١(
 . يمفاشلاو ٠ يروثلاو , كلامو ةفينح يبأ لوق وهو « لما
 نع عفان ىور امل روث وبأو « قحسإو « يعخنلاو ٠ نسحلا لاق هبو « هتحص دحأ نع لقت دقو
 يف حصف « قتعلا يف هؤانثتسا حصي هنألو « اهنطب يف ام ىنثتساو « ةيراج عاب هنأ هرمع نبا
 يبأ بهذمل ( 5088/7 عئانصلا عئادب ) رظناو ( +١1١7 ينغملا ) رظنا . هيلع ًاسايق عيبلا
 . ةقيلح
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 ديلاو سأرلاك بيغم ريغ ناك نإو ءزوجي الف ًابّيَفُم ناك ناف « ِبّيَقُم
 ناك نإنف « نوكي ال وأ هحبذ حابتسي امم نوكي نأ ناويحلا ولخي الف « لجرلاو
 ينثتسيو ًامالغ دحأ عيبي نأزوجي ال هنأل ءزوجي ال هنإف هحبذ جابتسي ال ام

 ناك نإو « هيف فالخ ال امم كلذو ْضّمَبَتُم الو «زينتم ريغ هقح نأل « هّلْجِر

 « حبذلا طرشب ةيق هل اًوضع هنم ىنثتساو هعاب نإف « هحبذ حابتسي امم ناويحلا
 : يناثلاو ء روهشملا وهو زوجي ال هنأ : امههدحأ : نالوق هيف بهذملا يفف

 . © سأرلاو مئاوقلا ءانثتسا عم ةاشلا عيب َزّوَج بيبح نبأ لوق وهو ء زوجي

 لوق هجوو « بهذملا يف هزاوج يف فالخ الف ةيق ىنثتسملا نكي مل اذإ امأو
 هنثتسي مل ناك نِإو َبّيْعُم دلجلا ثحت اف هدلجب هؤانثتسا ناك نإ هنأ كلام

 نبا لوق هجوو . هنع دلجلا طشك دعب هل جرخي ةفص يأب يردي ال هنإف هدلجب

 ءارش هلصأ دلجلا نم هيلع ام هرضي مف « اَموُلْعَم اَنيَعُم اًوُضَع ىنثتسا هنأ بيبح
 ٠ . هرشق يف زوجلاو هلبنس يف بحلا

 هب اًظوفْلَم امإو اَفْرُع امإ حبذلا طرشب ناويحلا نم ىنثتسملا ناك نإ امأو
 : امهادحإ : ناتياور كلذ يف كلام نعف « روُزَج نم لاطرأ لثم ًارْدَقُم اءزج

 « طققف ةريسيلا لاطرألا يف ةزاجإلا : ةيناثلاو ء بهو نبا ةياور يهو « عنملا

 0 مساقلا نبا ةياور يهو

 تالخن ءانثتساو هطئاح رث لجرلا عيب زاوج ىلع بابلا اذه نم اوعمجأو
 . اهئارش زاوج ىلع ًاسايق هنم َتانَيَعُم

 َتاِنّيَعُم ريغ تالخن ةدع هل طئاح نم ىنثتسي نأ زوجي ال هنأ ىلع اوقفتاو

 )١( /؟ يفاكلا ) رظنأ ٠0٠ ( كلام بهذمل .

 )١( كلام بهذمل ( +0/؟ يفاكلا ) رظنا .



 تحي

 يف اوفلتخاو 22 ناعيابتملا هري ملام عيب هنأل « عيبلا دعب اهل يرتشملا نييعتب الإ

 ناكل روهملا هعنف « عيبلا دعب تالخن ةدع هنم ىنثتسيو طئاحلا عيبي 'لجرلا

 يف هلوق مساقلا نبا عنمو « هتزاجإ كلام نع يورو « ليخنلا ةفص فالتخا

 يف مساقلا نباو كلام لوق فلتخا كلذكو . مغلا ءانثتسا يف هزاجأو تالخنلا

 هزاجأف 'يرتشملا ءارشلا دعب اهنيعي نأ ىلع هطئاح نم ةدودعم تالخن ءارش
 . "9 مداقلا نبا هعنمو كلام

 دبع نب رمع وبأ لاق « طئاح نم ةليكم عئابلا ىنثتسا اذإ اوفلتخا كلذكو

 باتتكلا تفلأو « مهيلع ىوتفلا رودت نيذلا راصمألا ءاهقف كلذ عنف :ربلا

 « فازُج نم ليكم ءانثتسا هنأل « عيبلا يف ايْنّثلا نع هَ هيهنل مهبهاذم ىلع

 هوعنمو ْتْلُعلا نود اهف كلذ اوزاجأ مهنإف ةنيدملا لهأ نم َةُفَلَسو كلام امأو
 ادع ام عيب اوهبشو « ثلثلا قوف ام ىلع اينثلا نع يهنلا اولمحو « هقوف اهف

 لْيَك اهنم ىنثتسُيو ًافازَج عابتف اهلْيَك ْعَلْبَم معي ال يتلا ةّرْبّصلا عيبب ىنثتسملا
 (" مولعم ْلْيَك اهنم يِنْدَتسا اذإ ينعأ ٠ هيف فلتخم ًاضيأ لصألا اذهو ءام

 هزاجأف « دحاو دقع يف ًاعم (9 ةراجإو عيب يف بابلا اذه نم ءاماعلا فلتخاو

 )١( /؟ يفاكلا ) رظناو ( 140 /6 ينغملا ) قافتالا اذه رظنا  ) 4١كلام بهذمل .

 نأ ىلع اهنايعأب نكت م نإو « تارجش وأ ٠ تالخن هطئاح نم ينثتسي نأ كلام دنع زوجيو )١(
 هيف ناك نإف « ًادحاو ًاتول طئاحلا ناك اذإ اذهو . لقأ وأ «٠ ثلثلا ردق اهرُم ناك اذإ « اهراتخي

 . يرتشملا اهراتخي تالخن رك يرتشي نأ زوجي ال اك . كلذ نيعي نأ الإ زجي مل ء رفلا نم ناولأ
 . ( 2 /؟ يفاكلا ) رظنا

 اهنم ىنثتساو « ةربص عاب وأ .:ًادادمأ وأ ء آدم وأ « ًاعُصآ وأ « ًاعاص هطئاح نم عئابلا ىنثتسا ول ()

 « يعازوألاو « يعفاشلاو « نسحلاو « بيسملا نب ديعس نع كلذ يور .زجي مل ١ كلذ لشم
 . دحأو « ةفينح ينأو « روث يبأو ٠ قحسإو
 « هللا دبع نب ملاسو « نيريس نبا لوق وهو ءزوجي هنأ : ىرخأ ةياور هيف : باطخلا وبأ لاقو

 : لاقو . يذمرتلا هاور « ملعت نأ الإ اْنّلا عيب نع ىجن هتيم ينلا نأ » مهتجحو « كلامو
 . ( 1١5 /؛ ىنغملا ) رظنا . ةمولعم اينث هذهو « حيحص نسح ثيدح

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( ةزاجإلا ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف ()
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 نوكي هنأ نوري نلا نأل « يعفاشلا الو نويفوكلا هزجي لو « هباحصأو. كلام

 « الوهجم نملا نكي مل ةمولعم ةراجإلا تناك اذإ لوقي كلامو « ًالوهجم ذئنيح

 زوجي ال هنأ ىلع اوعمجأو .  ةعيب يف نْيَتعيب باب نم هوعنم نيذلا هآر امبرو

 ٠ . 9 انلق اك عيبلا وأ فلسلا

 ةرمو كلذ زاجأ ةرف ٠ ةكرشلاو فلسلا ةزاجإ يف كلام لوق فلتخاو

 للع دوجو يف رثكألاو لقألاب مهفالتخال اهيف ءاماعلا فلتخا اهلك هذهو « هعنم

 « اَهَعََم اهنم ةلأسم يف عنملا ةلع هدنع تيوق نف « اهيلع صوصنملا اهيف عنمل

 داوملا هذه نأل « دهتجلا قوذ ىلإ عجار كلذو « اهزاجأ هدنع وقت ل نمو

 لاثمأ يف لعلو « اهيف رظنلا دنع ءاوسلا ىلع نيدضلا ىلإ اهيف لوقلا بذاجتي
 ءاماعلا ضعب بهذ اذملو « ًاباوص دهتجم لك بيوصتب لوقلا نوكي داوملا هذه

 . رييختلا ىلإ لئاسملا هذه لاثمأ يف

 هن ذم اذ

 يعفاشلا بهذم يفف « سو ةراجإ وأ « ميو عيب وأ ء دحاو دقع يف ةراجإو « عيب عمج ول )١(

 ءرادلا هذه كتعب : لوقي نأك « دمحأ بهذم وهو « اههيف دقعلا ةحصو ءزاوجلا اههحصأ : نالوق

 هنأ دمحأ نع رخآ هجو كلذ يف : ةلبانحلا نم . باطخلاوبأ لاقو . ًالثم فلأب ىرخألا كترجأو

 اذهبو ( ١60/6 ينغملا )و ( 581/5 عومجما ) رظنا . يعفاشلل يناثلا لوقلا وهو ء حصي ال

 . ملعأ هللاو . زاوجلا وه : يعفاشلل حيحصلا لوقلا نأ نيبتي

 . ةلئسملا هذه ىلع مالكلا مدقت (؟)



159 

 سماخلا بابلا

 ننقلاوأ دكا لجأ نم اهْنَع َيِهْنملا هو | يف

 . ا رعي هيأ روح لع دحأ موب نأ ينو هيأ
 يف ءاماعلا فلتخا دقو . ٍشْجْنلا نع هيهزو « دابل رضاح عيبي نأ نع هيهنو
 هيلع هلوق ىنعم : كلام لاقف « دعابتمب سيل ًافالتخا راثآلا هذه ىفاعم ليصفت
 دحأ موسي نأ نع ةيهن ىنعمو « ضعب عْبَب ىلع ْمُكصْعَب عبي ال » مالسلاو ةالصلا

 مو متاسلا ىلإ اهيف عئابلا نكر اذإ يتلا ةلاحلا يف يهو « دحاو هيخأ مْوَس ىلع
 ةءاربلا وأ بويعلا طارتشا وأ بهذلا رايتخا لثم ريسي ءيث الإ اهنيب قبي
 . 2 ثيدحلا اذه ةفينح وبأ َرَّمَق كلامريسفت لثمبو « اهنم

 )١( يراخبلا هاور كلذكو ءرمع نبا نع دمحأ هاور « هيخأ عبي ىلع مدحأ عبي ال » ثيدح :
 نبا هاور ظفللا اذهو « «رذي وأ « عاتبي ىتح هيخأ عيب ىلع مدحأ عبي ال » يئاسنللو « ملسمو
 راطوألا لين ) رظنا « ثيراوملاو « مئانغلا الإ » اودازو . ينطقرادلاو « دوراجلا نباو « ةيزخ

 ( ةرسكلا تعبشأو « ةهيهان نوكت ن نأ ليحيو « ةيفان ال نأ ىلع اما تابأبرثكألاو

 ظافلألا ةيقب يف ءايلا تتبث :بث اذكهو (ربصيو يقتي نم هنإ ) أرق نم ةءارقك .
 يقلت نع يهنلاو ( قباسلا ردصلل ) ةريره نأ نع هيلع قفتم قفت « هموس ىلع موسي الو ».ثيدحو
 . نابكرلا يقلت نع يهنلا ثيدحو ( قباسلا ردصملا ) دوعسم نبا نع هيلع قفتم نابْكّرلا
 . ( قباسلا ردصلا ) اهيلع قفتم « دابل رضاحلا عيب »و
 ةملس ىرتشا نمل لوقي نأ وهف «ءاشلا ىلع ءايثلاو « عيبا ىلع عيبا ةدوص امأو يناكوشلا لاق
 يف لاق . ديزأب كنم يرتشأل خا : عئابلل لوقي وأ « صقتأب كعيبأل خسفا : رايخلا نمز يف
 . هيلع عمج اذهو : حتفلا

 زاج الإو . ًاشحاف ادْبَغ انويغم ىرتشملا نوكي ال ن نأ مرحتلا يف ةيعفاشلا ضعب طرتشا دقو
 لإ رويجلا بهذ «روكذلا ميبلا ةحص يف وفلتخاو « ةحيصنلا نيدلا ٠ ثيدحل موسلاو « يبل
 مزج هبو « مهنع نيتياورلا ىدحإ يف هداسف ىلإ ةيكلاملاو « ة ةلبانحلا تبهذو « مثالا عم هتحص
 مرحي ال هنإ : :ربلا دبع نبا لاق ( 5؟/؟ مالسلا لبس ) و ( 16١/0 راطوألا لين) رظنا مزح نبا
 . ( 78١/4 حتفلا ) رظناو . هركي هنإ : ليقو ٠ ًاقافتا ديزي نم عيبلا
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 رخآ لجر أرطي ال نأ « ضعب عيب ىلع مضعب ْعِبَي ال » ينعم يروثلا لاقو

 نوُكُر تقو ّدُحَي مو . ةعلسلا هذه نم ريخ يدنع : لوقيف نُيعيابتملا ىلع

 قأف اقرتفي مو ناسللاب عيبلا مت اذإ كلذ ىنعم : يعفاشلا لاقو . هريغ الو

 عيبلا نأ يف هبهذم ىلع ءانب اذهو « اهنم ريخ يه هل ةعلس هيلع ٌضْمَي َدَح

 برق ةلاح لوانتي افإ يهنلا نأ ىلع ناقفتم كلامو وهف « قارتفالاب مزلي امنإ .

 « هركي عيبلا اذه نأ ىلع راصمألا ءاهقفو « دعب هركذنس ام ىلع عيبلا موزل

 خسف عقو نإ : هباحصأو دواد لاقو « متي مل عيب ىلع ٌمْوَس هنأل ىضم عقو نإو

 هخسف هباحصأ ضعب نعو كلام نع يورو « مومعلاب ًاكّسَّمت عقو ةلاح يأ يف

 كلام كلذب لاق امنإو : لاقف عيبلا يف كلذ نوشجاملا نبا ركنأو « تفي ملام

 . كلذ مدقت دقو حاكنلا يف

 قرف ال : روهملا لاقف « هريغ مْوَس نع يهنلا يف يّمْذلا لوخد يف اوفلتخاو

 يّمذلا موس ىلع موسلاب س أب ال : يعازوألا لاقو « هريغو يمذلا نيب كلذ يف .

 نمو « هيخأ مْوَسىِلع دحأ ْمْسَي ال » هِي لاق دقو « مسملا يخأب سيل هنأل

 . هزاوج ىلع روهملا ناك نإو ةديازملا عيب موق عنم انه

 مث «رظحلا ىلع وأ ةهاركلا ىلع يهنلا اذه لمحي له مهنيب فالخلا ببسو

 . ؟ ةلاح نود ةلاح يف وأ  لاوحألا عيمج ىلع لمحي لهف رظحلا ىلع لمح اذإ

 * خا

 يهنلا موهفم يف اوفلتخاف « "9 عيبلل نابْكُرلا يّقَلَت نع ةيهن امأو : لصف

 )١( ثيللاو « كلامو ءزيزعلا دبع نب رمع مهنم : معلا لهأ رثكأ ههرك نابكرلا يقلت «

 يمفاشلاو « يعازوألاو ٠ أسأي كلذي ري م هنأ: ةقينح يأ نع يحو . دحأو « قحسإو .

 يهنلا رهاظل دساف غيبلا نأ : ىرخأ ةياور دمحأ نع يكحو .ربلا دبع ١ .رظنأ حصأ لوألاو
 ) ش . ( ؟١8 /5 ينغملا
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 صخرب ىّقلتملا درفني الثل قاوسألا لهأ كلذب دوصقملا نأ كلام ىأرف ء وه ام
 ىتح ةعلس دحأ يرتشي نأ زوجي ال هنأ ىأرو « قاوسألا لهأ نود « ةّعلّسلا
 دحو « هب سأب الف ًاديعب ناك نإف « ًابيرق يقّلّتلا ناك اذإ اذه ٠ قوسلا لخدت

 كرشي نكلو ء زاج عقو نإ هنأ ىأرو « لايمأ ةتس نم وحنب بهذملا يف برقلا
 . اهقوس كلذ نوكي نأ اهنأش نم يتلا ةعلسلا كلت يف قاوسألا لهأ يرتشلا

 هنيفي الكل عئابلا لجأل وه افإ يمهنلاب دوصقملا نإ : لاقف يعفاشلا امأو
 ةعلسلا ُبَرَف عقو اذإ : لوقي ناكو « دلبلا رعس لهجي عئابلا نأل « يقلتملا
  يبأ ثيدح يف صن وه يعفاشلا بهذمو . هدر وأ عيبلا ذفنأ ءاش نإ رايخلاب
 اوُقلَتَت ال  مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ هِي هللا لوسر نع تباشلا ةريره
 هجرخأ « قوسلا ىأ اذإ رايخلاب هبحاصف « هارتشاف ًائيش هنم ىقلت نف « ْبَلجْلا
 , () هريغو ملسم

 ان ذل

 قعم يف ءاماعلا فلتخاف « دابلل رضاحلا عيب نع ِهَِي هين امأو : لصف

 هنع فلتخاو . ًادحاو ًالوق ةيدابلا لهأل رضحلا لهأ عبي ال : موق لاقف ٠ كلذ

 . هعنم ةرمؤ . بيبح نبا لاق هبو « هزاجأ ةرف « يوَدَبلل ّيِرْضَلا ءارش يف
 يرقلا لهأ عيبي نأز وجي ال هنإ هنع ليق دقو « راصمألا لهأ مه هدنع رضحلا لهأو
 وبأ لاقو ٠ يعازوألاو يعفاشلا لاق كلام لوق لثمبو « نيلقتنملا دومعلا لهأل

 ههركو :رعسلاب هريخيو يدابلل رضاحلا عيبي نأ سأب ال : هباحصأو ةفينح
 . يعازوألا ةزاجأو  رعسلاب يدابلا يرضحلا ربخي نأ ينعأ « كلام

 نأل ءرضحلا لهأ قافرإ وه يهنلا اذه دصقلا نأ ىلع اوقفتا هوعنم نيذلاو
 لب « صخرأ متدنع يهو « ةرضاحلا لهأ نم رسيأ ةيدابلا لهأ دنع ءايشألا

 )١( صيخلتلا ) رظنا . اسم هاور ةدايزلا هذهب ةريره يبأ ثيدح ( .
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 حصني نأ هركي هنأ اوأر مهنأكف « نُم ريغب يأ : مدنع ًاناجم نوكي ام رثكأ

 » ةحيصنلا نيدلا م مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ضقانم اذهو 3 يودبلل يرضحلا

 . ةفينح وبأ هزاوج يف كسمت اذهو

 يَ هللا لوسر لاق: لاق دواد وبأو مللسم دنع رباج ثيدح روهملا ةجحو

 هذهو (7 « ضعب نم مهضعب هّللا قزري سانلا اورذ « دابل رضاح عبي ال

 ٍنْبَغ باب نم نوكي نأ هبشألاو « بسحأ اهف دواد وبأ اهب درفنا ةدايزلا

 لينلا ) و ( 16/5 صيخلتلا ) رظنا . يراخبلا الإ ةعاجلا هاور ثيدحلاو دمحأو مسمل ةدايزلا هذه )١(

 . ( 186 /ه

 نأ نيب قرف ريغ نم يدابلل عيبي نأ رضاحلل زوجي ال هنأ ىلع لدت ثيداحألاو : يناكوشلا لاق

 هيلإ جاتحي ناك ءاوسو « ال مأ . ءالغلا نمز يف ناك ءاوسو « ًايبنجأ وأ « هل بيرق يدابلا نوكي
 . ةدحاو ةعفد مأ جردتلا ىلع هل هعاب ءاوسو « ال مأ دلبلا لهأ

 تلاقو . رصملا هيلإ جاتحي امبو « ءالغلا نمزب كلذ نم عنملا صتخي هنإ : ةيفنحلا تلاقو

 يف تقولا رعسب اهعيب ديري ةعلسب دلبلا ءيجي نأ وه افنإ عونمملا نإ : ةلبانحلاو « ةيعفاشلا

 لاق ء رعسلا اذه نم ىلغأب جردتلا ىلع كل هعيبأل يدنع هعض : لوقيف ء رضاحلا هيتأيف « لاحلا

 يف يدابلا ركذ افنإو : اولاق . هانعم يف هكراش نمو « يدابلاب ًاطونم محلا اولعجف : حتفلا يف
 تلعجو « نيرضاحلا نم رعسلا ةفرعم مدع يف هكراش نم هب قحلأف « بلاغلا هنوكل ثيدحلا
 لهأ امأف . ههبشي ناك نم الإ كلذ يف يودبلاب قحتلي ال كلام نعو  ًاديق ةوادبلا ةيكلاملا

 نع رذنملا نبا ىحو . كلذ يف نيلخاد اوسيلف « قاوسألاو « علسلا نامثأ نوفرعي نيذلا ىرقلا
 هضرعي ملو « هيلإ ةجاحلا معت ام عاتبملاو « ًاملاع عئابلا ناك اذإ ٠ ميرحتلل يهنلا نأ روهجلا .

 . يرضحلا ىلع يودبلا

 . طابنتسالا درجمب صيصختلا نم رومألا هذه لثمب مومعلا صيصخت نأ ىفخي الو : يناكوشلا لاق

 نب رمعو « سنأو ةريره وبأو ءرمع نباو « هللا ديبع نب ةحلط يدابلل رضاحلا عيب هرك نميو

 لوق وهو « هب سأب ال هنأ هنع يورو . دمحأو « يعفاشلاو « ثيللاو ٠ كلامو ءزيزعلا دبع
 . لوألا هيلع دتتعملا دمحأ بهذمو . هباحصأو ةفينح يبأو . دهاجم

 . هل يرتشي نأ زوجي ال كلذك « يدابلل رضاحلا عيبي نأ زوجي ال اك هنأ ملعاو : يناكوشلا لاق

 . ناتياور كلام نعو « يعخنلاو نيريس نبا لاق هبو

 / راطألا لين لو ( 58 /؟ ينغملا ) رظنا . نسحلا لوق وهو « هل ءارشلا زوجي دمحأ دنعو
145 ). 
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 نوكيو « ةدايزلا هذه تبثت نأ الإ ء هدنع لوهجم ٌرْعّسلاو ُدِرَي هنأل يودنلا
 : يعفاشلا هلوأت ام ىلع نابكرلا يقلت نع يهنلا ىنعم ثيدحلا ىنعم اذه ىلع

 هللا قزري سانلا اوعد » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل عيبلا زاجو مت دقف عقو اذإ
 : مهضعب لاقف « كلام باحصأ ىنعملا اذه يف فلتخاو « ضعب نم مهضعب

 ظ . خسفي ال : مهضعب لاقو ٠ خسفي
 ىلع ءاماعلا قفتاف « © شْجّنلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع هيهن امأو : لصف

 , اهؤارش هسفن يف سيلو ةعلس يف دحأ ديزي نأ وه َشُجْنلا نأو « كلذ عنم

 ُرثْجّنلاو . رع نبا نع ( 10/؟ صيخلتلا ) رظنا . هيلع قفتم شجنلا عيب نع يهنلا ثيدح )١(
 « ديصلا ريفنت : ةغللا يف وهو : حتفلا يف لاق ةمجعم اهدعب مجلا نوكسو « نونلا حتفب
 ةدايزلا : عرشلا يفو . أشجن مضلاب هّشْحْنَأ ديصلا تشجن : لاقي « داطْصُيِل ٠ ناكم نم هتراثتساو
 « عئابلا مع ريغب كلذ عققيو « مثإلا يف ناكرتشيف « عيئابلا ةأطاومب كلذ عقيو « ةعلسلا يف
 اهارتشا امم رثكأب ةعلس ىرتشا هبنأب ربخي نك « عئابلا هب صتخي دقو . شجانلا كلذب صتخيف
 دئاصلل ليق هنمو « ةميدحلاو . لتخلا : شّجْنلا : ةبيتق نبا لاقو . كلذب هريغ رغيل « هب
 . هل لاتحيو « ديصلا لتخي هنأل « شجان
 ء اهءارش ديري ال وهو « ءيشلا اهب يطعيف ٠ عابت ةعلسلا رضحت نأ شجنلا : يعفاشلا لاق
 : لاطب نبا لاق . هموس اوعمسي مل ول , نوطعي اونأك امب رثكأ اهب نوطعيف « ماسلا هب يدتقيل
 نبا لقتف , كلذ ىلع عقو اذإ عيبلا يف اوفلتخاو , هلعفب صاع شجانلا نأ ىلع ءاماعلا عمجأ
 لهأ لوق وهو , كلذ ىلع عقو اذإ « عيبلا كلذ داسف ثيدسحلا لهأ نم ةفئاط نعرذنلل
 « هتعنص وأ « عئابلا ةأطاومب ناك اذإ « ةلباتحلا دنع روهشملا وهو « كلام نع ةياورو « رهاظلا
 « ةأرصملا ىلع ًاسايق ةيعفاشلل هجو.وهو ءرايخلا توبث كلذ لثم يف ةيكلاملا دنع روهشملاو
 . ةيوداهلاو « ةيفنحلا لوق وهو « مثإلا عم عيبلا ةحص مهدنع حصألاو
 « مزح نباو ءربلا دبع نبأ ديقو . مدقت امب عرشلا يف شجنلا ريسفت ىلع ءاملعلا رثكأ قفتا دقو
 ضعب كلذ ىلع مهتفاوو ٠ لثملا نك قوف ةروكذملا ةدايزلا نوكت نأب ميرحتلا يبرعلا نباو
 زاوج ىلع لدي ام درو دقو . دييقتلل ضنقم ريغب صنلل دييقت وهو « ةيعفاشلا نم نيرخأتملا
 « نوعلم نئاخ ابر لك شجانلا » ًاعوفرم ىفوأ بأ نبا نع يناربطلا جرخأ دقف ٠ شجانلا نعل
 « نئاخ ابرلا لكآ » هلوق ىلع نيرصتقم ًافوقوم روصنم نب ديعسو : ةبيش يبأ نبا هجرخأو
 . ( 7٠88 /6 حتفلا ) رظنا
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 لهأ لاقف « عيبلا اذه عقو اذإ اوفلتخاو « يرتشملارضيو عئابلا عفني نأ كلذب ديري

 نأ ءاش نإ ءرايخلاب يرتشملاو بيعلاك وه : كلام لاقو « دساف وه : رهاظلا

 عقو نإو : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو « كسمأ كسمي نأ ءاش نإو ء در دري
 . عيبلا زاجو 2" مثأ

 ءيشلا سفن يف سيل يهنلا ناك نإو «يهنملا داسف يهنلا نمضتي له فالخلا ببسو

 نمتتي سم كاق نمو « هزجي م عيبلا خلف نضتي لاق نف « جراخ نم لب
 نضتي هنأ هنع يهنملا يف ىنعمل درو اذإ يهنلا نأ ىلع روهج لاو . هزاجأ

 نضتي ا جراخ نم رمألا درو اذإو « رّرغلاو ابرلا نع يهنلا لثم «. داسفلا

 عيب نع مالسلاو ةالصلا هيلع هين بابلا اذه يف لخدي نأ هبشيو « داسفلا

 ءاملا لضف عيب نع ىهن هنإ » هظافلأ ضعب يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ءاملا

 نع ىجبن نيم هللا لوسر نأ » تبث :رذنملا نب ركب وبأ لاقو « لكلا هب عنيل

 ركب وهو عنمي ال : لاقو « لكلا هب عنهل ءاملأ لضف عيب نع ىهنو « ءاملا عيب

 . 9 ءام عيب الو

 )١( ةخسن يف ٠ ءاثلاب ) هانتبثأ ام باوصلاو « ءاتلاب ( متأ ) « ةيمالسإلا بتكلا راد ( .

 نب. سايإ نع يذمرتلا هححصو « ةجام نبا الإ ةسمخلا هاور « ءاملا لضف عيب » نع يهنلا ثيدح )١(

 « ينزملا فوع وبأ « ٍدْبَع نبا وه اذه سايإو . ةجام نباو , دمحأ هاور « رباج نع هلثمو . ِدْبَع
 يف يذمرتلا هل ىور . معطم نب نمحرلا دبع لاهنملا وبأ هنع ىور . يفوك « تارفلا وبأ : ليقو
 وه : يريشقلا لاق سايإ ثيدح : يناكوشلا لاق ( ةباحصلا ءاممأ ديرجت') ءاملا عيب نع يهنلا

 ناثيدحلاو . يئاسنلا هجرخأ اذكو « سم حيحص يف وه  رباج ثيدحو نيخيشلا طرش ىلع
 ءاملا نيب قرف ال هنأ رهاظلاو ٠ هبحاص ةيافك نع لضافلا وهو « ءاملا لضف عيب عْنَم ىلع نالدي

 ةجاحل ناك ءاوسو « هريغل مأ « برشلل ناك ءاوسو « ةكولمم ضرأ يف وأ « ةحابم ضرأ يف نئاكلا
 . اهريغ يف مأ « ةالف يف ناك ءاوسو « عرزلا مأ « ةيشاملا

 قباسلا هنإف , برشي يذلا لضافلا ءاملا عيب سفن نع يهنلا ظفللا اذه رهاظ : يبطرقلا لاقو

 : طورشب ةالفلا يف ءاملا لذب.بجي هنإ : يعفاشلا باحصأ نع ايكاح : يوونلا لاقو « مهفلا ىلإ

 .يقسل ال « ةيشاملا ةجاحل لذبلا نوكي نأ : يناثلا « هب ينغتسي رخآ ءام نوكي ال نأ : اهدحأ
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 ىلع ءاماعلا نم ةعامج هلمحف « يهنلا اذه ليوأت يف ءاماعلا فلتخاو

 ضرأ يف نيع وأ ريدغ وأ رثب نم ناك لاحب ءاملا عيب لحي ال : اولاقف « همومع
 هبو « هنم هتجاح رادقمب قحأ ناك اكلمَتُم ناك نإ هنأ ريغ « ةكلمم ريغ وأ ةكلمم
 « بطحلاو ءرانلا و« ءاملا : نعنمي نأ ىرأ ال عبرأ : لاق ىحي نب ىحي لاق
 هنأوهو ءامل لوصألا ةضراعمب ثيداحألا هذه صصخ مهضعبو . ًالكلاو
 هيلع دقعناو « مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ا هنم سفن بيطب الإ دحأ لام لحي ال
 : موق لاقف « هصيصخت ةهج يف اوفلتخا ىنعملا اذه اوصصخ نيذلاو « عامجإلا
 عرز يوريف « ًاموياذه يقسي نيكيرشلا نيب نوكي رئبلا نأ كلذ قعم

 هيلع بجيف « هعرز هكيرشل يذلا مويلا يف يوري الو , هموي ضعب يف اهدحأ .

 . مويلا كلذ ةيقب ءاملا نم هكيرش عنمي ال نأ

 هرثب راهثتف هئام ىلع عرزي يذلا يف كلذ ليوأت انإ : مهضعي لاقي
 « هرثب حلصي نأ ىلإ هئام لضف هعنمي نأ هراجل سيل هن هنأ ءام لضف هراجلو

 ىلع نيثيدحلا نيذه يف قلطملا اولمح مهنأ نيليوأتلا هجوو ٠ نابيرق ناليوأتلاو
 اولمحف « ءاملا لضف عنم نع ىهن مث « ًاقلطم ءاملا عيب نع ىهن هنأ كلذو ديقللا

 . نيثيدحلا يف عونمملا وه لضفلا : اولاقو ديقملا ىلع ثيدحلا اذه يف قلطملا

 ىف ا ا 5 لل بحاصل وهف ةعينم ةكلتتم ضرأ يف ناك ىتم ءاملا نأ هبهذم لصأف كلام امأو
 . هيلإ ًاجاتحم هكلام نوكي الأ : ثلاثلا « عرزلا -

 دنع ةريره يبأ ثيدح مومعلا ىلع ء ءاملا عيب نم عنملا ىلع نيثيدحلا ةلالد نم انركذ ام ديؤيو

 لوصألا عفاج بحاص هركذو « « ًالكلا لضف هب عنهل « ءاملا لضف عني ال » » ظفلب ًاعوفرم نيخيشلا
 سانلا » ثيداحأ كلذك عيبلا نم عنملا ديؤيو .. ملسم ظفل وهو « ء ءاملا لضف عابي ال » ظفلب

 . لحفلا ءام ىلع نيثيدحلا نيذه يف ء ءاملا لمح دقو «رانلاو « « ًالكلاو « ءاملا يف : ثالث يف ءاكرش

 نيا هب راشأ يذلا رباج ثيدح يف امي دودرم رهاظلا فالخ هنوك عم وهو : يناكوشلا لاق
 بارتي عم نعو الا لضف عيب نع هلا وسر بن ٠ طلب ماس يسم ف 0

 . ( 004 /6 راطوألا لين ) رظنا . بطاحلا هزرحأ اذإ بطحلا عيب زاوج ىلع ًاسايق هعيب زوجي
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 مهيلع فاخيو مهعم نُث ال موق هيلع دري نأ الإ « هعنمو هعيب هل ضرألا

 . ةكلقم ريغلا نيضرألا يف ذختت يتلا ءارحصلا رابآ ىلع ثيدحلا لمحو « كالملا

 لضفلا كرت هتيشام تور اذإف « اه ىلوأ اهرفح يذلا ينعأ  اهبحاض نأ ىأرف

 . ءايحإلاب َكْلَمَتَت ال رثبلا نأ ىأر هنأكو « سانلل

 عنم ىلع اوقفتا منأ كلذو ء اهدلوو ةدلاولا نيب ةقرفتلا بابلا اذه نمو

 قرف نم » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق توبثل « اهدلوو مألا نيب عيبملا يف ةقرفتلا

 نم اوفلتخاو "« ةمايقلا موي هتبحأ نيبو هنيب هلل َقَّرَف اهدلوو ةدلاو نيب

 مح امأف . عقو اذإ عيبلا كح يفو ةقرفتلا زاوج تقو يف نيعضوم يف كلذ

 ينطقرادسلاو ء هنسحو يذمرتلاو « دمحأ هاور « .. اهدلوو ةدلاو نيب قرف نم » ثيدح )١(

دبع نب يح مهدانسإ يفو , ةصق هنع دمحأ قايس يفو هححصو « ماحلاو
 فلتخم « يرفاغللا هللا 

 يناردنكسالا ريثك نب ءالعلا قيرط نم اهنأل « ةلصتم ريغ يقهيبلا دنع ىرخأ قرط هلو « هيف

 رظنا . ريسلا باتك يف هدنسم يف يمرادلا دنع ىرخأ قرط هلو , هكردي ملو « بويأ يبأ نع-

 . ( ٠١ /؟ صيخلتلا )

 يقغتسي ىتح عامجإلا مهضعب ىح دقو « اهدلوو « ةدلاولا نيب قيرفتلا ميرحت ىلع لدي ثيدحلا

 . دقعني ال هنأ ىلإ : دمحأو , يعفاشلا بهذف « عيبلا داقعنا يف فلتخا دقو . همأ نع دلولا

 مرحي ال هنأ ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذ دقو . دقعني: هنإ : يمفاشلل لوق وهو  ةفينح وبأ لاقو

 1 . نبالاو « بالا نيب قيرفتلا

 لاقو . ًاسايق مهنيب قيرفتلا مرحي هنأ ىلإ ةيفنحلاو ةلبانحلاو ةيوداحلا تبهذف « ةبارقلا ةيقب امأو

 ميرحت وه « صنلا هيلع لدي يذلاو : يفاكوشلا لاق . كلام لاق هبو « مرحي ال : يمفاشلا

 لين ) رظنا . رظن هيف سايقلاب هقاحلإف ٠ ماحرألا نم مهادع نم نيب امأو  ةوخإلا نيب قيرفتلا

 . ( 513/6 ينغملا )و ( ؟6/؟ مالسلا لبس ) و ( 18؟ /ه راطوألا

 بيذعت نع ِهَّتِلَي هيهنل حصي ال : ناهجو اهدلوو « ةيهبلا نيب قيرفتلا يفو : يناعنصلا لاق

 . ( قباسلا ردصملا ) ىلوألا وهو ٠ حبذلا ىلع ًاسايق حصيو « متاهبلا

 رئاسب قيرفتلا ميرحت هب اوقحلاو ٠ عيبلاب هميرحت يف صن ثيدحلا اذهو : يناعنضلا لاق

 سيلف « ةمسقلاب قيرفتلا امأو ٠ قرفملا رايتخاب ناك ام وهو ءرذنلاو , ةبهلك : تاءاشنإلا

 ١/ عومجملا ) رظناو ( قباسلا ردصملا ) رظنا . ثاريملا وهو , يرهق كلما ببس نإف « هرايتخاب .
365 ). 
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 عئابلا مثأو حسفي ال : ةفينح وبأو ىعفاشلا لاقو , خسفي : كلام لاقف عيبلا
 نم ةلعل ناك اذإ يهنملا داسف يضتقي يهنلا له فالخلا ببسو . يرتشملاو
 كلذ دح : كلام لاقف ءزاوجلا ىلإ عنملا هيف لقتني يذلا تقولا امأو ؟ جراخ
 : يعازوألا لاقو « نام وأ نينس عبس كلذ دح : يعفاشلا لاقو ٠ (9 راغثإلا

 , " همأ نع هتايح يف ىنغتساو هسفن عفن نذأ هنأ كلذو : نينسرشع قوف هدح
 خسفي له هلثمب سانلا نباغتي ال نبغ عيبلا يف عقو اذإ بابلا اذهب قحليو
 ناك اذإ ؛ باهولا دبع لاقو . خي ال نأ بهذلا يف روهشلاف ؟ ال مأ عيبلا
 ةالصلا هيلع هلعجو , كلام باحصأ ضعب نع هاكحو ء در ثلثلا قوف
 . نيغلا رابتعا ىلع ٌليلد رصملا جراخ يَقُّلَت اذإ بلجلا بحاصل رايخلا مالسلاو
 . عويبلا يف ُنَبْعُي هنأ ركذ امل ًاثالث رايخا نم نابح نب , ذقنل لعج ام كلذكو
 اوأر موقو « ةدلاولا كح كلذ يف دلاولا مح ن نأ لوألا فلسلا نم موق ىأرو
 . ةوخإلا يف كلذ

 )١( (رينملا حابصملا ) . هنانسأ ىقلأ اذإ : أراغثإ يبصلا رغثأ : لاقي .

 )١( لطاب عيبلاف « , غولبلا لبق هعاب ذإ دمحأ دنع ٠ لطاب عيبلاف ؛ « عبسلا نود ايف يعفاشلا دنعو .

  1/؟ ينغملا ) رظنا 554 ( .





 لال

 . تادابعلا تْقَو لبق نم يهنلا يف
 هلوقل طقف ةعجلا يلإ يثملا بوجو تقو يف عرشلا يف درو امنإ كلذو

 اوُرَذو هللا ركذ ىلإ اوعساف ةَعمجلا ِمْوَيِ نم ةالّصلل يدوُن اذإ > : يلاعت

 يذلا ناذألا دنع عيبلا عنم يتعأ « بسحأ اهف هيلع عمج رمأ انهو "74 عْيَبلا .

 مأ خسفي له عقو اذإ همكح يف اوفلتخاو . ربنملا ىلع مامإلاو لاوزلا دعب نوكي

 عيبلاب ىنعملا اذه يف دوقعلا رئاس قحلي لهو ؟ خسفي نم ىلعف خسف نإف ؟ ال
 اذهو « خسفي ال ليق دقو ء خسفي هنأ كلام دنع روهشملاف ؟ قحلي ال مأ

 .  ةفينح يبأو يعفاشلا بهذم

 جراخ نم ببسل ةراولا يهنلا له ةرم ام ريغ انلق 5 فالخلا ببسو

 كلام دنعف ؟ خسفي نم ىلع امأو ؟ هيضتقي ال وأ هنع يهنملا داسف يضتقي

 يضتقتف رهاظلا لهأ امأو . هيلع بجت ال نم ىلع ال ةعملا هيلع بجت نم يلع

 . عئاب لك ىلع خسفي نأ مهوصأ
 عيبلا يف يذلا ىنعملا اهيف نأل « عويبلاب قحلت نأ لمحيف دوقعلا رئاس امأو

 )١( ةيآ ةعملا 5 .

 نأل ؛ ًادساف سيلو « ةعجلا ةالصل ءادنلا دنع حيحص عيبلأ نأ يعفاشلا مهنمو « ءاماعلا ةماع )١(

 . ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلاك وهف ٠ بجاولا نع لوهذلا نم هيف امل نكلو « هنيعل مرحي مل عيبلا
 . بوصغلا ءاملاب ءوضولاو ٠« بوصغملا بوثلاو
 ذإ + هريغو ::قالطلاو « حاكنلاو « قتعلا خسفي الو تقولا كلذ يف دقعلا خسفي : كلام دنعو

 ةقدصلاو « ةبهلاو . ةكرشلا كلذكو : اولاق « عيبلاب مهاغتشاك هب لاغتشالا سانلا ةداع نم سيل
 . عيملا خسف حيحصلاو : يبرعلا نبا لاقو . خسفي ال « ردان
 هيلع سيل لمع لك » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هخسفو « هداسف حيحصلاو : يبطرقلا لاق
 رظنا . دساف عيبلا دمحأ بهذمو ( ٠١8/18 يبطرقلا ) رظنا . ملعأ هللاو . « دودرم وهف «٠ « انرمأ
 .(؟١٠١ ١/ ليبسلا رانم )



 ألا

 رئاس امأو . عويبلا فالخب ًاردان تقونلا اذه يف عقت اهنأل هب لغشلا نم

 تاف اذإف « تقولا بقترمل بدنلا ةهج ىلع ةعملاب قحلت نأ نكيف تاولضلا

 هللا حدم كلذلو « يماع غلبم يف دحأ هب لقي مل ناك نإ رظحلا ةهج ىلعف

 َعْيَب الو ٌةَراَجِت مهيهلث ال لاَجر + : ىلاعت لاقف « ةالصلا ناكمل عويبلا يرات

 . 29 © ةكّرلا ءاتيإو ةالّصلا ماقإو هللا رْكذ نع

 بابسألا ركذ ىلإ رصنلف عويبلل ةماعلا داسفلا بابسأ تتبثأ دقّْذِإو
 . عويبلا يف ماعلا رظنلا نم يناثلا مسقلا وهو .هل ةححصملا طورشلاو

 اين ذب ذب |

 بابسألا دض ةلمحاب يه ,ه عيبلل ةححصملا طورشلاو بابسألاو : : يناثلا مدقلا

 .دقعلا يف : لوألا ريفنلا : ٍسانجأ ة ةثالث يق ةرصحنم 0 ءهل ةدسفملا

 ش : 00

 )١( ؟5/ ةيآرونلا .



 الكأ

 لوألا بابلا

 دقعلا يف

 لوقي نأ لثم ةيضام اهتفيص يتلا ءارشلاو عيبلا ظافلأب الإ حصي ال دقعلاو
 : هل لاق اذإو ٠ كنم تيرتشا دق : ىرتشلا لوقيو « كنم تعب دق : عئابلا
 دقو عقو دق عيبلا نأ كلام دنعف . اهتعب دق : لاقف اذكو اذكب كنتِ ينم
 ىتح عيبلا مي ال هنأ يعفاشلا دنعو ءرذعب كلذ يف قأي ن نأ الإ مهفتسملا مزل
 عيبت مكب : عئابلل ىرتشلا لاق اذإ كلذكو « تيرتشا دق : يرتشملا لوقي

 . كنم تيرتش ذأ دق : لاقف « اذكو اذكب يرتشمال لوقيف ؟ كت

 يعفاشلا دنعو « كنم اهتعب دق : لوقي ىتح ال مأ عيبلا مزلي له فلتخا
 . ًالوق كلذ يف كلامل ركذأ الو « ةيانكلابو ةحيرصلا ظافلألاب عيبلا عقي هنأ
 نأ بسحأ ايف فالخ الو . لوق نود ةاطاعملا يعفاشلا دنع يفكي الو

 قرتفي ىتح يناثلا نع امهدخأ يخارتب ال موزللا يف نيزثؤملا لوبقلاو باجيإلا
 يرتشلا تكسف اذكو اذكب يتعلس تعب دق عئابلا لاق ىتم هنأ ينعأ « سلجلا
 كلذ مزلي ال هنأ تلبق دق : لاقف كلذ دعب ىأ مث اقرتفا ىتح عيبلا لبقي ملو
 0 عئابلا

 يف ( 16١/5 عومجملا ) يعفاشلا بهذمل رظناو ( ١١ /؟ ريغصلا حرشلا ) كلام بهذمل رظنا )١(
 يبأ دنع ةزئاجو : دمحأ دنع ةزئاج ةاطاعملاو . زوجي ال كلذ نأو « ةاطاعملا يفو « عيبلا ةغيص

 , كتعب : لاقف ,« كنم تعتبا : لاقف « باجيإلا ىلع لوبقلا مدقت نإو تارقحملا يف ةفينح
 : دمحأ نع ناتياور هيفف كتعب : لاقف . كبوث ينعب : لاقف ٠ بلطلا ظفلب مدقت نإو « حص
 ٠ يبأ لوق وهو . حصي ال : ةيناثلاو « يعفاشلاو ء كلام لوق وهو « كلذ حصي : امهادحإ

 « ماهفتسالا ظفلك مدقت اذإ حصي ملف عيبلا هب حصي مل باجيإلا نع لوبقلا رخأت ول هنأل « ةفينح
 /* عومجلا )و ( 511/6 ينغملا ) رظنا . بلطي ملول ؟ دقعني ملف ٠ لوبقلا نع يرع دقع هنألو

 . لوبقلاو « باحيإلا نيب لصفلا لوطي ال نأ يعفاشلا دنع هوحنو « عيبلا ةحصل طرتشيو ( ١
 مأ سلجملا نم اقرفت ءاوس « دقعني مل , للخت وأ ء لاط نإف « دقعلا نع يبنجأ اههللختي ال ن نأو



 ا

 لهأ نم ةفئاطو اهباحصأو ةفينح وبأو كلام لاقف . موزللا نوكي ىتم اوفلتخاو
 دمحأو يعفاشلا لاقو « اقرتفي م نإو لوقلاب سلجلا يف مزلي عيبلا نإ : ةنيدملا

 مزال عيبلا : مهنع هللا يضر ةباحصلا نم رمج نباو « دوادو روث وبأو .قاحسإو

 لوقوهو , دقعني الو عيبلا مزلي سيلف ؛ اقرتفي م امهم اهنأو سلجملا نم قارتفالاب

 حْيَرشو يضاقلا راوسو كرابملا نباو ةنيدملا لهأ نم ةفئاط يف بئذ يبأ نبأ

 ةّرْرَب بأو رمع نبا نع يورم وهو « مهريغو نيعباتلا نم ةعامجو ,ئضانقلا

 رايخل نيطرتشملا ةدمعو . © ةباحصلا نم امل فلاخم الو ةباحصلا نم يماسالا
 ناعيابتملا » لاق عَ هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام ثيدح سلجملا

 ضعب يفو "'«رايخلا عيب الإ اقرتفي ملام هبحاص ىلع رايخلاب امهنم دحاو لك

 . ةفينح يبأ بهذم وهو ء دقعلا لطب « ةيبنجأ ةنلك تللخت ولو ءريسيلا لصفلا رضي الو ء ال
 . ةفينح يبأ بهذمل ( 186 /5 عئانصلا عئادب ) رظناو ( 157 /5 عومجملا ) رظنا

 وهو ء اقرتفي مل ام نيعتتجم اماد ام عيبلا خسف يف رايخلا نيعيابتملا نم لكلو ٠ أزئاج عقي عيبلا )١(

 | هبو .٠ ةزرب يبأو « ةريره يبأو « سابع ن نباو « هنباو رمع نع كلذ ىوري « معلا لهأ رثكأ لوق
 نباو ٠ يعازوألاو ؛ يرهزلاو ٠ سواطو « ءاطعو « يبعشلاو « حيرشو « بيسما نب ديعس لاق

 « ةنييع نب نايفسو « نسحلاو . دمحأو روث يبأو ديبع يبأو ٠ قحسإو ٠ يعفاشلاو «.بئذ يبأ
 . كرابملا نباو

 رمع نع يور هنأل « امل رايخ الو « لوبقلاو باجيإلاب دقعلا مزلي : ةفينح وبأو ٠ كلام لاقو
 . عُلُخاَو « حاكنلاك هدرجمب مزليف , ةضواعم دقع هتألو «رايخ وأ . ةقفص عيبلا » هنع هللا يضر
 « نالجرلا عيابت اذإ » لاق هنأ تي هللا لوسر نع رمع نبا ثيدح لوألا لوقلا باحصأ ةجحو

 امهدحأ ريخ نإف ءرخآلا اههدحأ َرّيَخّيوأ « ًاعيمج اناكو « اقرتفي مل ام رايخلاب اهنم.دحاو لكف

 اههدحأ كرتي ملو ءاعيابت نأ دعب اقرفت نإو « عيبلا بجو دقف ٠ كلذ ىلع اعيابتف ءرخآلا
 . هيلع قفتم « عيبلا بجو دقف « عيبلا

 /؟ ينغملا ) رظنا « مهلك ةمألا هاور « اقرتفي مل ام رايخلاب ناَمّيَبلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 . ( 3609/6 يرابلا حتف )و ( ١9١ /5 عومجملا)رو ( هت

 رظنا . ةريثك ظافلأ هلو-« رمع نبا نع ثيدحلا ظافلأ نم ظفل اذهو . ثيدحلا جيرخت مدقت )١(

 -: ىلاعت هلوق يف ؟ لاوقألاب قرفتلاب دارملا : ليق نإف : ةمادق نبا لاق (راطوألا لين )



 كل

 ثيدح اذهو «رتخا ةبحاصل امههدحأ لوقي نأ الإ » ثيدحلا اذه تاياور

 لثم نأ دمج وبأ عز دقل ىتح « اهحصأو ديناسألا قثوأ نم عيمجلا دنع هدانسإ

 . داحآلا قيرط نم ناك ْنإو للعلا عقوي دانسإلا اذه

 اذه لمعلا در يف مهبهذمل ليلدلا هجو مهب برطضا دقف نوفلاحملا امأو

 لمع فلي مل هنأ هب لمعلا در يف هللا همحر كلام هيلع دعا يذلاف : ثيدحلا

 نبا ثيدح عطقنم نم هاور ام هدنع هضراع دق هنأ عم هيلع ةنيدملا لهأ

 لمح هنأكف « نادارتي وأ عئابلا لوق لوقلاف اعيابت يعيب اهأ » : لاق هنأ دوعسم

 ناك ولو . سلجلا دعبو سلجلا يف نوكي نأ ىضتقي م دقي كلذو . هموع ىلع اذه

 يف فالتخالا كح نييبت ىلإ هيف جاتحي نكي مل عيبلا داقعنا يف ًاطرش سلجلا

 اذهو « سلجملا نم قارتفالاب لب مزل الو دقعني مل دعب عيبلا نأل سلجما

 مثوت عم الإ هضراعي ال هنأ ةصاخبو « لوألا هب ضراعُي الو عطقنم ثيدحلا

 دحأ هجرخي مل ثيدحلا اذهو « كلذ ىلع اذه ينبني نأ ىلوألاو « هيف مومعلا

 اذهب لمعلا كرت يف هللا همحر كلام هدتتعا يذلا وه اذهف « بسحأ اهف ًادنسم

 . ثيدحلا

 « سايقلا ىلعو « ةيغمس رهاوظ ىلع كلذ يف اودقعاف كلام باحصأ امأو

 « ثالث ىلع يتمأ قرتفتس » ٍةَقِيَي ينلا لاقو . ؟ : ةنيبلا + :باتكلا اوتوأ نيذلا َقّرَفَت امو >

 لتقحي ال ظفللا نأ : اهنم : هوجول لطاب اذه انلق . تاداقتعالاو « لاوقألاب يأ « ةقرف نعيبسو

 دعب نثلا ىلع قافتا اهنيب امنإ ء داقتعا الو ء ظفلب قرفت نيعيابتملا نيب سيل ذإ « هولاق ام

 يف دقملا لبق رايخلاب اهنأ مع دق ذإ « ثيدحلا ةدئاف لطبي اذه نأ : يناثلا . هيف فالتخالا

 . هكرت وأ « هماَتإ وأ « هئاشنإ

 رابخلا امل لمجف « رابخلاب امهنم دحاو لكف « نالجرلا عيابت اذإ » ثيدحلا يف لاق هنأ : كلاثلا
 . « عيبلا بجو دقف « عيبلا اهدحأ كرتي مو « اعيابت نأ دعب اقرفت نإو » لاقو « اهعيابت دعب

 « تاوطخ ىثم « ًالجر عياب اذإ ناك هنإف ٠ هلعفب ثيدحلل رمع نبا ريسفت هدري هنأ : عبارلا

 . ( 557 /؟ ينغملا ) رظنا . عيبلا مزليل



 لكل

 اوُقْوَأ اوُنَمآ َنيِذْلا اهّيَأاَي » : لجو زع هلوق كلذ يف رهاظلا رهظأ نف
 رايخو ٠ بوجولا ىلع رمألاو « لوبقلاو باجيإلا وه دقعلاو 4 وُقّملاِب
 دعب عيبلا يف عجري نأ مهدنع هل نأل  دقعلاب ءافولا كرت بجوي سلجلا
 . اقرتفي مل ام معنأ ام

 رثأ هيف سلجما رايخل نكي مف ء ةضواعم دقع : اولاق مهنإف سايقلا امأو
 مت ىلع حّلصلاو نوُمّرلاو عّْلُلاو ةباتكلاو حاكنلا لثم دوقعلا رئاس هلصأ
 ,روكذملا ثيدحلا اهصصخي اهب نوجتحت يتلا رهاوظلا ّنِإ مهل ليق اماف « دْيَعلا

 نمم اونوكت نأ اذه ىلع ممزليف « سايقلا الإ ثيدحلا ةلباقم يف مل قبي ملف
 ناك نإو « ةيكلاملا دنع روجهم بهذم كلذو ءرثألا ىلع سايقلا بيلغت ىري
 اوباجأف « ةفينح يبأ لوق لثم عامسلا ىلع سايقلا بيلغت كلام نع يور دق
 وه افإو « بيلغت الو سايقلاب ثيدحلا در .باب نم سيل اذه نأب كلذ نع

 قفتم سايقلاب رهاظلا ليوأتو : اولاق . هرهاظ نع هفرصو هليوأت باب نم

 | . نييلوصألا دنع هيلع

 امه روكذملا ثيدحلا يف نّييابتملا نأ : اههدحأ : ناليوأت هيف انلو : اولاق
 اذه ىلع ثيدحلا نوكي هنإ مهل ليقف « عيبلا اهنيب ذفني مل ناذللا نامواستملا
 دقع اههنيب عقي م ْذِإ رايخلاب اهنأ ةّمألا نيد نم مولعم هنأل هيف ةدئاف ال

 قارتفالا نع ةيانك وه افإ انهه قرفتلا ّنإ : اولاقف رخآلا ليوأتلا امأو . لوقلاب

 نم الك هللا نْفُي اقّرََتُي نإو > : ىلاعت هللا لاق اك نادبألاب قرفتلا ال لوقلاب
 قرفتلا يه ةقيقحلاو « ةقيقح ال زاجم اذه نأ اذه ىلع ضارتعالاو ١ 4 ِتتَعَس
 ٌبّلَعْيَف ٠ سايقلاو ظفللا اذه رهاظ نيب ساقي نأ حيجرتلا هجوو . نادبألاب
 لوألا نكرلا لوصأ يه هذهف ٠ .« مدنا عضومل يه كلذ يف ةككحلاو . ىوفألا
 . دقعلا وه يذلا
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 1كم

 نم هتمالس هيف طرتشي هنايف « هيلع دوقعملا وه يذلا : يناثلا نكرلا امأو

 فالتخالا بابسأو هيلع قفتملا نم هذه يف .فلتخملا مدقت دقو « ابرلاو ررغلا

 مولعم نوكي نأب ءيشلا نع يفتني ررغلاو . هراركتل ىنعم الف « كلذ يف

 يف كلذو ؛ هيلست ىلع ًارودقَم ءرْدَقلا مولعم , ةفصلا مولعم « دوجولا

 . ًالجؤم ًاعيب ناك ْنِإ ًاضيأ لجألا مولع نوثملاو نملا : نيفرطلا

 ان ذل د

 نّيكلام انوكي نأ اهيف طرتشي هنإف « نادقاعلا امهو : ثلاثلا نكرلا امأو

 روجحم ريغ اذه عم انوكي نأو « ِنْيَعلاِب ةلكولا يّمات نيليكو وأ كّلملا يّمات
 هيلع ريجحتلا ىري نم دنع هيفسلاك اههسفنأ قحل اّمِإ ٠ اههدحأ ىلع وأ اهيلع
 . ةراجتلا يف هل ًاتوذأم دبعلا نوكي نأ الإ دبعلاك ريغلا قحل وأ

 عيبي نأ هتروصو ؟ ال مأ دقعني له « يلوضفلا عيب يف اذه نم اوفلتخاو

 ضري مل نإو « عيبلا ىضمأ لاملا بحاص هب يضر نإ طرشب هريغ لام لجرلا
 يرتشملا يضر نإ هنأ ىلع « هنذإ ريغب لجرلل لجرلا ءارش يف كلذكو . خسف
 يف كلام هزاجأو « اعيمج نيهجولا يف يعفاشلا هعنف ء حصي مل الإو ءارشلا حص

 عسبلا يف ذوحي : لاقف ءارشلاو عيبلا نيب ةفينح وبأ َقّرقو ؛ ًاعيمج نيهجولا

 . ©) ءارشلا يف زوجي الو

 ىلع فقي الو  هنع روهشلا يف يعفاشلا : لطاب هنأو « يلوضفلا عيب زاوج مدعب لاق نم )١(
 يف دمحأو « رذبملا نباو 2« رون 3 وبأ لاق اذهيو 3 دوقعلا رئاسو « حاكتلاو 0 فقولا اذكو 3 ةزاجإلا

 2( حص « ءهل دقع نم هزاجأ نايف « . ةزاجإلا ىلع حاكنلاو « « ءارشلاو ؛ عيبلا فقي : كلام لاقو

 . لطب الإو



 ذوككا

 ًارانيد قرابلا ةورع ىلإ عفد ِهَنِلَم ينلا نأ » يور ام ةيكلانلا ةدمعو
 تمبو راديدب نيتاش تيرتشاف : لاق « ةاش بلجلا اذه نم انل رتش شا : لاقو

 هذه .. هللا لوسراي : تلقف « رانيدلاو ةاشلاب تئجو رانيدب نيتاشلا ىدحإ

 هنم لالدتسالا هجوو 7« هنيمي ةقفص يف هل كراب مهللا لاقف « مرانيدو متاش

 ةجح كلذ راصف « عيبلاب الو ءارشلاب ال ةيناثلا ةاشلا يف هرمأي مل تلم ىنلا نأ

 . ًاعيمج نيرمألا يف يعفاشلا ىلعو « ريغلل ءارشلا ةحص يف ةفينح ىبأ ىلع

 هلمحت ةيكلاملاو « هدنع سيلام لجرلا عيب نع دراولا يهنلا يعفاشلا ةدمعو
 يف درو افإ يهنلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو : اولاق « هريغل ال هسفنل هعيب ىلع
 . هدنع سيلام هسفنل عيبي ناك هنأ كلذو « ةروهشم هتيضقو مازح نب مكح

 هببس ىلع لمح ببس ىلع يهنلا درو اذإ له « ةروهشملا ةلأسملا فالخلا ببسو
 قوطنموه مسقلا اذه يف رظنلاف ةلجلابو « مْئِقلا اذه لوصأ يه هذهف ؟ معي وأ

 مكتلاب دَرْفُي نأ يضتقي يهقفلا يعانصلا رظنلا نكلو « لوألا ءزجلا يف ةوقلاب
 ؛ ثلاشلا ممقلا ىلإ رصنلف انضرغ بسحب ءزجلا اذه يف انماكت دق ّْذِإَو . هيف
 . ةحيحصلا عويبلل ةماعلا ماكحألا يف لوقلا وه وهو
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 « ةزاجإلا ىلع عيبلا فقيو « ةزاجإلا ىلع نافقي « هلوبقو حاكنلا باجيإ : ةفينح وبأ لاقو -
 . ( 85١/١ عومجملا ) رظنا . عيبلا يف هيوهار نب قحسإ هقفاوو « ءارشلا فقي الو

 )١( يذمرتلا دانسإ اذهو :يوونلا لاق . ةجام نباو « يذمرتلاو دواد وبأ هاور + ةورع ثيدح «

 حيحص ثيدح وهف « نسح نيرخألا دانسإو « حيحص يذمرتلا دانسإو .

 هب هل يرتشي ًارانيد هاطعأ ِةَنَِي هللا لوسر نأ » مازح نب مكح ثيدحب اوجتحا كلذكو
 ةيحضأب هءاجو ءرانيدب ةيحضأ ىرتشاو « نيرانيدب اهعابو « ةيحضأ هب ىرتشاف « ةيحضأ .

 رظنا . يذمرتلاو دواد وبأ هاور « ةكربلاب هل اعدو ءرانيدلاب ٍعَِيَم يبنلا قدصتف ءرانيدو
 ) عومجملا ١/ ١6١ (.



 اوكا

 رصصحنت مسقلا اذهو . ةحيحصلا عويبلل ةماعلا ماكحألا يف : ثلاغلا مسقلا

 ماكحأ يف : ىلوألا ةلمجلا : لمج عبرأ يف عومسملاب بيرق قلعت امل يتلا هلوصأ
 لقتني ىتم تاعيبملا يف ناضلا يف : ةيناشلا ةلمجلا . تاعيبملا يف بيعلا دوجو
 عبتت يتلا ءايشألا ةفرعم يف : ةفلاشلاو . يرتشملا كْلِم ىلإ عئابلا كلم نم
 يف : ةعبارلاو . هعبتت ال يتلا نم عيبلا نيح يف هيف ةدوجوم يه امئ عيبملا
 نم ًاضيأ كلذكو . ةيضقألا باتك هب قيلألا ناك نإو « نُيعيابتملا فالتخا
 ماكحألا نم اضيأ يه ةعفشلا كلذكو « قاقحتسالا : عويبلا ماكحأ باوبأ
 . باتك اهل درفي نأ ةداعلا ترج نكل « هيلع ةئراطلا

 ىلوألا ةلمجلا

 عيبلا يف بويعلا دوجو ماكحأ يف : لوألا بابلا : ناباب اهيف ةلملا هذهو
 . ةءاربلا طرشب عيبلا يف اهماكحأ يف : يناثلا بابلاو . قلطملا





 لي

 لوألا بابلا

 . قلطملا عيبلا يف بويعلا ماكحأ يف

 نع ةراجت َنوُكَت نأ الإ > : ىلاعت هلوق بيعلاب درلا دوجو يف لصألاو
 . "' م« ْمُكَنُم ضارت

 دقع يف موقي نأ ولخي ال بيعلاب مئاقلا ناك امو . روهشملا ةاّرَصْلا ثيدحو
 بجوي دقع يف ماق اذإ مث ء كلذ بجوي ال دقع يف موقي وأ « درلا بجوي

 ماق نإ مثء هبجوي ال وأ ًاكح بجوي بيعب موقي نأ ًاضيأ ولخي الف « درلا |
 دعب ريغت هيف ثدح دق نوكي نأ ًاضيأ عيبملا ولخي الف ًاكح بجوي بيعب

 مف هيف ثدح ناك نإو ؟ هككح اف ثدحي مل ناك نإف . نوكي ال وأ عيبلا

 بابلا اذه لوصأب ةطيحلا لوصفلا تناك ؟ اهكح امو تارييغتلا فانصأ
5-5 

 : ةسمخ

 نم“ ٍمْكَح بيعلا دوجوب اهيف بجي يتلا دوقعلا ةفرعم يف : لوألا لصفلا
 , محلا بجوت يتلا بويعلا ةفرعم يف : يناشثلا . اهيف كلذ بحي ال يتلا

 اذإ بجوملا بيعلا كح ةفرعم يف : ثلاقلا . اهيف محلل بجوملا اهطرش امو
 . يرتشملا دنع ةثداحلا تارييغتلا فانصأ ةفرعم يف : عبارلا . ريغتي مل عيبملا ناك

 ناك ْنِإو « نيعيابتملا فالتخا دنع محلا اذه يف ءاضقلا يف : سماخلا . اهكحو

 . ةيضقألا باتكب قيلأ

 )١( ةيآ : ءاشنلا 56 .
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 لوألا لضفلا

 نِم ْمكَح بُيَعلا دوجوب اهيف بجي يتلا دوقعلا ةفرعم يف

 :اهيف بجي ال يتلا

 يتلا دوقعلا يهف « فالخ الب مح بيعلاب اهيف بجي ىتلا دوقعلا امأ

 فالخ ال ةضواعملا اهنم دوصقملا سيل يتلا دوقعلا نأ ؟ « ةضواعملا اهنم دوصقملا

 نيب ام امأو « ةقدصلاو باوثلا ريغل تابهلك « اهيف بيعلل ريثأت ال هنأ يف ًاضيأ

 ةبه لثم ةضواعملاو ةمراكملا دصق عمج ام ينعأ . دوقعلا نم نيفنصلا ْنيِذه

 هب محي ليق دقو « بيعلا دوجوب اهيف مح ال هنأ بهذملا يف رهظألاف « باوثلا

 . ًادسفم بيعلا ناك اذإ

 يناثلا لصفلا

 بجوملا اهطرش امو . محلا بجوت يتلا بويعلا ةفرعم يف

 رظنلاو . محلا بجوت يتلا بويعلا يف : امهدحأ : نارظن لصفلا اذه يفو

 . هل بجولا طيشلا يف : يناثلا

 يف اهدادضأ طرتشت شت نأب بويع يه ام اهنم هذهو , ندبلا يف بويع اهنمي

 حلا بجوت بويع يه ام اهنمو « طرشلا لّبق نم ًابويع ىمست يهو عيبللا
 لصأ يف ّصْقَت اهُدَقَف يتلا يه هذهو « عيبملا يف اهدادضأ دوجو طرتشي م ثإو .

 ًاصقت اهدقف سيلو ٠ تال اهدادضأ يتلا يهف ِرَخَألا بويعلا امأو « ةقلخلا



 اكألا

 يف دجوي دقو « سفنلا لاوحأ يف فنصلا اذه دجوي ام رثكأو « عئانصلا لثم

 سفنألا تاوذ ماسجأ يف يه ام اهنم « ةينامسجلا بويعلاو . مسجلا لاوحأ
 . سفنألا تاوذ ريغ ىف يه ام اهنمو

 ةقلخلا نع صقن ام « عيملا دنع يه ء دقعلا يف ريثأت امل يتلا بويعلاو .

 فلتخي كلذو « عيبملا نم يف ريثأت هل ًاناصقن يعرشلا قّلُلا نع وأ ةيعيبطلا
 ةقلخلا يف صقنلا ناك امبرف ء صاخشألاو دئاوعلاو نامزألا فالتخا بسحب
 هذه نراقتلو « ديبعلا يف ناتخلاو « ءامإلا يف ضافخلاك « عرشلا يف ةليضف
 « كلذ يف ءاهقفلا نيب فالخلا عقو هب سانلا لماعتي امم ءيش يف يناعملا
 لصحي ام نوكيل ءاهقفلا نيب هيف فالخلا رهتشا ام لئاسملا هذه نم ركذن نحنو

 هيف دجي مل اهف هيلع لمعي يذلاروتسدلاو نوناقلاك دوعي هيقفلا سفن يف كلذ نم

 يف انزلا دوجو كلذ نف « هريغل هيف صن ىلع فقي م ايف وأ همدقت نمع اضن
 ْ . ديبعلا

 ةفينح وبأ لاقو « َبْيَع وه يعفاشلاو كلام لاقف « هيف ءاماعلا فلتخا

 كلام دنع جاوزلاو .. ةفعلا وه يذلا يعرشلا قّللا يف صقت وهو بيعب سيل
 نأ كلذو «. نْيَّدلا كلذكو « لاعتسالا نع ةقئاعلا بويعلا نم وهو « بيع

 يف نوكي دقق قئاعلا اذهو مسجلا لعف وأ سفنلا لعف قاع ام وه ةلجلاب بيعلا
 بيعب جاوزلا الو َنْيَدلا سيل يعفاشلا لاقو . جراخ نم نوكي دقو ءيشلا |
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 يف ابيع هنوك يفو كلام دنع بيع 9 ةعئارلا يف لُمَخلاو ) بسحأ ايف
 بهذملا يف فالخ © شخولا

 تح ًامايأ يدثلا يف نبللا نفح وهو بيع يمفاشلاو كلام دنع ةيرصتلاو

 وهو « روهشما ةاّرَصْلا ثيدح مهتجحو ءريزغ نبل وذ ناويحلا نأ كلذ مموي

 ءاش ْنِإ نّيَرظنلا ريخب وهف كلذ لعف نف هَرَقَبلاو لبإلا اوُرِصَت ال » تي هلوق
 عم درلاب رايخلا هل تبثأف : قت (9 «رمت نم ًاعاصو اهدر ءاش ْنِإو اهكسمأ
 589 هنإف ًاضيأو : اولاق . ًارثؤم ًابيع هنوك ىلع لاد كلذو « ةيرضتلا

 يف بيع : ةفينح وبأ لاقو ..دمحأو ٠ يعفاشلا لوق وهو « ًاعيمج ةمألاو « دبعلا يف بيع انزلا )١(

 /6 ينغملا ) رظنا . ةمألا فالخب هب عاتنتسالاو شارفلل داري ال هنأل « دبعلا يف ابيع سيلو « ةمألا

 « يمفاشلاو « ةفينح ينأ دنع بيع وهف ةمألا يف جوزتلا امأ ( 6/7 ءاهقفلا ةفحت )و (
 ش ش . دمحأو
 يف ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ : رذنللا نبا لاق . ًافالخ هيف معأ ال : ةمادق نبا لاق

 , ًارسعم ديسلا ناك اذإ ء دبعلا ةبقر يف نّيَّدلا كلذكو «٠ بيع هنأ جوز اهو , ىرتشُت ةيراجلا
 « يعفاشلا بهذمل ( 6055 /+ ةضورلا ) رظناو ( قباسلا ردصللا ) رظنا . دّوقلل ةبجوملا ةيانجلاو

 ...« يعفاشلا بهذم يف بويع اههتمذ يف ال « اهتبقر يف نْيّدلاو ٠ جاوزلاو « انزلا نأ نيبتي ةي اذهبو

 سيل انزلا بيع كلذكو . كلذ لمأتف . ابيع سيل جاوزلاو نيدلا نأ : فلؤملا ركذ اك سيلو

 يف رثك اذإ كلذكو . دبعلا يف ابيع سيلو « ةيراجلا يف بيع وهف « ةفينح يبأ دنع هقالطإ ىلع
 ش ,. ( 3١97 /؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . هدنع ابيع نوكي روكذلا ديبعلا

 )١( برعلا ناسل ) . داوج يأ : عئار سرفو « ءاغلاو « ةدايزلا : عيرلا ( .
 . (رينملا حابصملا ) مراغصو  مهتلاذرو ٠ لاجرلا نم ءيندلا : شخولا 0

 . هيلع قفتم ثيدحلا (8)

 حقتي ىتح ءاهبلح كرتو « ةقادلا وأ « ةاشلا فالخأ طبر يه : ةيرصتلا : يعفاشلا لاق

 . اهتداع كلذ نأ يرتشملا نظيف « اهنبل

 نباو « كلام بهذ هيلإو « سنأو « ةريرهوبأو « رمع نباو « دوعسم نبا هب لاق ةأرصملا يف رايخلاو

 ش . للعلا لهأ ةماعو « فسوي وبأو « دمحأو « قحسإو « يعفاشلاو « ىليل يبأ
 ( ٠6١ /6 ىنغملا ) رظنا . بيعب سيل كلذ نأل هل رايخ ال هنأ ىلإ دمحو « ةفينح وبأ بهذو

 ١ . ( ؟؟5/ه راطوألا لين )و



 نوذفز

 ابيع ةيرصتلا تسيل هباحصأو ةفينح وبأ لاقو « بويعلا رئاسب سيلدتلا هبشأف
 سيل كلذ نأ ًاليلق اهنبل جرخف ةاش ىرتشا اذإ ناسنإلا نأ ىلع قافتالل

 بيعي .٠

 كلذو « لوصألا هتقرافمل المع بجوي ال نأ بجي ةارصملا ثيدحو : اولاق
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ضراعم هنأ اهنف « هوجو نم لوصألل قرافم هنأ

 عب عنم ةضرامم هيف نأ اهنمو « هيلع قفتم م لصأ وهو 000 ناضلاب جارخلا «

 عب اهنمو الأب لو ةيق سيب نبل يفر نم عا ءادصإو . لل امم
 عئابلا هب سلد يذلا نبللا نأل « مولعملا ليكملاب فازجلا يأ : لوهجلا ماعطلا

 نكلو « دودحم انهه ْضَوعلاو ء«رثكيو لقي هنإف ًاضيأو ءرذقلا مولعم ريغ
 اذهو « ثيدحلا ةحص عضومل اهلك لوصألا هذه نم اذه ىنفتسي نأ بجاولا

 ٠ . صاخ كح وه افإو بابلا اذه نم سيل هنأك

 يف مدنع فالخ ال هنإ : لوقنف انك ثيح ىلإ عجرنلف لوقلا هيلإ درّطا نكلو

 يف ضرملا يف كلذكو « ةرثؤم بويع اهنأ لْجّرلاو ديلا عطقو ىمعلاو روعلا
 . ةعئارلا يف ّبْيَع بهذملا يف بيشلاو « ندبلا ةلمج يف ناك وأ « ناك وضع يأ

 شخولاو قيقرلا يف بيع ةضاحتسالا كلذكو « اهيف هنم ريسيلاب سأب ال ليقو

 ضارمأو « بيع رَعْزلاو ٠ بهذملا نم روهشملا يف بيع ضيحلا عافترا كلذكو
 . قافتاب بيع اهلك ءاضعألاو ساوحلا

 وهف اهنم صقن ينعأ : ةيقلا يف َرّْنُأ ام لك نأ بهذملا لصأف « ةلجلابو

 ُدَرَت : ةفينح وبأ لاقو « يعفاشلا لاق هبو « بيع شارفلا يف لوبلاو ٠ بيع
 ىثنألا يف ريكذتلاو ؛ ركذلا يف ثينأتلاو ء هب دبعلا ُدَري الو « هب ةيراجلا

 هللا يضر ةشئاغ نع يعفاشلاو ء دمحأو « ناسلا باحصأ هاور دقو . ثيدحلا جيرخت مدقت )١(
 1 : اهلع



 ليال

 . 0 فالتخالا هيف انركذ ام الإ بهذملا يف هلك اذه بيع

 وم وسلا »#

 ًاثداح نوكي نأ وهف هب حلل بجوملا بيعلا طرش امأو : يناغلا رظنلا

 ركذن نأ انهه بجيف « اهب لوقي نم دنع ةدنهعلا يفوأ « قافتاب عيابتلا دمأ لبق

 رئاس نود ةدهعلاب لوقلاب كلاف درفنا : لوقتف ةدهعلا يف ءاهقفلا قالتخا

 ىنعمو . مهريغو ةعبسلا ءاهقفلا ةنيدملا لهأ كلذ يف هفلسو : راصمألا ءاهقف

 دنع يهو . عئابلا نم وهف يرتشملا دنع اهيف ثدح بيع لك نأ ةدهعلا

 اهيف ةثداحلا بويعلا ع عمج نم كلذو « مايألا ةثالثلا ةدهع.: ناتدهع اهب :نيلئاقلا

 1 - يرتشملا دنع

 اف . نونجلاو ّصَرَبلاو ٌماَذَجْلا : 55 بويعلا نم يهو “ ةّنّسلا ةدهعو ٠
 اهريغ نم ثدح امو . عئابلا نم وهف عيبملاب ثالثلا هذه نم ةنسلا يف ثدح

 ةيكلاملا دنع ثالثلا ةدهغو . لصألا ىلع يرتشملا ناض نم ناك بويعلا نم

 امأو . عئابلا نم ناضلاو اهيف ةنقفنلاو « ءاربتسالا مايأو رايخلا مايأ ةلزنمب ةلملاب
 هذهو « ةثالثلا ءاودألا نم الإ يرتشملا نم ناضلاو اهيف ةقفنلاف ةّنّملا ةدهع

 لك يف عويبلا فاضصأ يف ةعقاو ًاضيأ يهؤ « قيقرلا يف كلام دنع ةدهعلا
 هيف فالخ الام اذه . ةمذلا يف ال أي ناكو ةركاحماو ةسكاملا هنم دصقلا ام

 ش . كلذ ريغ ف فلتخاو : : -:بهذملا يف

 )١( /؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( 178 /6 ينغملا ) بويعلا هذه زظنا ١١8 ( ةفيئخ يأ بهذمل .

 يعفاشلا بهذمل ( 00/5 ةضورلا )و . :

 ةفينح يأ دلعف ؛ هدحو لكأي الو ؛ , لقعي ال يذلا ريغصلا يفف شارفلا يف لوبلل ةبسنلاب امأ

 فلوملا ركذ ك سيلو « بيع وهف «ريبكلل ةيسنلاب امأ « ابيع سيل ١ قباسلا ردصملا ) رظنا (
 شارفلا يف لوبلا ال « انزلا ىلع قبطني انه ةفينح يبأ بهذمل فلؤملا لوقف . ةفينح يأ بهذمل

 كلذ مدقت دقو ٠ هيلع نارمألا هب هبتشا هلعلف ٠ ..معأ هللاو



 1 ؤكالو

 . بهذملا نم رّهشألا يف ثالثلا ةدهع دعب هدنع بسحت ةنسلا ةدهعو
 نم لوطأ ةعضاوملا نامز ناك ْنِإ ثالثلا ةدهع عم لخادتي ةعضاوملا نامزو
 رهاظلا وه اذه « ءاربتسالا ةدهع عم لخادتت ال ةنسلا ةدهعو . ثالثلا ةدهع
 عم دهع اهنم لخادتي ال : ةعبسلا ءاهقفلا لاقو . فالتخا هيفو « بهذملا نم
 ْ] . ةّنّسلا ةدهع مث , ثالثلا ةدهع مث ءًالوأ ءاربتسالا ةدهعف ةيناث

 َلَمْحُي نأ ريغ نم دالبلا لك يف ةدهعلا مزلت له كلام نع ًاضيأ فلتخاو

 نأ الإ دلبلا هذه لهأ مزلي ال ليق اذإف « ناهجولا هنع يوُرَف ؟ اهيلع اهلهأ

 ؟ ال مأ دلب لك لهأ اهيلع َلَمْحُي نأ بجي لهف « كلذ ىلع اول دق اونوكي
 مزليو « طرتشا نإو ثالثلا ةدهع يف دقنلا مزلي الو ,« بهذملا يف نالوق هيف
 ىلع ًاسايق عئابلل اهيف عيبلا ملست لكي هنأ كلذ يف ةلعلاو « ةنسلا ةدهع يف

 ماكحأ تاروهشم اهلك هذهف « عيبلاو فلسلا نيب اهيف دقنلا ددرتل رايخلا عيب

 ىلإ عجرنلف ٠ ةدهعلا ةحص ىلع ةينبم عورف اهلك يهو كلام بهذم يف ةدهعلا

 . . © نيلطبملاو اهل نيتبثملا ججح ريرقت

 لمع يهف « اهيلع َلّوَع يتلا هتجحو ةدهعلا يف هللا همحر كلام ةدمع امأو

 ةبقع نع نسحلا هاور امب اوجتحا مهنإف نورخأتملا هباحصأ امأو . ةنيدملا لهأ
 ًاضيأ ىورو 0 مايأ ةثالث قيقرلا ةدهع » : لاق هَل يبنلا نع رماع نبا

 بُدنُج نب َةَرْمَش نع نسحلا ًاضيأ ثيدحلا اذه ىورو 9« عبرأ دعب ةدهع ال »

 )١( 36ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) كلام بهذمل فلؤملا هركذ ام رظنا ( .

 ١١/ عومجملا ) رظنا رماع نب ةبقع نع دمحأو « دواد وبأ هاور « مايأ ةثالث قيقرلا ةدهع ه ثيدح (؟)

 نأب بيجأ دقو ( قباسلا ردصملا ) ةرمس نع هفنصم يف ةبيش يبأ نباو ٠ ةجام نبأ هاورو ( 184
 رظنا . ظافحلا رثكأ دنع ةقيقعلا ثيدح الإ « ةرهس نم عمس الو « أئيش ةبقع نم عمسي مل نسحلا

 . ( 966/١ ةجام نبأ )و ( 1888/١ عومجلا )

 رظنا ( 784 /؟ ) رظنا . رماع نب ةبقع نع ةجام نبا هاور « عبرأ دعب ةدهعال ٠ ثيدح (؟)

 . كلام بهذمل ( ١8١ /ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق )



 اكالك

 يف اوفلتخا مهنإف « لولعم ملعلا لهأ دنع نيثيدحلا الكو « هنع هللا يضر يرازفلا

 راصمألا ءاهقف رئاس امأو . هححص دق يذمرتلا ناك ْنِإ و « ةرمس نع نسحلا عامس

 نأ كلذو « لوصألل ةفلاخع تحصول اهنأ اوأرو « رثأ ةدهعلا يف مدنع حصي ملف

 . يرتشلا نم يهف هضبق لبق عيبملاب لزنت ةبيصم لك نأ ىلع نوعمج نيباسملا
 دنع فعض اذهلو ؛ تباث عامسب نوكي اإ ررقتملا لصألا اذه لثا صيصختلاف

 أفْرَع كلذ نوكي نأ الإ دلب لك يف اه ىضقي نأ هنع نيتياورلا ىدحإ يف كلام
 . رثأ كلذ يف تأي مل هنإف « ةّنّسلا ةدهع ةصاخبو َطَرَتْتُي وأ دلبلا يف

 ةنسلا ةدهع نع باهش نبا تلأس : لاق جيرج نبا نع يعفاشلا ىورو

 بويعلا زييمت يف لوقلا ررقت دقذإو . ًافلاس أرمأ اهيف تماع ام : لاقف ثالثلاو

 نوكي نأ وهو ٠ كلذ يف طرشلا ررقتو هبجوت ال يتلا نم ًامْكُح بجوت يتلا
 ْ . يم ىلإ رصنلف ء ةدهعلا ىري نم دنع ةدهعلا يف وأ عيبلا لبق ًاثداح بيعلا



 اة دشم

 . ثلاثلا لصفلا

 ريغتي مل عيبملا ناك اذإ بجوملا بْيَعلا مْكُح ةفرعم يف

 يرتشملا دنع بويعلا نم ءيشب عيبملا ريغتي م نإف « بويعلا تدجو اذإو

 ناويح يف ناك نإف « ناويح يف وأ ضورع وأ راقع يف نوكي نأ ولخي الفا

 3 وش الو كسه وأ هنت ذخأيو عيبملا دري نأ نيب ريخم يرتشملا نأ فالخ الف

 ريثكلاو ريسيلا بيعلا نيب كلذ يف قرفي كلاف راقع ناك نإ امأو . هل

 وهو 0 بيعلا ةيق تبجوو « درلا بجي مل أريسي بيعلا ناك نإ : لوقيف
 بتك يف روسهشملا دو جوملا وه اذه ٠ درلا بجو ًاريثك ناك نإو « شرألا
 . ليصفتلا اذه نويدادغبلا لصفي مو « هباحصأ

 . , لوصألا ةلزنب محلا اذه يف تسيل اهنأ بهذملا يف روهشم لاف ضورعلا امأو
 وبأ هيقفلا هراتخي ناك يذلا اذهو . بهذملا يف لوصألا ةلزنمب اهنإ ليق دقو
 اذه يف قرف ال هنإ : لوقي ناكو « اهيلع هللا ةمحر يدج خيش قزر نب ركب

 بيعلا نيب قرفي ْنَم مزلي هلاق يذلا اذهو . ضورعلاو لوصألا نيب ىنعملا
 « ضورعلا يف ًاضيأ كلذ يف قرفي نأ يف ىنعأ : لوصألا يف ليلقلاو ريثكلا
 ءاهقف هيلع يذلا وهو « درلا هب بجي هنأ ةهقلا طح ام لك نأ لصألاو

 امأف « در بيعو « ةهق هيف بيعو « ءيش هيف سيل بيع : ةثالث بويعلا عاونأ : يزج نبا لاق )١(
 يذلا ريسيلا ؤهف « ةهقلا بيع امأو ٠ نقلا نم صقني ال يذلا ريسيلا وهف « ءيش هيف سيل يذلا
 « بوشلا يف قرخلاك كلذو « بيعلا صقت ردقب نقلا نم يرتشما نع طحيف « نلا نم صقني
 « درلا بيع امأو . لوصألا فالخب ضورعلا يف درلا بجوي : ليقو . رادلا طئاح يف عدصلاو
 بيع يف يرتشلاف « ثلثلا : ليقو ء رشعلا صقنو « نلا نم ًاظح صقني يذلا شحافلا وهف
 نأ هل سيلو « بيعلا ىلع هل شرأ الو ء هكسمي وأ , هعئاب ىلع هدري نأ نيب رايناب درلا
 . هدي يف توفي نأ الإ بيعلا ةهقب عجريو ٠ هكسي
 ًاليلق ةيقلا نم طحي ام لكب دريف هريغو ٠ قيقرلاك ناويحلا يف امأ , ناويحلا ريغ يف ميسفتلا اذهو
 ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) رظنا . تاعيبملل رئاس يف ةفينح وبأو « يعفاشلا لاق كلذبو « ًاريثك وأ
 . ١ . ( "ال /ص



1 

 يف تلق يتلا ةقرفتلا ىلع بسحأ ايف نويدادغبلا لوعي ل كلذلو ءراصمألا

 ليلقلا بيعلا :نيب هيف قرف ال هنأ ناويحلا يف ملوق فلتخي .ملو « لوصألا

 . ريثكلاو

 اين ذيل زيف

 وأ هنث ذخأيو عيبملا دري نأ نيب ريخي يرتشلا نإ انلق دقق ذإو : لصف
 ةيق عئابلا هيطعيو هتعلس يرتشملا كسي نأ ىلع اقفتا نإف ٠ هل ءيشالو كسي

 باحصأ نم ٍجْيَرَس نبا الإ . كلذ نوزيجي راصمألا ءاهقف ةماعف « بيعلا

 هطاقسإ هل نكي ملف « لام يف رايخ هنأل كلذ امل سيل : لاق هنإف يعفاشلا

 قح كلذ نأل « طلغ اذهو : باهولا دبع يضاقلا لاق . ةعفشلا رايخك ضوعب

 ىلع ضراعي نأ هلو « نثلاب عجريو دري نأ ينعأ : هيفوتسي نأ هلف يرتشملل
 ىلإ هكرت اندنع هل َنإف ءانل دهاش هنإف ةعفشلا رايخ نم هركذ امو.« هكرت

 . هيف فالخ ال اذهو « هذخأي ٍضّوع

 اذإ له : امهدحأ : ضيعبتلا لَبِق نم ناروهشم ناعرف بابا اذه يفو
 لهف « ًابيعم امهدحأ دجوف ةدحاو ةقفص يف تاعيبملا نم ًاعاونأ يرتشملا ىرتشا

 دري نأ الإ هل سيل : موق لاقف ؟ بيعلا هيف دجو يذلاب وأ ؟ عيجلاب عجري
 لكل ام ىّمَت دق نوكي نأ الإ « يعازوألاو روث وبأ لاق هبو ٠ كسمي وأ عيملا

 عيبملا دري هنأ هيف فالخ ال امم اذه نإف « ةيقلا نم عاونألا كلت نم دحاو

 نم هتصحب بيعملا دري : موق لاقو . مسي مل اذإ فالخلا افإو ء طقف هنيعب

 نع يورو . هريغو يروثلا نايفس لوقلا اذهب لاق نممو ريد كلذو نفل
 ًاعم نالوقلا يغفاشلا

 ةقفصلا هجو كلذ ناك نإف « بيعملا يف رظني : لاقف كلام َقّرْفو

 وبأ قرفو « هتيقب هدر ةقفصلا هجو نكي مل ْنِإو « عيملا در ءارشلاب دوصقملاو



 لذ

 هدجو نإو «:عيملا در ضبقلا لبق بيعلا دجو نإ : لاقو رخأ اقيرفت ةفينح

 : لاوقأ ةعبرأ ةلأسلا هذه يفف . نملا نم هعصمب بيعلا در ضبقلا دعب

 اهيلع قفتي مل ةهقب هيف عجري دودرملا نأ درلا يف ضيعبتلا عنم نم ةجحف

 هنأ نكميو اهيلع اقفتي مل ةيقب ىقبي امنإ ىقُبَي يذلا كلذكو « عئابلاو يرتشملا

 1 . اهب يقأ يتلا ةيقلاب ٌضعبلا رتشُي م ةعلسلا تَضَعَب ول

 هيف مقأف « ةرورض عضوم هنألف دبالو بيعملا ضعبلا يف درلا ىأر نم ُةجَح امأو
 الإ هيف سيلف عيبلا يف تاف ام نأ ىلع ًأاسايق اضرلا ماقم ريدقتلاو ميوقتلا

 ناسحتساف اههجو ريغ وأ ةقفصلا هجو وه ام نيب كلام قيرفت امأو . ةيقلا
 ررض ريبك سيلف عيبملا يف ًادوصقم نكي مل اذإ بيعملا كلذ نأ ىأر هنأل « هنم

 نوكي امدنع اّمأو « عئابلا وأ يرتشملا ةدارإ هب مقأ يذلا نبلا قفاوي ال نأ يف
 ريثأت ربتعي له هنع فلتخاو . كلذ يف ررضلا مظعيف عيبملا لج وأ ًادوصقم

 نأ نيب ةفينح يبأ قيرفت امأو . ةصاخ بيعملا ةبق يف وأ عيمجلا ةيق يف بيعلا

 مل امو « عيبلا مات طورش نم طرش هدنع ضبقلا نإف « ضبقي ال وأ ضبقي
 . مكح ةلأسملا هذه يف قاقحتسالا كحو « عئابلا نم هدنع هناضف عيبلا ضبقي

 . بيعلاب درلا

 امم وأ « قيرفتلا اهصقني ال امم اناكو « ابيع اههادحإب دجوف , نينيع ىرتشا نإو : ىنغملا يف ءاج )١(

 ذخأو « اهكاسمإ وأ . ًاعيج امهدر الإ هل سيلف ء همأ عم دلولاك اهنيب قيرفتلا زوجي ال

 1 . دجحأ دنع دنع شرألا

 عم شرألا ذخأ وأ امهدر الإ هل سيل : امهادحإ . دحأ نع ناتياور اههيفف' كلذك انوكي م نإو

 ةقفصلا ضعبب درلا نأل « ضبقلا لبق ايف ةفينح ةفينح يلأ لوقو يعفاشلا لوق رهاظ وهو اههكاسمإ

 . قيرفتلا هصقني امم اناك ول ؟ « كلذ هل نكي ملف ء يرتشملا نم

 « يعازوألاو « لكما ثراحلا لوق اذهو . حيحصلا كاسمإو « بيعملا در هل : ةيناشلاو

 ىلع هيف ررض ال هجو ىلع بيعملا در هنأل , ضبقلا دعب ايف ةفينح يبأ لوق وهو « قحسإو

 ٠ ( 777/6 ينغملا ) رظنا . عيمْلا در ول م زاجف « عئابلا



 ال

 يف ًادحاو ًائيش ناعاتبي نيلجر يف ًاضيأ اوفلتخا مهنإف : ةيناثلا ةلاسملا اهأو

 لاقف ءرخآلا ىبأيو عوجرلا اهدحأ ديريف ابيع هب نادجيف ةدحاو ةقفص
 ليقو « كلام نع مماقلا نبا ةياور يهو « دري نأ درلا دارأ نمل : يعفاشلا

 عتجا دق هنأل نيتقرتفملا نْيتقفصلاب ههبش درلا بجوأ نف « دري نأ هل سيل
 ضيعبت اهيف يرتشملا دارأ اذإ ةدحاولا ةقفصلاب ههبش هبجوي مل نمو نادقاع اهيف

 . 9 بيعلاب عيبملا در

 )١( ءرايخلا اطرتشا وأ « ًابيعم هادجوف « ًائيش نانثا ىرتشا ول. ٠ يعفاشلا دنعف « امهدحأ يضرف «

 وهو ءدمحو , فسوي وبأو « ىليل يبأ نبا لاق هبو . خسفلا ضري مل نمل ء دمحأ نع ةياورو
 كلام نع نيتياورلا ىدجإ .

 عيبملا نأل ء روث يبأو . ةفينح يبأ لوق وهو « هدر هل زوجي ال هلنأ : دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو

. ) 70/6 
 ينغملا ) رظنأ . ( ئزجتم ريغ ) صقشتم ريغ ةدحاو ةعفد هكلم نع جرخ



 ا١ك١41

 عبارلا لصفلا

 اهمكحو يرتشملا دنع ةثداحلا تاريغتلا فانصأ ةفرعم يف

 هدنع عيبملا ريغت دعب الإ بيعلاب معي ملو يرتشملا دنع عيبملا ريغت نإ امأو
 تومب ريغت ْنِإ امأف . ريغتلا بسحب راصمألا ءاهقف دنع فلتخي كلذ يف مكحلاف

 عئابلا ىلع يرتشملا عجريو ٠ توف هنأ ىلع راصمألا ءاهقفف « قتع وأ داسف وأ

 . ءيشب قتعلاو توملا يف عجري ال : حابر يبأ نب ءاطع لاقو . بيعلا ةهقب

 وهو « مهدنع ريبدتلا كلذكو . اهدلوأف ةيراج ىرتشا نم مح مدنع كلذكو

 ةفينح وبأ لاقف « هيف اوفلتخا مهنإف عيبلا يف هريغت امأو . ةباتكلا يف سايقلا

 . 2 ثيللا لاق كلذكو « ءيشب عجري م هعاب اذإ : يعفاشلاو

  هعئاب نم هعيبي نأ ولخي ال هنأ كلذو « ليصفت عيبلا يف هلف كلام امأو

 , رثكأ وأ لقأ وأ نثلا لثمب هعيبي نأ ًاضيأ ولخي الو ء هعئاب ريغ نم وأ هنم

 )١( داليتسال درلا رذعت وأ « لتق وأ ,« توم وأ « فقو وأ « قتعب عيبملا نع يرتشملا كلم لاز اذإ «

 بيعلاب هماع لبق هوحنو ٠ ابأ نأ الإ ء دمحأو « يعفاشلاو « كلامو « ةقينح يبأ دنع شرألا هلف
 عيبلا هبشأ نويضم لعفب هكلم لاز هنأل « هل شرأ ال : ةصاخ لوتقللا يف لاق ةفينح .

 هدر طقس « هعابف « ابيعم ىرتشا اذإو ٠ وبأو « دمحأو « يعفاشلا لاق اذهبو هنع هكلم لاز هنأل

 وأ « بيعلاب ًاملاع هعاب ناك نإف « انرظن « لوألا بيعلاب هدر دارأف « هيلإ داع نإف « ةفينح
 معي نكي م نإو « بيعلاب اضر هفرصت نأل « هدر هل سيلف « هاضر ىلع لدي ام هنم َدِجو

 يعفاشلا لوق وهو « هعئاب ىلع هدر هلف « بيعلاب ٠ الإ هدر هل سيل : ةفينح وبأ لاقو . دمحأو
 رظنا . هماع ول ام هبشأف « هعيبب درلا نم هقح طقس هنأل مكاحلا كحب خسف يرتشملا نوكي نأ

 ) عومجملا )و ( 14 /؟ ينغملا  ) 510/1١يعفاشلا بهذمل .

 هماع لبق هب اضرلا ىلع الاد ًافرصت هيف فرصت وأ « عيبلا ىلع هضرع وأ « عيبملا لغتسا نإ امأو
 دعب هلعف نإو « ًابيعم هب اضرلا ىلع لدي ال , كلذ نأل « دمحأ دنع هرايخ طقسي مل « بيعلاب

 حيرشو « نسحلا ناكو : رذنما نبا لاق « معلا لهأ ةماع لوق يف هرايخ لطب « هبيعب هماع «

 نسحلا نب هللا دبعو ٠ ىليل يبأ نباو ٠ ةعلس ىرتشا اذإ : نولوقي يأرلا باحصأو « يروثلاو «
 ينغملا ) رظنا . ًافالخ هيف ملعأ الو . يعفاشلا لوق اذهو . هتمزل « عيبلا ىلع اهضرعف 6/ 18١ ( .



 نيني

 نم رثكأب هعاب نِإو « بيعلاب هل عوجر الف نثثلا لثمب هنم هعئاب نم هعاب نإف
 يناثلاو نذلا يف يناثلا ىلع لوألا عجر ًاسْلَدم لوألا عئابلا ناك نإف ء رظن نلا

 هعاب نإف « لوألا كّلم ىلإ عيبملا دوعيو « ناعيبلا خسفنيو « ًاضيأ لوألا ىلع

 لوق لثم « بيعلا ةهقب هل عوجر ال : مساقلا نبا لاقف : هنم هعئاب دنع نم

 لاقو « بيعلا ةهقب عوجرلا هل : محلا دبع نبا لاقو « يعفاشلاو ةفينح يبأ

 امم لقأب هعاب اذإ اذه « نلا ةيقب وأ بيعلا ةيق نم لقألاب عجري .: بهشأ
 ناثع لاق هبو ءرثكأ وأ نثلا لثبب هعاب اذإ عجري ال اذه ىلعو « هارتشا
 . © قبلا

 ذخأ دقف عيبلاب تاف اذإ هنأ ةفينح يبأو يعفاشلاو مماقلا نبا لوق هجوو

 كلذلو « نفلا وه يذلا ضّوعلا كلذ يف بيعلاب ًاريثأت ربتعي نأ ريغ نم ًاضوع

 . فالخ الب لوألا عئابلا ىلع عجر بيعب هنم يرتشملا هيلع ماق ىتم

 ول هنأ بهشأو نامثع لوق هجوو . قتعلاب عيبلا ههيبشت يناثلا لوقلا هجوو
 ةخأ دقق هعابب اذ « عيمجلل ديلا وأ كاسإلا الإ هل نكي عيبملا هدنع ناك

 . بيعلا ةبق نم رثكأ نوكي نأ الإ صقت ام الإ هل سيلف « نملا كلذ ضوع
 ةفينح وبأ لاقو « بيعلا ةميقب عجر قدصت وأ بهو نإ : كلام لاقو

 كلذب هنم ضرو ٍضّوع ريغب كلما تيوفت هتقدص وأ هتبه نأل « عجري ال

 . " كلذب ىرحأو ىلوأ بيعلا قح طاقساي هاضر نوكيف ءرجألل ابلط

 )١( 5؟ /؟ يفاكلا ) كلام بهذمل فلؤملا هركذ ام رظنا ( . .

 عوجر لاحال درلا ناكمإ نم سئيب مل هنأل « عيبلاك اهنأ اهادحإ : ناتياور دمحأ نعف « ةبهلا امأ (5)
 . يعفاشلا بهذم وهو . هيلإ بوهوملا
 « بوشلا سبل وأ « ماعطلا لكأ نإو . ىلوأ يهو : ةمادق نبا لاق ٠ شرألا هل : ةيناشلاو
 عجري ال : ةفينح وبأ لاقو . دمجو « فسوي وبأ لاق اذهو. دمحأ دنع هَّشْرَأِب عجر « هفلتأف

 ١١/ .عومجملا )و ( 180/6 ينغلا ) ) رظنا . دبعلا لتق ول ام هبشأف « نيعلا كلهأ هنأل « ءيثب

 . ( كالا
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 ءيش يف عجري ال نأ سايقلا ناك دقو « قتعلا ىلع ةبحلا ساقف كلام امأو

 سيلف هدي يف ناك اذإ هنأ ىلع مهعامجإ نأل « درلا هنكمي لو تاف اذإ كلذ نم

 ءيش طاقسإ يف ريثأت بيعلل سيل هنأ ىلع ليلد كاسمإلا وأ درلا الإ هل بجي

 . طقف عيبلا خسف يف ريثأت هل انإو  نملا نم

 كلذ يف فلتخاف ةراجإلاو نهرلاك عاجرتسالا اهبقاعتي يتلا دوقعلا امأو
 . هيلإ عجر اذإ بيعلاب درلا نم كلذ عنمي ال : مساقلا نبا لاقف «٠ كلام باحصأ

 هل ناك ًاديعب ًانامز هدي نع هجورخ نامز نكي مل اذإ : بهشأ لاقو « عيبملا

 اهنأ يف عيبلاك كلام دنع باوثلل ةبهلاو « ىلوأ مماقلا نبا لوقو « بيعلاب درلا
 اهيف ةثداحلا دوقعلا نم عيبملا ىلع أرطت يتلا لاوحألا يه هذهف . توف

 . اهماكحأو
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 ظ - ناصُقُتلا ٌوُرُط يف باب

 يف وأ هتيق يف صقن نوكي نأ ولخي الف صقن عيبملا ىلع أرط نإ امأو
 درلا يف رثؤم ريغف « قاوسألا فالتخال ةيقلا ناصقت امأف . سفنلا يف وأ ندبلا

 يف رثؤم ريغ ًاريسي ناك نإف « ندبلا يف ثداحلا ناصقنلا امأو . عامجإي بيعلاب
 صن اذهو . ثدحي م يذلا مح همكحو « بيعلاب درلا يف هل ريثأت الف ةهقلا

 . هريغو كلام بهذم

 ىلع هيف ءاهقفلا فلتخاف « ةيقلا يف رثؤملا ندبلا يف ثداحلا صقنلا امأو

 هل سيلو طقف بيعلا ةيقب الإ عجري نأ هل سيل هنأ : اهدحأ : لاوقأ ةثالث

 وبأو ديدجلا هلوق يف يعفاشلا لاق هبو « درلا نم عئابلا ىبأ اذإ كلذ ريغ

 ثدح يذلا بيعلا رادقم دريو « دري نأ الإ هل سيل : يروثلا لاقو « ةفينح

 . لوألا يعفاشلا لوق وهو « هدنع

 .هنع عضيو كسي نأ نيب رايخلاب يرتشلا نإ : كلام لوق ثلاثلا لوقلاو
 يذلا بيعلا نت هيطعيو عئابلا ىلع هدري وأ بيعلا ردق نلا نم عئابلا
 ضبقأ انأ يرتشمال عئابلا لاقف ٠ يرتشملاو عئابلا فلتخا اذإ هنأو « هدنع ثدح

 انأ لب : يرتشملا لاقو ء« كدنع ثدح يذلا بيعلا ةيق تنأ يطعتو عيبملا

 لوق لوقلاف « كدنع ثدح يذلا بيعلا ةيق تنأ يطعتو « عيبملا كسمأ

 حصي امنإ اذهو « عئابلا لوق لوقلا بهذملا يف ليق دقو « هل رايخلاو يرتشملا

 . هدنع صقن امو « دري وأ كسمي نأ الإ يرتشمال سيل هنأ ىري نم لوق ىلع
 نم ةجح امأو . 2 هيلع ءيش الو دري نأ هل : لاقف مزح نب دمع وبأ ذشو .

 هلزجي ملء ةمألا جيوزتو « بوثلا عطقو «ركبلا ءطوك « عيبملا صقن دقو « ابيع دجو اذإ )١(
 هاضر ريغ نم نابيع هبو هدر زوجي الف « بيع هبو « عئابلا نم هذخأ هنأل ٠ بيعلاب درلا
 ىلإ عجري نأ بجوف « درلاب خسفلا رذعتو « عيبملا نم ءزج تاف هنأل « شرألا ىلإ هقح لقتنيو
 « يعخنلاو ٠ نيريس نبا لاق هبو « يعفاشلا بهذم وهو « شرألا وهو ٠ تئافلا لدبلا
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 دق هنألف . كسمي وأ « بيعلا ةهق دريو دري نأ الإ يرتشمال سيل هنإ : لاق
 بجوف « درلا الإ سيلف يرتشملا دنع بيع عيبملاب ثدحي م اذإ هنأ ىلع اوعمجأ
 ةهق هئاطعإ عم بيع يرتشلا دنع ثدح نإو « مكحلا اذه لاح باحصتسا

 . هدنع ثدح يذلا بيعلا

 دنع ناك يذلا بيعلا ةيق افإو ءيشب عيبملا دري ال هنأ ىأر نم امأو

 دقو « هيلع عمج ريغ لصألا اذه نوكل توملاو قتعلا ىلع ًأسايقف « عئابلا
 يرتشملا قحو عئابلا قح هدنع ضراعت اماف كلام امأو . ءاطع هيف فلاخ

 نأ امإ : نيرمأ دحأ نم ولخي ال عئابلا نأل ء رايخلا هل لعجو يرتشملا َبْلَع
 َسْلَدَف هماع نوكي وأ « يرتشملا هب َملْعُيو بيعلا معتسي م هنأ يف ًاطرفم نوكي
 درلا هيلع بجو بيعلاب سلد هنأ حص اذإ هنأ كلام دنعو . يرتشملا ىلع هب

 نم تام نإيف « هدنع ثدح يذلا بيعلا ةبق يرتشملا هيلإ عفدي نأ ريغ نم
 . هيف سلد هنأ تبثي تبثي م يذلا فالخب عئابلا ىلع هناذ ناك بيعلا كلذ

 كلم يف ثدح ول هللا دنع نم ثدح رمأ هنألف : دمع يأ ةجح امأو
 يف دقعنا افإو . هسفن يف دقعني مل عيبلا نأ ىلع لاد بيعلاب درلا نإف . عئابلا

 يهو ةمربش نباو « هباحصأو ٠ ةفينحوبأو « يروثلاو  هريغو . رذنملا نبا هلقت ام ىلع  يرهزلاو
 « درلا عني نوكي نأ لقحي اذهو « لوألا رخآلا لطبأ : يبعشلا لاقو . دمحأ نع ةياور

 لوقك : دمحأ نع حيحصلاو : ةمادق نبا لاق . يعفاشلا لوقك لقو « ءيشب عجري الو

 . يعفاشلا

 شرأو « ةعلسلا دري هنأ ىلإ روث وبأو ةيناثلا ةياورلا يف دمحأو « ناملس يبأ نب دامح بهذو
 ىور روث ابأ نإ : يدرواملا لاقو . كلام لاق هبو « ةارصملا ىلع ًاسايق هدنع ثدح يذلا بيعلا .

 . ميدقلا يف يعفاشلا نع كلذ

 روث يبأو « ةيراجلا يف ىليل يبأ نباو « بيسملا نب ديعسو ٠ يعخنلاو ٠ يبعشلاو « حيرش لاق هبو
 /؛ ينغملا )و ( 761/5 ىلحلا )و ( 6١ عومجملا ) رظنا . اهئطبو دسي ركبلا ةييرامجلا يف

.) 65 
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 ريثأت هل نكي مل ام َمْرُغ + لكم ىلع بجوي .ةنس الو باتك الف أيأو «رهاطبا

 ّصَقن ام بصاغلا نض نم دنع ظيلغتلا ةهج ىلع نوكي نأ الإ هصقن يف

 . ندبلا يف ةثداحلا بويعلا مح اذهف ؛ « هللا نم رمأب هدنع

 اهنإ بهذملا يف ليق دقف « ةقرسلاو قابإلاك سفنلا يف يتلا بويعلا امأو
 دنع ثداحلا بيعلا نأ فالخ الو ء ال ليقو « 9 نادبألا بويعك درلا تيفت

 . هّنبقاع َنَمْوُت ال نأ الإ درلا يف هل ريثأت ال هنأ هثودح دعب عفترا اذإ يرتشملا

 ءىطو اذإ : موق لاقف « ةيراجلا أطي يرتشملا يف بابلا اذه نم اوفلتخاو
 هبو « ًاّيَت "وأ أركب تناكأ ءاوسو . بيعلا ةيقب ةيقب عوجرلا هلو درلا هل سيلف

 يف اهدري الو ركبلا يف ءطولا ةيق دري : يمفاشلا لاقو . ةفينح وبأ لاق

 نباو ةمربش يبأ نبا لاق هبو « اهلثم رهم دريو اهدري لب : موق لاقو « بيثلا

 . اهنك نم رشعلا فصن در ًابيث تناك نإ : يروشلا نايفس لاقو « ىليل يبأ
 بيثلا ءطو يف هيلع سيل : كلام لاقو « اهنم نم رثعلا در ًاركب تناك نإو
 . ناضلاب هل تبجو ةلغ هنأل ءيش

 , هيأر نم فلس ام ىلع رايخلا يرتشملل هدنع تبثي بيع وهف ركبلا امأو
 يف ربتعم ءطولا : يتبلا ناثع لاقو « يعفاشلا نع لوقلا اذه لثم يور دقو
 عئابلا در ةهقلا يف رثأ هل ناك نإف « قيقرلا نم عونلا كلذ يف فرعلا

 ناصقنلا كح وه اذهف « ) ءيش همزلي م رثأ هل نكي مل نإو .« صقن ام

 زواج يذلا ريبكلا يف بويع يهو « هيف مالكلا مدقت دقو ١ شارفلا يف لوبلاك ةقرسلاو . قابإلا )١(
 لاقو « بيع هدحو برشيو « هدحو لكأي يذلا يف ةفينح يأ باحصأ لاقو ..دمحأ دنغ رشعلا

 ١١/ عومجملا )و ( 174/4 ينغملا ) رظنأ . متحي ىتح هيف بيعب سيل . قحسإو ٠ يروشلا

57 ). 

 . باتكلا اذه يف ريثك اذهو (وأ ) لدب ( مأ ) ةيوغللا ةدعاقلا بسح (9)

 هلع لبق يرتشلا اهئطو اذإ « بيثلا ةيراجلا ءطو امأ . ركبلا ةيراجلا ءطو يف مالكلا مدقت (؟)

 -. كلام لاق هبو . تباث نب ديز نع كلذ يور .ء ءيش اهعم سيلو ٠ , اهدر هلف « بيعلاب



 ا5١ا/

 . تاعيبملا يف ثداحلا

 فلتخاف « هنم ةلصفنملا ةدلوتملا ينعأ « عيبملا يف ةثداحلا ةدايزلا امأو

 مومعل يرتشملل اهنأو درلا يف ةرثؤم ريغ اهنأ ىلإ يعفاشلا بهذف « اهيف ءاماعلا
 () « ناضلاب جارخلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 الإ يرتشمال سيلو « عئابلل دري : لاقف دلولا كلذ نم ىنثتساف كلام امأو
 درلا عنمت اهلك دئاوزلا : ةفينح وبأ لاق . كاسمإلا وأ لصألا عم دئازلا درلا
 لخاد عيبلا نع دلوت ام نأ هتجحو « بسكلاو ةلغلا الإ بيعلا شرأ بجوتو
 شرأ ىضتقي :قي ًاتوف كلذ ناك هنع دلوت ام ُدَرَو ُهْدَر نكي م اماف ء دقعلا يف
 سفن يف ةثداحلا ةدايزلا امأو . ةلغلاو جارخلا نم عرشلا هصصن ام الإ بيعلا

 بوثلا يف ْقرلاو بوثلا يف غبصلا لثم تناك نإ اهنإف هنع ةلصفنم ريغلا عيبللا
 يف امإو « بيعلا ةمقب عوجرلاو كاسمإلا امإ : بهذملا يف رايخلا بجوت اهنإف
 . نّمّدلا لثم ندبلا يف ءانلا امأو . ةدايزلا ةهقب عئابلا عم اكيرش هنوكو درلا

 يذلا ضقنلا كلذكو . تبثي ال ليقو «رايخلا هب تبثي بهذملا يف ليق دقف

 . يتبلا ناثعو «روث وبأو « دمحأو « يعفاشلاو
 لاق هبو . هنع هللا يضر يلع نع كلذ ىوريو ٠ درلا نم عنمي هنأ : ىرخأ ةياور دمحأ نعو
 ' . ةيانجلا ىرجم يرجي ءطولا نأل ٠ قحسإو « ةفينح وبأو ٠ يروثلاو ٠ يرهزلا
 . شرأ اهعمو « اهدري ىليل يبأ ن نباو ء بيسملا نب ديعسو « يعخنلاو « يبعشلاو « حيرش لاقو
 لاقو : ةموكح : يبعشلا لاقو . اهنمث رشع فصن : يعخنلاو « حي يرش لاقف ٠ شرألا يف اوفلتخاو
 نب رمع نع هلوق وحن يكحو « اهلثم رهم : ىليل يبأ نبا لاقو . ريناند ةرشع : بيسملا نبا
 يف ًائطاو راص « خسف اذإ هنأل « دمحأ نع ةياور ىموم يبأ نبا هركذو « هنع هللا يضر باطخلا
 . هلصأ نم دقعلل ًاعفر خسفلا نوكل « ريغلا كلم
 عنمي الف «٠ « بيعلاب اضرلا نضتي الو , اهتبق الو . اهنّيَغ صقتني ال ىنعم هنأ : لوألا لوقللو
 0( عومجملا )و ( ١ /ً يتغملا ) رظنا .٠ جيوزلا ءطوكو « مادختسالاك درلا

 )١( كلذ رم دقو . دمحأو « يعفاشلاو « ننسلا باحصأ هاور ناضلاب جارخلا .
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 . "رييغتلا كح يف لوقلا وه اذهف . لازهلا وه

 ان #ش #ا

 )١( نامسق ءارشلا دعب ةدايزلا :

 ةرقلاو « عضولا لبق لملاو ملعتلاو « رّبكلاو « ِنّمّملاك ةلصتم ةدايزلا نوكت نأ : لوألا مسقلا
 خوسفلاو  دوقعلا يف عبتي هنال « اهئاذب اهدري هنإف « ريبأتلا لبق .

 ناعون يهو « ةلصفنم ةدايزلا نوكت نأ : يناثلا مسقللا :

 بسكلاك عيبملا نيع ريغ نم ةدابيزلا نوكت نأ ؛ اههدحأ «٠ اهتهج نم ةلصاملا اهعفانم يهو

 يف يرتشمل كلذ لكف , هب هل ىصوي وأ ء« بهوي ام كلذكو ء بسكلاو « ةرجألاو « ةمدخلا؟

 جارخلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل يرتشملا لام كله . كله ول دبعلا نأل « هناض ةلباقم

 كلامو « ةفينح وبأ لاق اذهيو . ًافالخ اذه يف معن الو : ةمادق نبا لاق « نامضلاب ٠ يعفاشلاو «

 دمحأو .

 ًاضيأ يرتشملل يهف « نبللاو « ةرثلاو « دلولاك عيبملا نيع نم ةدايزلا نوكت نأ : يناغلا «
 دمحأو . يعفاشلا لاق اذهبو . اهنود لصألا دريو .

 ىرسف مح درلا نأل , اهعم هدر ًادلو ناك نإو « اهدري مل « ةرممث ءاغلا ناك نإ : كلام لاقو
 ةباتكلاك اهدلو ىلإ .

 هنودب لصألا در نكمي ال. هنأل « درلا عني « يرتشملا دي يف ثداحلا ءاغلا : ةفينح وبأ لاقو .

 ءدقعلا هلوانتي مل هنأل , هعم هدر نكمي الو , هبجوم ءاقب عم دقعلا عفري الف ء هبجوم نم هنأل
 ينغملا ) رظنا 6/ ٠٠١ ( عومجملا )رظناو  ) 8068/1١هذه يف ةفينح يبأ عم باوصلا لعلو

 ملعأ هللاو . ةلئسملا .

 ةفينح وبأ لاق اذهو . ريغ ال هشْرَأ هلف , هيف بيع ىلع رهظ مث « هغبصف « ًابوث ىرتشا اذإ امأ «
 دمحأو .

 نّمّدلاك ءدرلا عنمت الف « ةدايز اهنأل ء غبصلاب هتدايز ذخأو « هدر هل نأ : دمحأ نعو «

 ىلع عئابلا ربجي الف ء ةضواعم اذه نأل « ىلوأ دمحأل لوألا لوقلاو : ةمادق نبا لاق . بسكلاو
 تاضواعملا رئاسك اهلوبق .

 شرألا ذخأ كلي ملف .'هدر هنكمأ هنأل « هدر الإ يرتشلل سيل : يعفاشلا لاقو ٠ نهم ول ؟ ,
 ينغملا ) رظنا . بسك وأ « دبع 6/ 187 ( .



 سماخلا لصفلا

  نيعيابتملا فالتخا دنع مكحلا فالتخا يف ءاضقلا يف

 يرتشملاو عئابلا "راقت اذإ هنإيف ماكحألا هذهب ءاضقلا يف كحلا ةفص امأو
 : لاحلا كلتب صاخلا محلا بجو انهه ةروكذملا لاوحألا هذه نم ةلاح ىلع

 ركني وأ بيعلا دوجو ركني نأ ولخي الف « مئاقلا ىوعد عئابلا ركنأ نإف

 هكرادإ يف يوتسي بيعلا ناك نايف عيبملاب بيعلا دوجو ركنأ نإف .. هدنع هثودح
 امم ناك نإو « سانلا نم قفتا نمم نالدع نادهاش كلذ يف ىفك سانلا عيمج
 بهذملا يف ليقف « ةعانصلا كلت لهأ هب دهش ء ام ةعانص لهأ هماعب صتخي

 كلذكو « مالسإلا الو ددعلا الو ةلادعلا كلذ يف طرتشي ال ليقو . نالدع

 وأ عيابتلا دَمَأ لبق ًاضيأ هنوك يفو « ةبقلا يف ًارثؤم هنوك يف اوفلتخا نإ لاحلا
 مل نإو. هدنع ثدح ام هنأ عئابلا فلح ةنيب يرتشلل نكي مل نإ هنإف « هدعب

 اذإ امأو . عئابلا ىلع نيمي هل بجي م عيبملاب بيعلا دوجو ىلع (9 ةنيب هل نكت
 دريو ًابيِعَم َمّوقّيو املس ءيشلا ٌمّوَقُي نأ كلذ يف محلاهجوف شرألا بجو

 وهو ميوقت : تاهوقت ثالث َمٌوُق رايخلا بجو نإف « كلذ نيب ام يرتشملا
 دنع ثداحلا بيعلاب ميوقتو ٠ عئابلا دنع ثداحلا بيعلاب ميوقتو ٠ ميلس

 ةبيعملا ةمقلا هب صقنت امَّرْدَق هنمَرَدَق ام هنع طقسيو نهلا نم عئابلا دريف « يرتشملا

 نفثلا نم عئابلا در كاسمإلا بحأو درلا يرتشملا ىبأ نإو « ةيلسلا ةيقلا نع
 . (9 هدنع ةبيعملاو ةحيحصلا ةيقلا نيب ام

 ان ذي ذيك

 )١( رارقإلا نم . بيعلاب اههنم لك ٌرقأ يأ :زاقت .
 )١( ةنيب هل تناك نإو باوصلا لعلو ( ةنيب هل نكت مل نإو ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف ..

 اذإ « نيغيابتملا نإف « ىرخألا بهاذملا امأ ( 16 /؟ يفاكلا ) كلام بهذمل فلؤملا هركذ ام رظنا (©)

 :٠ نيمسق نم لخي مل ؟ يرتشملا دنع ثدح وأ « دقعلا لبق عيبملا يف ناك له : بيعلا يف افلتخا



 ثودح نكمي ال يتلا ةلمدنملا ةجشلاو « ةدئازلا عبصألاك , اهدحأ لوق الإ لحي الأ : اهدحأ -
 اننأل ٠ نيم ريغب كلذ يعدي نم لوق لوقلاف ؛ ًايدق هنوك لحي ال يذلا يرطلا حرجلاو . اهلثم
 . هفالحتسا ىلإ ةجاح الف ,ء هصخ بذكو « هقدص.معن

 نع ناتتياور هيفف « امهوحتو « وفرلاو ٠ بوثلا يف قرخلاك اههنم دحاو لك لوق لتتحي نأ : يناثلاو
 : دمحأ
 ثدح ام هنأ وأ « بيعلا اذه هبو « هارتشا هنأ هللاب فلحيف « يرتشملا لوق لوقلا : اهادحإ
 نم هلباقي ام قاقحتساو « تئافلا ءزجلا يف ضبقلا مدع لصألا نأل «رايخلا هل نوكيو « هدنع
 . عيبملا ضبق يف افلتخا ول ! « يفني نم لوق لوقلا ناكف ء هقح يف دقعلا موزاو « نذل
 اكيرب هنعب يثنأ باجأ نإ , هباوج بسح ىلع فلحيف « هني هنيمي عم عئابلا لوق لوقلا : ةيناثلاو
 , كلذ ىلع فلح « درلا نم هيعدي ام لع قحتسي , ال هنأب باجأ نإو « كلذ ىلع بيعلا نم
 «ريغلا لعف يفن ىلع ال ٠ . تبلا ىلع اهلك ناهألا نأل ٠ معلا يفن ىلع ال « « تبلا ىلع هنيميو

 يعدي يرتشملا نألو . دقعلا ةحصو « عيبملا ةمالس لصألا نأل ؛ يمفاشلاو ةفينح وبأ لاق اذهو ٠
 . ( 186 /؟ ينغملا ) رظنا . ركنملا لوق لوقلاو « هركني وهو « عيبلا خسف قاقحتسا هيلع
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 يناثلا بابلا

 ' ةءاربلا عيب يف

 يرتشملا ىلع عئابلا طرتشي نأ هتروصو « عيبلا اذهزاوج يف ءاماعلا فلتخا

 عيبلا زوجي : ةفينح وبأ لاقف « مومعلا ىلع عيبملا يف هدجي بيع لك مازتلا

 وأ هرصبأ همسي مل وأ هامم « هماعي مل وأ عئابلا هماع ءاوس بيع لك نم ةءاربلاب

 دنع روصنملا وهو هيلوق رهشأ يف يعفاشلا لاقو . روث وبأ لاق هبو « هرصبي م
 امأو . يروثلا لاق هبو ؛ يرتشمال هيري بيع نم الإ عئابلا أربي ال : هباحصأ

 يف كلذو « بويعلا نم عئابلا معي امن ةزئاج ةءاربلا نأ هنع رهشألاف كلام

 هدنع زوجي ال هنإف « تاعئارلا يراوجلا يف لما نم ةءاربلا الإ ٠ ةصاخ قيقرلا

 قيقرلا يف زوجي هنأ : ةيناث ةياور يفو « شخولا يف زوجيو « هيف ٍرّرغلا مظعل
 . يعفاشلا لوق لثم ةثلاث ةياور يفو . ناويحلاو

 عبب يف ليقو طقف ةف ناطلسلا نم حصي اغنإ ةءاربلا عيب ب نأ هنع يور دقو

 نم ةجحو . 9 ةءاربلا اوطرتشي نأ ريغ نم كلذو « ثيراوملا عيبو ناطلسلا

 )١( حومجلا ) فلؤملا هركذ ايف ءاملعلا لاوقأ رظنا ١١/ ) 518دمحأ بهذم امأ ( 157/6 ينغملا )و «
 فلؤملا هل ضرعتي مل يذلاو ٠ نم ةءاربلا يف دمحأ نع ةياورلا تفلتخا : ةمادق نبا لاقف

 بويعلا «٠ لاقو . يمفاشلل لوق وهو « بيعلاب يرتشملا ملعي نأ الإ أمي ال هنأ : هنع يورف

 هدي عضو وأ « هارأ امم الإ أربي ال : حيرش لاقو « ىمس اممالإ أبي ال : دامحو « محلاو « ميهاربإ
 ءاطع نع كلذ يورو , هيلع ٠ دلع بيع لك نم أري : ةفينح وبأ لانو « قحسإو « نسحلاو

 ال مأ عئابلا .

 هماعي مل بيع لك نم أربي هنأ : ةيناثلا ةياورلاو ٠ نع كلذ ىوريو « هماع بيع نم أربي الو
 ينغملا ) . ةصاخ ناويحلا يف يعفاشلا لوقو « كلام لوق وهو « تباث نب ديز نع هوحنو « نامع

  ) 7نأ وه : اهرهشأو يعفاشلا دنع لاوقألا رهظأو ( 11/؟ يفاكلا ) كلام بهذمل رظناو

 نطابلا نم هماعي ام نودو ء رهاظلا نود نطابلا نم عئابلا هماعي ال امم ناويحلا يف أربي «

 عومجملا )رظنا . لاح ناويحلا ريغ يفأربي الو ١١/ . ) 060بهذمل فلؤملا هركذ ام نأ نيبتي اذههو

 ش . ملعأ هللاو . هلاوقأ نم روهشملا وه سيل يعفاشلا
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 لبق يرتشملا قوقح نم قح بيعلاب مايقلا نأ قالطإلا ىلع ةءاربلاب لوقلا ىأر
 هزجي ل نم ةجحو . ةبجاولا قوقحلا رئاس هلصأ , طَقَس هّطَقْسُأ اذإف « عئابلا

 ِنّْبَغلا باب نمو « عئابلا هماعي مل ايف ررغلا باب نم كلذ نأ قالطإلا ىلع
 كلام ةدمعف ةلملابو . عئابلا لهج كلام طرتشا كلذلو « هملع ايف شغلاو

 ىلع هعابو مرد ةئافاثب هل ًامالغ عاب رمع نب هللا دبع نأ أطوملا يف هاور ام

 امصتخاف « هّمَسَت مل ءاد مالغلاب : رمع نب هللا دبعل هعاتبا يذلا لاقف « ةءاربلا
 : هللا دبع لاقو . يف همسي م هاد هبو دبع ينعب لجرلا لاقف « ناثع ىلإ

 نم هب امو دبعلا عاب دقل فلحي نأ هللا دبع ىلع ناثع ىضقف « ةءاربلاب هتعب

 نب ديز نأ ًاضيأ يورو . (" دبعلا عجتراو فلحي نأ هللا دبع ىبأف « هماعي ءاد

 يف ممويع نوكل قيقرلا كلذب كلام صخ افإو . ةءاربلا عيب زيجي ناك تباث

 . ةّيفاخ رثكألا

 فلتخي كلذ ناك انو 3 يرتشملل تباث قح بيعلاب درلا رايخ ةلملابو

 نأ هب لهجلا ىلع اقفتا اذإ بجو اهتافص يف تاعيبملا فالتخاك ًريثك افالتخا
 ىح كلذلو . نلا يف ةرثؤملا عيبملا ةفص لهج ىلع اقفتا اذإ هلصأ زوجي ال

 الإ ةءاربلا عيب راكنإ ناك هلوق رخآ نأ كلام نع ةنودملا يف مساقلا نبا

 . ةصاخ نويدلا ءاضق يفو . ناطلسلا هيف قفخ ام

 )١( يقهيبلاو , ةبيش يبأ نباو . ًاطوملا يف كلام هاور رمع نب هللا ديع رثأ ٠ قازرلا دبعو .

 رظنا . ناثع ىلإ اصتخا ناذللا اهنأو ءتباث نب ديز رمع نبا نم يرتشمللا نأ ةياور يفو '
 ) عومجملا ١كل/دكه ( .

 ءاضق يف كلام ةياور نم روكذملا وهو.« لاس ثيدح بابلا يف هاور ام حصأ نإ : ىقهيبلا لاق
 نامع .

 تباث نب ديز نب هللا ديبُع نب مصاع نع كيرش ثيدح : نيعَم نب ىحي لاقو ٠» لك نم ةءاربلا
 قباسلا ردصملا ) راوس نب ثعشأ نع هباتك يف ناكو « كيرش هب درفت « تبثي سيل « بيع ( .
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 نم ناك ايف زوجت افإإ ةءاربلا نأ ىلإ كلانم باحصأ نم ةريغملا بهذو .

 نيلئاقلا دنع مزلت افإ ةلجلاب ةءاربلاو « عيبملا ثلث اهيف زواجتي ال بؤيعلا

 ..طقف كلام دنع ثيراوملاو ناطلسلا عيب الإ اهطرتشا .اذإ ينعأ- : طرشلاب

 نم زوجي اوفو « هزاوج طرش يفو هزاوج يف وه ةءاربلا عيب يف ةلجلاب مالكلاف
 دق اهلك هذهو « ًاقلطم وأ طرشلاب زوجي نملو ٠ بويعلاو تاسعيبملاو دوقعلا
 . هماعاف انلوق يف ةوقلاب تمدقت

 طا ## #

 . ةيناثلا ةلمجلا ش |

 تاعيبملا ناغ تقو يف

 نإ هتراسخ نوكت ىَنَأ عيبملا يرتشملا هيف نضي يذلا تقولا يف اوفلتخاو

 . ضبقلا دعب الإ يرتشملا نضي ال : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقف . هنم كله

 بابلا اذه يف هدنع تاعيبملا نأ كلذو « 27 ليصفت كلذ يف هلف كلام امأو

 . ددع وأ ليك وأ نزو نم ةيفوت قح هيف عئابلا ىلع بجي عيب : ماسقأ ةثالث

 .دعي ب الو لاَكُي الو نزوي ال ام وأ فازجلا وهو . ةيفوت قح هيف سيل عيجو
 ش . ضبقلا دعب الإ يرتشملا نضي الف ةيفوت قح هيف ناك ام امأف

 هناضأ نأ بهذملا يف فالخ الف رضاح وهو ةيفوت قح هيف سيل ام امأو

 : تاياور ثالث كلذ يف كلام نعف «عيبملا امأو . هضبقي مل نإو يرتشملا نم
 . عاتبملا ىلع هطرتشي نأ الإ عئابلا نم ناضلا نأ : اهرهشأ

 ظ . عئابلا ىلع هطرتشي نأ الإ عاتبملا نم هنأ : ةيناثلاو
 ناويحلاك ءاضتقالا تقو ىلإ ءاقبلا نومأمب سيل ام نيب قرفلا : ةشلاثلاو

 هب تبثي الو ء دمحأو « يعفاشلاو ةفيتح ىبأ دنع يرتشملا هنضيف ضبقلا دعب ثداحلا بيعلا امأ )١(

 . (151/+ قغلا )رظنا .رايخ



 كل

 ىلع ينبم ةلأسملا هذه يف فالخلاو . ءاقبلا نوضم وه ام نيبو « تالوكأملاو

 مزال دقعلاو ؛ دقعلا. ماكحأ نم كح وأ ء دقعلا طورش نم طرش ضبقلا له

 تئش اهفيك وأ هموزل وأ دقعلا ةحص طورش نم ضبقلا لاق-نف ؟ ضبقلا نود
 نمو « يرتشلا هضيقب ىقح عئابلا نم هدنع ايلا ناك ىلا اذه يف رمعت نأ

 دنقلا : لاق مزلو دعنا دنقو ٠ عيبلاو عيبا مكحأ نم مزال كح وه لاق

 . يرتشملا ناض يف لخدي

 سيل يذلاو ةيفوت قح هيف ييذلاو ءرضاحلاو بئاغلا نيب كلام قيرفتو
 تافتلالا وه لاوحألا رثكأ يف ناسحتسالا ىنعمو « ناسحتسا ةيفوت قح هيف
 ا . لدعلاو ةحلصلا ىلإ

 « بسحأ اهف يرتغللا ناض يف لخدي دقعلاب نأ ىلإ رهاظلا لهأ بهذو ٠

 لاق دقو « يرتشلل ضبقلا لبق جارخلا نأ ىلع مهقافتا كلذ ىأر نم ةدمسو

 ديسأ نب باَّتَع ثيدح فلاحا ةدمعو « ناضلاب جارخلا  مالسلاو ةالصلا هيلع
 حيرو اوضبقي مل ام عيب نع مهجنا » هل لاق ةكم ىلإ هثعب ل هلم هللا لوسر نأ
 فالخ الو , فلس اهف عيبملا يف ضبقلا طرش يف انماكت دقو 7« اونضي مل ام
 دق ذإو . حئاوجلاو ةدهعلا يف الإ ضبقلا دعب يرتشلا ناض نم هنأ نيملسملا نيب

 . حئاوجا انهه ركذت نأ يفبنيف ةدهملا انركذ

 * اج

 ةيمأ نب ىلعي نب ناوفص نع ءاطع نع قحسإ ثيدح نم يقهيبلا هاور ديسأ نب باَتَع ثيدح )١(
 ىلع َكَتْرَمَأ يفإ » : لاقف « ةكم لهأ ىلع ديسأ نب باتع ِهَقَِي هللا لوسر لمعتسا : لاق هيبأ نع

 نعو « عييبو « فلس نع مهناو.نضي مل ام حبر نم مكنم دحأ لكأي ال هللا ىوقتب هللا لهأ .
 ىحي هيفو « هوحن سابع نبا نعو . « هدنع سيل ام ممدحأ عيبي نأو  دحاولا عيبلا يف نيتقفصلا

 ماحلا هاورو . ديسأ نب باتع نع ةجام نبا هاورو « ثيدحلا ركنم وهو « يليألا حلاص نبا.
 رظنا . هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يناسارخلا ءاطع ثيدح نم هريغو , كلذك
 ش ش ش . ( صيخلتلا )



 ا

 حئاوجلا يف لوقلا
 كلام اه ءاضقلاب لاقف .راثلا يف حئاوجلا عضو يف ءاماعلا فلتخا

 . ثيللاو . ديدجلا هلوق يف - يعفاشلاو يروثلاو ةفينح وبأ اهعنمو .. هباحصأو

 ًارث عاب نم » لاق عَّنِلَي هللا لوسر نأ رباج ثيدح اهعضوب لاق نم ةدمعف
 لام ممدحأ ذخأي اذام ىلع . ًائيش هيخأ نم ذخأي الف ةحئاج هتباصأف

 (رباج نع سم هجرخ « ؟ هيخأ

رمأ »لاق هنأ هنع يورامو
جئاوجلا عضوب لَ هللا لوسر 

 نم ةدمعف . ") « 

 )١( يئاسنلاو « دواد وبأو سم هاور . ثيدحلا جيرخت مدقت ٠ ةجام نباو . 1
 هاور « حئاوجلا عضو هتيم ينلا نأ » ظفل يفو « حئاوجلا عضوب رمأ » سم هاور ظفللا اذه (؟)

 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . دواد وبأو « .يئاسنلاو < دمحأ 0/ 700( .2 .

 رهدلا مهحاج : لاقي .. اهكلهتف ءراثلا بيصت يتلا ةفآلا يهو : ةحئاج عمج : حئاوجلاو ,
 دربلا نأ فالخ الو . مظع هوركمب مه ءاصأ اذإ : اههيف ءاحلا ىلع مجلا يدقتب مهحاتجاو , '

 ش 0 1 . ةيوامس ةفآ ناك ام لك كلذكو , ةحئاج شطعلاو « طحقلاو
 لاق نم مهنمو , ةحئاج هري'مل نم مهنف « قالخ هيفف « ةقرسلاك : نييمدألا نم ناك ام امأ :”

 ةحئاج . ١

 .يرتشملل عئابلا اهنلو ء اهحالص ودب دعب تعيب اذإ حئاوجلا عضو يف للعلا لهأ فلتخا دقو
 نم هريغو ؛ ةفينح وبأو ٠ يعفاشلا لاقف , ذاذجلا ناوأ لبق ةحئ ةحئاجلاب تفلت مث , ةيلختلاب

 اذإ ايف عئاجلا عضو درو افإو : اولاق . ءيثب عئابلا ىلع يرتشملا عجريال : ثيللاو « نييفوكلا

 1 1 . عطقلا طرش ريغب اهحالص ودب لبق ةرقلا تعيب

 لاقف « هنّيَد رثكف ٠ .اهعاتبا راث يف لجر بيصأ + ديعس يفأ ثيدحب كلذ ىلع يواحطلا لدتساو

 . الإ مل سيلو  متدجو ام اوذخ : لاقف « هنيد ءافو كلذ غلبي ملف « « هيلع اوقدصت : تبع ينلا

 .٠ تاهاعلاب راثلا ٍباهَذب ءامرغلا نيد لطبي مف : لاق ."ننسلا باحصأو «:لسم هجرخأ « كلذ

 هبو . نثلا نم همفد امم هيلع يرتشلل عجرف « عئبلا نابض نم يه : مدقلا يف يعفاشلا لاقو
 00 : . ممريغو مالس نب ميلقلا ديبع وبأو , دمحأ لاق

 رثكأف « ثلثلا ناك نإو : عضولا بجي مل « ثلثلا نود ةحئاجلا تبهذأ نإ : كلام لاقو

 . «ريثك ثلثلاو ثلثلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل . بجو

 -لين )رظنأ ةنيدملا لهأ يأر وهو « ِةَئلَم ينلا نع ءيش ثلثلا يف حصي مل « دوادوبأ لاق



 1ك

 !: اولاق مهنأ كلذو . ًاضيأ هبشلا سايقو ٠ ناذه رباج ًاثيدح حئاوجلا زاجأ

 ؛ لكي نأ ىلإ هيقس نم هيلع ام ليلدب ٠ ةيفوت قح هيف عئابلا لع يقب عيب
 , ةيفوت قح امل يقب يتلا تاعيبملا رئاس هلصأ هنم هناض نوكي نأ بجوف

 عرشلا يف عقو عسب اذه نأ عويبلا رئاس نيبو عيبملا اذه نيب ممدنع قرفلاو

 نأ بجوف .« ٠ قلخي للام عيب نع يهنلا نم ىثتسم هنأكف . دعب لكي م عيبملاو
 . تاعيبملا رئاسل ًافلاخم هناض يف نوكي

 نأو تاعيبملا رئاسب عيبلا اذه هيبشتف اهب ءاضقلاب لقي مل نم ةدمع امأو
 دعب تاعيبملا ناض نأ ىلع اوقفتا دقو . ضبقلا وه عيبملا اذه يف ةيلختلا

 لاق يردخلا ديعس يبأ ثيدح ًاضيأ عامملا قيرط نمو « يرتشملا نم ضبقلا

 اوقدصت : علي هللا لوسر لاقف « هنيَدرثكو اهعاتبا رامث يف لجر حيجأ »
 اوذخ : ِوَقِلَي هللا لوسر لاقف . هنْيَذ ءافو غلبي ملف هيلع َقَّدصَتَف ؛ هيلع
 يف فالخلا ببسف . ةحئاجلاب محي ملف : اولاق "7« كلذ الإ كل سيلو متدجو ام
 لك مار دقو « هبشلا سيياقم ضراعتو اهيف راثآلا ضراعت وه ةلأسملا هذه
 هدنع لصألا وه يذلا ثيدحلل ضراعملا ثيدحلا فرص نيقيرفلا نم دحاو
 لبق نم درو افإ اهب رمألا نوكي نأ هبشي : ةحئاجلا عنم نم لاقف « ليوأتلاب
 رثك امل هنأ كلذل دهشيو : اولاق ٠ اهحالص ودبي ىتح راثلا عيب نع يهنلا

 يف كلذو « هحالص ودبي نأ دعب الإ رفلا اوعيبي ال نأ اوُرِمَأ حئاوجلاب ماوكش
 نكمي : ديعس يأ ثيدح يف اهزاجأ نم لاقو « روهشملا تباث نب ديز ثيدح

 بيصأ يذلا رادقملا نوكي نأ وأ ةحئاجب هيلع ضقي لف ًايدع عئابلا نوكي نأ

 هذه يف ةفينح يبأو « يعفاشلا عم  ملعأ هللاو  باوصلا لعلو ( ١18/6 ينغملا )و ( 0٠٠/هراطوألا -
 : بئذ اهيلع يدتعيف ,ةاش صخش عيبي نأ نيبو « ةلئسملا هذه نيب قرفلا امو « ةلئسما
 . عئابلا ىلع كلذ نم ءيشب عجري ال يرتشملا نأ نوعمج مهلكف ؟ اهتلقيف

 )١( لجر بيصأ » ظفلب ليلق لبق ثيدحلا جيرخت مدقت .. «"
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 يذلا تقولا ريغ يف بيصأ نوكي نأ وأ « ةحئاج هيف مزلي ال ًارادقم رثلا نم
 . بيّطلا دعب وأ ذاذجلا دعب باصي نأ لثم « ةحئاجلا هيف بجت

 " هفعضي ناكو « رباج نع قيتع نب ناهلس نعرباج ثيدح يورف يعفاشلا امأو
 تبث نإ : لاق هنكلو هيف حئاوجلا عضَو ركذ يف برطضا هنإ : لوقيو
 ءاضقلا يف مهنيب فالخ الو ءريثكلاو ليلقلا يف اهعضو بجو ثيدحلا

 : لوصف ةعبرأ يف رصحني كلام بهذم ىلع حئاوجلا لوصأ يف مالكلاو
 نم حئاوجلا لحم يف : يناشلاو . حئاوجلل ةلعافلا بابسألا ةفرعم يف : لوألا
 يذلا تقولا يف : عبارلا : هيف هنم عضوي ام رادقم يف : ثلاثلا . تاعيبملا

 . هيف عضوت
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 لوألا لصفلا

 حئاوجلل ةلعافلا بابسألا ةفرعم يف

 الف « نفعلاو هدضو طحقلاو دربلا لثم ءامسلا نم ةرثلا باصأ ام امأو

 هنأ عيملا نيب فالخ الف  انلق ا  شطعلا امأو . ةحئاج هنأ بهذللا يف فالخ

 هآر كلام باحصأ نم ضعبف نييمدآلا عْنُض نم باصأ ام امأو . ةحئاج

 مهضعبف : نيمسق اومسقنا ةحئاج هوأر نيذلاو . ةحئاج هري ل ضعبو « ةحئاج
 ةحئاج «) ةصفاغمبب هنم ناكام ري ملو شيجلاك ًابلاغ ناك ام ةحئاج هنم ىأر

 ةحئاج نييمدالا ةهج نم ةرقلا بيصي ام لك لعج مهضغبو « ةقرسلا لثم
 هيلع هلوق رهاظ دمقعا طقف ةيوامسلا رومألا يف اهلعج نف « ناك هجو يأب

 نييمدآلا لامفأ يف اهلعج نمو « ؟ ةرثلا هللا َمَنَم نإ تيأرأ » مالسلاو ةالصلا

 . 9 هنم ظْفَحَتُي نأ نكي : لاق صللا ينثتسا نمو + ةيوامسلا رومألاب اههبش

 انني ذم ا

 )١( ةتغابم يأ : ةصفاغم ءيشلا تذخأو « ِةَّرغ ىلع هذخأ : هصقاغ .

 ىور امل شطعلاو « دربلاو حيرلاك اهيف يمدآل عنص ال . ةيوامس ةفأ لك دمحأ دنع ةحئاجلا )س0

 دارجلاو « دربلا يف نوكت ةحئاجلاو ةحئاجلا يف ضق ِهَّتِلَم يبننلا نأ » رباج نع هدانسإب يجاسلا «

 يوارلا نم ريسفت اذهو « حيرلا يفو « ليسلاو « قبحلا يفو ٠ هيلإ عوجرلا بجيف .

 يمدآ لعف نم ناك ام امأ ٠ ءدقعلا خسف نيب رايخلاب يرتشملا : ةلبانحلا نم يضاقلا لاقف

 هلدبب عوجرلا نكمأ هنأل « ةيقلاب يناجلا ةبلاطمو « هيلع ءاقبلا نيبو . نّثلاب عئابلا ةبلاطمو
 /؛ ينغملا ) رظنا . ةحئاجلاب فلاتلا فالخب ١١5 ( .



 لكم

 يناثلا لصفلا

 تاعيبملا نم حئاوجلا لحم يف

 ء بهذملا يف اهيف فالخ الف راثلا امأف . لوقبلاو راثلا يه حئاوجلا لحمو

 لوقبلا يف اوفلتخا افإو . ةحئاجلا اهيف رهشألاو« فالخ اهيفف لوقبلا امأو

 . رقلا وه يذلا لصألاب اههيبشت يف مهفالتخال

 ايي ذيل
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 ثلاثلا لصفلا

 هيف هنم ٌعَضوُي ام ٍرادْقِم يف

 لوقبلا يف امأو « ثلثلاف راثلا يف امأ . ةحئاجلا هيف بجت يذلا رادقملا امأو

 ليكلاب ثلثلا ربتعي مساقلا نباو . ثلثلا يف ليقو . ريثكلاو ليلقلا يف ليقف
 ثلثلا هتيق ام بهشأ دنع رقلا نم بهذ اذإف . ةيقلا يف ثلثلا ربتعي بهشأو

 . نكي م وأ ليكلا يف اثلث ناكأ ءاوسو . نملا نم ثلثلا هنع عضو ليكلا نم

 اعون ناك نإف « ليكلا نم ثلثلا رثلا نم بهذ اذإ هنإف مساقلا نبا امأو
 ًاعاونأر ثلا ناك ْنِإو « ثلثلا نثلا نم هنع طح هنوطب ةيق فلتخت سيل ًادحاو

 ثلثلا كلذ ةيق ربتعا ًاضيأ مقلا ةفلتخم ًانوطب ناك وأ « مقلا ةفلتخم ةريثك

 عضوم يفف « نقلا نم رْدَقلا كلذب ّطُح هرْدَق ناك اف « عيملا ةيق نم بهاذلا

 عضوم يفو « اهنوطبو ةرلا ءازجأ يف ةيقلا فلتخت ثيح , طقف ةليكملا ربتعي
 يلإ مريصم يف نوجتحي ةيكلاملاو ٠ ةهقلا فلتخت ثيح ًاعيمج نيرمألا ربتعي
 يف ليلقلا نإب  ًاقلطم اهيف دراولا ثيدحلا ناك نِإو  جئاوحلا عضو يفريدقتلا
 بهذي ليلقلا نأ ًامولعم ناك ذإ ريثكلا فلاخي هنأ ةداعلا كح نم مولعم اذه

 لخدي مل نإو ةداعلاب طرشلا اذه ىلع لخد يرتشملا نأكف ء رم لك نم
 ليلقلا نيب قرفلا يضتقت اهم محلا قلع يتلا ةحئاجملا نإف اضيأو « قطنلاب

 . ©" ريثكلاو

 )١( ينغملا )و ( ؟.1/هراطوألا لين )و ( ؛/؟ يفاكلا ) كلام بهذمل فلؤلا هركذ امرظنا 106/4 (

 دمحأ نع ةياورو « ميدقلا يف يعفاشلا بهذم وه : ثلثلا يف فلؤملا هركذ يذلا اذهو .

 يضاقلا لاقف « تحيتجا ىتح اهذجي ملف « ذاذجلا ناوأ ةرفلا تغلب نإف ( قباسلا ردصلا ) رظنا '
 نامضلا ناكف « هتردق عم « هتقو يف لقنلا كرتب طرفم هنأل « هنع عضوي ال يدنع : ةلبانحلا نم

 كلام بهذم وهو « هيلع .



 فنحدأ

 هربتع دق ذإ ءهييف ربتعي نأ بجو قرفلا بجو اذإو :اولاق

 ةرف « لصألا اذه يف برطضي بهذملا ناك نإو« ةريثك عضاوم يف عرشلا

 مو ٠ ليلقلا زيح يف هلعجي ةرمو « انهه هايإ هلعجك ريثكلا زيح نم ثلثلا لعجي

 سايقلاب اهتابثإ رسعي تاردقملاو « ريثكلاو ليلقلا نيب قرفلا هنأ يف برطضي

 اهيف تلقل ةحئاجلاب تلق ول : يعفاشلا لاق كلذل « ءاهقفلا روهمج دنع

 يف ةيصولا يف صن وه ريثكلاو ليلقلا نيب اقرف ثلثلا نوكو ءريثكلاو ليلقلاب
 . «ريثك ثلثلاو « ثلثلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 ان ذيل ذي



 نكت

 عبارلا لصفلا

 هيف عضوت يذلا تقولا يف

 يذلا نامزلا يف اهوجو ىلع بهذملا قفتإف « ةحئاجلاب ءاضقلا نامز امأو

 اذإ اوفلتخاو . ةّبييط فوتسي ثيح رجشلا سوؤر ىلع رفلا ةيقبت ىلإ هيف جاتحُي
 ةحئاجلا هيف ليقف « ًائيش ًائيشو ةراضنلا ىلع هعيبيل راثلا يف يرتشملا هاقبأ

 .نامزلا نيبو هنيب ًاقيرفت ةحئاج هيف سيل ليقو « هيلع قفتملا نامزلاب ًاهيبشت
 قفتملا هبشي نامزلا اذه نأ كلذو « هيف ةحئاجلاب ءاضقلا بوجو ىلع قفتملا

 بجوأ قافتالا َبْلَع نف ء ةهج نم هفلاخيو ةهج نم هيلع

 نأ ىأر نم ينعأ « ةحئاج هيف بجوي م فالتخالا َبَّلَع نمو « ةحئاجلا هيف

 نمو « هيف ةحئاجلا بوجوب لاق بولطم بطلا ؟ ءارشلاب ةبولطم ةراضنلا
 بوجو يف اوفلتخا انهه نمو « ةحئاجلا هيف سيل : لاق ًادحاو امهيف رمألا ري مل

 . لوقبلا يف حئاوجلا

 انف اذ ذي

 ماكحألا يف رظنلا لّمُج نم ةثلاثلا ةلمجلا

 روهمجف ؟ هعبتي ال ىتمو لصألا عيب عبتي ىتمارملا اهيفو ليخنلا عيب : ىلوألا

 اذإو « يرتشمال رثلا نإف ربؤي نأ لبق رت اهيف ًالخن عاب نم نأ ىلع ءاهقفلا
 اذه يف اهلك راثلاو « عاتبملا هطرتشي نأ الإ عئابلل رملاف رابإلا دعب عيبلا ناك
 لَم هللا لوسر نأ رمع نبا ثيدح توبثل هلك اذهو « ليخنلا ىنعم يف ىنعملا

 : اولاق 22« عاتبملا هطرتشي نأ الإ عئابلل اهرثف تربأ دق ًالخن عاب نم » لاق

 )١( لْيْنلا )و ( حتفلا عم يراخبلا ) رظنا . ةجام نباو « لسمو « يراخبلا هاور رمع نبا ثيدح (
 عاتبملا طرتشي نأ الإ اهربأ نمل لخنلا ةر نأ ضق ِهََِو ينلا نأ » تماصلا نب ةدابع نعو «



 نفني

 لبق يرتشنلل اهأ باطخلا ليلدب انماع رابإلا دعب عئابلل نفلاب لِي كح امف
 « هدعبو رابإلا لبق عئابلل يه : هباحضأو ةفينح وبأ لاقو « طرش الب رابإلا
 ىرحألا موهفم باب نم لب باطخلا ليلد: باب نم انهه موهفملا لعجي لو
 بجت نأ ىرحأ يهف رابإلا دعب عئابلل تبجو اذإ هنأ كلذو : اولاق « ىلوألاو
 دلو امل ةمأ عاب نم نأ اكو .ةدالولاب رفلا جورخ اوهبشو . رابإلا لبق هل

 . رملا يف رمألا كلذك عاتبملا هطرتشي نأ الإ عئابلل اهدلوف

 يرتشمال وهف لصألآ عيب اذإ ربّوي مل وأ ربأ ءاوس : ىليل يبأ نبا لاقو

 نم ءزج رفلا نأ ىأر هنأل « سايقلاب ثيدحلا درف « اهطرتشي ل وأ اهطرتشا
 وبأ امأو . ثيدحلا هدنع تبثي م ناك ْنِإ الإ لوقلا اذهل ىنعم الو « عيبللا

 . ٠ هيف ليلدلا موهفم فلاخ اغإو « ثيدحلا دري مف ةفينح

 نمو كلامو يعفاشلاو ةفينح ىبأ نيب ةلأسملا هذه يف فالخلا .ببس نذإف

 يذلا وهو . ىلوألاو ىرحألا موهفم ليلدل باطخلا ليلد ةضراعم مهلوقب لاق

 ليلد نم ىوقأ لصألا يف ناك نإو « فيعض انهه هنكل باطخلا ىوحف ىمسي
 . باطخلا

 . فيعض انلق اك وهو « عامسلل سايقلا ةضراعف ىليل يبأ نبا ةفلاخم ببس امأو

 مهفلاخو « اهربأ نمل ةرثلا نأ ىلإ روهجلا بهذ دقو ( قباسلا ردصملا ) عاطقتا هدانسإ يفو 8

 نوكت :: ىليل يبأ نبا لانقو « هدعبو « ريبأتلا لبق عئابلل نوكت : الاقف « ةفينح وبأو « يعازوألا

 . ًاقلطم يرتشمل

 ًالخن عاب اذإ ايف فالخلا عقوو . طرق ام هل ناك طرش اذإف ٠ يرتشملا نم طرش عقي م اذإ اذه

 وهف ءربأ دنق يذلا : دمحأ لاقو . عئابلل عيملا : يعفاشلا لاقف ءربؤي مل هضعبو ءربأ دق هضعب

 هبوص يذلا وهو سايقلا عم ىشتتي ًاباوص هارن اماوهو ٠ يرتشملل وهف «ربؤي مل يذلاو « عئابلل
 /3 يوونلل سم حرش زو( / يرابلا حتف )و (6 /ه راطوألا لين ) رظنا . يناكوشلا

 . يراسلا داشرإ شماهب ( 8



 نحل

 رئاس يفو , اهئانإ علط يف لخنلا روكذ علط لعجي نأ ءاماعلا دنع رابإلاو
 ء رابإلا ىنعم يف ركذت يتلا نيتلا رجش يف ريكذتلاو , دقعتو رونت نأرجشلا
 نأ هرابإ نأ كلام نع مماقلا نبا ىورف ٠ بهذملا يف هيف فلتخم عرزلا رابإو

 تقو وأ رابإلا وه محلا اذهل بجوملا لهو ءرثلا رئاس ىلع ًاسايق كرفي
 ضعب ربأ اذإ فالتخالا ينبني اذه ىلعو ءرابإلا ليقو ٠ تقولا ليق ؟ رابإلا
 ايف اوقفتاو ؟ هعبتي ال وأ ربأ ام ربؤي ملام عبتي له « ضعبلا ربؤي لو لخنلا
 . ربؤملا كح هكح نأ ربؤي ملف رابإلا لخد دقو رم عيب اذإ هنأ ىلع هبسحأ

 انني ذل اذ

 يف اوفلتخا مهنأ كلذو « دبعلا لام عيب يف مهفالتخا يهو : ةيناثلا ةلأسملا

 يف هلام نأ : اهدحأ : لاوقأ ةثالث ىلع ؟ قتعلاو عيبلا يف هعبتي له دبعلا لام
 . نويفوكلاو يعفاشلا لاق هبو « بتاكملا يف كلذكو « هديسل قتعلاو عيبلا

 . روش يبأو دواد لوق وهو « قتعلاو عيبلا يف هل عبت هلام نأ : يناشلاو
 لاق هبو .« يرتشملا هطرتشي نأ الإ عيبلا ىف ال قتعلا يف هل عبت هنأ : ثلاثلاو
 . ثيللاو كلام

 نبا ثيدح عاتبملا هطرتشي نأ الإ هديسل عيبلا يف هلام نأ ىأر نم ةجحف
 هعاب يذلل هلاف لام هلو ًادبع عاب نم » : لاق هنأ هِيَ ينلا نع روهشلا رمع

 . عيبلا ىلع ًاسايقف قتعلا يف هديسل هلعج نمو 2١ « عاتبملا هطرتشي نأ الإ

 عاتبا نمو « عاتبملا اهطرتشي نأ الإ عئابلل اهترثف ءربؤت نأ دعب ًالخت عاتبا نم ٠» ثيدحلا ظفل )١(

 دقو ٠ ةجام نباو « دواد وبأو ٠ ملسم هاور « عاتبملا طرتشي نأ الإ « هعاب يذلل هلاف « ًادبع
 هيبأ نع لاس ةياور نم« سمو يراخبلا محلا اذه ىور اذكه : يوونلا لاق . ريبأتلا يف مدقت

 لب , ةقث ملاسف , كلذ رضي الو ءرمع نبا نع عفان ثيدح يف ةدايزلا هذه عقت لو.« رمع نبا

 « عفان ةياور حيجرت ىلإ ينطقرادلاو ٠ يئاسنلا راشأ دقو « ةلوبقم هتدايزف ٠ عفان نم ٌلَجَأوه
 شمايهب ( 49/17 ملسمل يوونلا حرش ) رظنا . حتفلا يف ظفاحلا ركذ هلثمو . ةدودرم ةراشإ هذهو



 نحن

 لام طرتشا اذإ عاتبملا نأ اندنع هيلع عتجلا رمألا أطوملا يف كلام لاقو
 لاق هنأ تم يبنلا نع يور دقو . ًانْيَد وأ ًاَضَرَع وأ ناك ًادقن هل وهف دبعلا

 نأ كلام دنع زوجيو «١ هديس هينثتسي نأ الإ هل هلاف ًامالغ قت قتعأ نم »

 هفلاخو . مارد هيف وأ مهارد دبعلا 9 ناك نإ و« مهرادب هلامو دبعلا ى
 نم ةلزنمب هلامو دبعلا : اولاقو « ادقن دبعلا لام ناك اذإ يعفاشلاو ةفينح . أ

 يف مهاربإلا فيطللا دبع خيشلا انخيش نم ًاوهس عقو دقو ( 505/6 حتفلا )و . يراسلا داشرإ

 مسمو يراخبلا هجرخأو : هلوقب هريقك( دشر نبا ةيادب ثيداحأ جيرخت ىلإ دشرلا قيرط ) هباتك
 . . دبعلاو « لخنلا ةصقب هايور اهنأ باوصلاو . طقف لخنلا ةصقب رمع نبا نع عفان نع
 هديس هكُلَم ذإ ء دبعلا نأ ميدقلا يف يعفاشلاو  كلامل ةلالد ثيدحلا اذه يف : يوونلا لاق
 . يرتشملا طرتشي نأ الإ عئابلل ناك : كلذ دعب هعاب اذإ هنكل , هكلم ء الام

 نأ دارملا نأب : ثيدحلا اذه الوأتو. ًالصأ دبعلا كلميال : ةفينح وبأو ٠ ديدجلا يف يعفاشلا لاقو

 . عافتنالاو ء صاصتخالل « هيلإ لاملا كلذ فيضأف « ديسلا لام نم ءيش دبعلا دي يف نوكي
 هب ىضقو . باطخلا نب رمع هديسل هلام نإ لاق نميو ( ١/ ٠ ملسم ىلع يوونلا حرش )

 . عيبلا يف اذه . دمحأو « قحسإو « يعفاشلاو « كلامو «٠ سواطو ٠ ءاطع لاق هبو « حيرش

 « كلام نب سنأو ٠ بويأ يبأو « دوعسم نبا نع كلذ يور . كلذك هديسل هلاف « هقتعأ اذإ امأ

 : دامح نع كلذ يورو . دمحأو « ةفينح وبأو ٠ يعفاشلاو ٠ يروثلاو ٠ حلاو « ةداتق لاق هبو
 . ديمو « دنه يلأ نب دوادو 2 يتبلاو

 ينغلا ) رظنا . هلام هعبتي ةنيدملا لهأو , كلامو ٠ يعخنلاو ٠ يبعشلاو « ءاطعو ٠ نسحلا لاقو
 .( ل

 لاق « هل نوكيف « هلام ديسلا طرتشي يب نأ الإ « هل دبعلا لاف ٠ لام هلو ادبع ق قتعأ نم » ثيدح

 . ةجام نبا هاور « ديسلا هينثتسي نأ الإ  ةعيهل نبا

 ينإ : ريمعاي : هل لاق هللا دبع نأ دوعسم نبا ىلوم وهو ءريمع هدج نع مهاربإ نب قحسإ نعو
 .ءهلام مسي لو « ًامالغ قتعأ لجر ايأ » : لوقي هِي هللا لوسر تعم“ ينإ . ًائينه ًاقتع كقتعأ
 مرثألا هاورو « ( 860 /؟ ) رظنا . ةجام نبا هاور ؟ كلام ام ينربخأف « هل لاملاف
 لهأ نم رفعج يبأ نب هللا دبع هيوري : دمحأ لاقف ءرمع نبا ثيدح امأف : ةمادق نبا لاق
 - .يوفلاب هيف وه سيلف . ثيدحلا يف امأف , هقف بحاص ناك , ثيدحلا يف فيعض وهو ءرصم
 رظنا . هقّتْمُم ىلع هنم لضفت هنإف رمع نبا لعف امأف . أطخ ثيدحلا اذه : ديلولا وبأ لاقو
 . ( 806 /؟ ينغلا )



 لامك

 . "! عويبلا رئاس يف زوجي ام الإ اهيف زؤجي ال نيئيش عاب

 ةقفص يف دبعلا لام ضعبل يرتشملا طارتشا يف كلام باحصأ فلتخاو

 , هضعب طرتشي نأ زئاج : بهشأ لاقو ءزوجي ال : مماقلا نبا لاقف « عيبلا

 مَنْيَع دبعلا لام يفو ًاَنْيَع دبعلا هب ىرتشا ام ناك نإ : لاقف مهضعب قرفو
 وأ ًاضورع هب ىرتشا ام ناك نإو « مهاردو ٍضَرَعِب مهارد هلخدي هنأل كلذ رجي

 نأ زوجي ال هنأ مساقلا نبا لوق هجوو .زاج مهارد دبعلا لام يف نكي مل
 ءزجلا ههيبشت بهشأ لوق هجوو .رابإلا لخنلا رقب ههيبشت هضعب طرتشي
 . هاندصق امم تسيل ةريثك اهنع توكسم لئاسم بابلا اذه يفو « لكلاب

 يف ناعقي ناذللا ناصقنلاو ةدايزلا بابلا اذه يف مهلئاسم روهشم نمو
 يرتشملا ديزي نأ ينعأ ناعيابتملا هب ىضري امب عيبلا هيلع دقعنا يذلا نفلا

 عبتي له عئابلا هنم طخحي وأ عيبلا هيلع دقعنا يذلا نثلا ىلع عيبلا دعب عئابلا

 يف اهدر بجوأ نملا نم يه لاق نم نأ قرفلا ةدئافو ؟ ال مأ نثلا مح

 نملا مح يف اهلعج نم ًاضيأو « كلذ هبشأ امو بيعلاب درلا يفو قاقحتسالا

 بجوي مل ةدايزلا ينعأ : نملا نم اهلعجي مل نمو « عيبلا ةدساف تناك نإ لوألا

 تبثت ال لاق هنأ الإ نثلا نم اهنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذف ءاذه نم اكيش

 لاق هبو « لوألا نفلل محلا لب « ةحبارملا عيب يف الو عيفشلا قح يف ةدايزلا

 مكح يف وهو ًالصأ نيلاب ناصقنلاو ةدايزلا قحلت ال : يعفاشلا لاقو ٠ كلام
 مُكْيَلَع حاَنُج الو ١ : لجو زع هلوقب نلاب ةدايزلا قحلأ نم لدتساو . ةبهلا
 قادصلا يف ةدايزلا تقحل اذإو : اولاق 0 < ةضيرَفلا دْعَب نم هب ْمُتُيِضاَرَت ايف

 . نفلاب عيبلا يف تقحل قادصلاب

 )١( سم حرش ) يمفاشلاو كلام بحذمل فلؤلا ركذ ام رظنا ١  ) 400يراسلا داشرإ شماه .
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 نكحمي

 نم ةلجابو « ةعفشلا يف قحلت ال اهنأ ىلع .مهقافتاب. يناثلا قيرفلا جتحاو

 دقعلل حسف اهنأ ىأر نمو « ةبه ةدايزلا : لاق ررقت دق لوألا.دقعلا نأ ىأر

 . نْملا نم. :اهدع ناث .دقعو لوألا

* **« 

 ةعبارلا ةلمجلا

 كانه نكت لو نقلا ر ادققم يف افلتخاو عيبلا ىلع ناعيابنلا قفت ةتا اذإو
  «ةلجلاب ناخسافتيو نافلاحتي اهنأ ىلع نوقفتم راصمألا ءاهقفف « ةنيب

 . خسافتلاو ناهألاب هيف محي يذلا تقولا يف ينعأ « .ليضفتلا يف نوفلتخمو

 « ةعلسلا نيع تفت مام ناخسافتيو نافلاحتي اهنإ : ةعامجو ةفينح وبأ لاقف

 نسحلا نب دمجو يعفاشلا لاقو . هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلاف تتاف نإف

 . تقو لك يف نافلاحتي : كلام بحاص بهشأو ةفينح يبأ بحاص

 لبق ناخسافتيو نافلاحتي هنأ : امهادحإ : ناتياور هنعف كلام امأو
 يبأ لوق لثم ةيناثلا ةياورلاو . يرتشملا لوق لوقلا ضبقلا دعبو ٠ ضبقلا
 نوكي هدنع توفلاو ٠ بهشأ ةياور ةيناثلاو ؛ مساقلا نبا ةياور يهو « ةفينح

 لوق لوقلا : روث وبأو دواد لاقو . هناصقتنو عيبملا ةدايزبو قاوسألا رييغتب
 سنج يف افلتخا انوكي نأ الإ ءرفز لاق كلذكو . لاح لك ىلع يرتشملا

 اوفلتخا اذإ مهنأ فالخ الو () فلاحتلاو مهدنع خسافتلا نوكي ذئنيحف نقلل

 )١( تالاح ثالث يف ةلكسلا هنه يف مالكلا :

 يرتشملا لاقو « نيرشعب كتعب : عئابلا لاقف « ةمئاق ةعلسلاو « ناغيابتملا فلتخا اذإ : ىلوألا

 ءاش نإف ؛ « افلاحت ةئيب امل نكي / نإو ٠ ةنيبلا بحاصل مح « ةنيب اهدحألا ناكو « ةرشعب

 ::عيبلا خسفنا الإو « هذخأ يرتشملا

 لوق لوقلا : هنعو « كلام نع ةياورو ء دمحأو ٠ يعفاشلاو « ةفينح وبأو ٠ حيرش لاق اذهو
  يرتشلا اهركني ةدئاز ةرشع يعدي عئابلا نأل « «رفزو « روث وبأ لاق هبو « هنيمي عم يرتشملا

 . ركنملا لوق لوقلاو
 5 . دمحأ نع رذنملا نبا هاكحو . عيبلا نادارتي وأ « عئابلا لوق لوقلا : يبعشلا لاقو



 ءاهقف راص امنإو « خسافتلاو فلاحتلا وه بجاولا نأ نوفملا وأ نقلا سنج يف
 ددع يف فالتخالا دنع خسافتلاو فلاحتلاب ةلملا ىلع لوقلا ىلإ راصمألا
 لوقلاف انعيابت ِنْيَمّيَب ايأ » لاق عَقِكم هللا لوسر نأ دوعسم نبا ثيدحل نْثلا
 همومعو خسافتلا بوجو ىلع ثيدحلا اذه لمح نف () « ناّدآرتي وأ عئابلا لوق

 دحاو لك نأ هدنع كلذ يف ةلعلاو , ناخسافتيو لاح لك يف نافلاحتي : لاق

 . هيلع َىعّدُمو عدم اهنم

 نإف , نيرشعب هنعب افإو « ةرشعب هتعب ام فلحيف ؛ ؛ عئابلا نيبلاب يدتبلا ن نأ : ةيناثلا ةلاحلا - -
 « ةرثعب هتيرتشا افإو « نيرشعب هتيرتش ذاام فلحي الإ « عئابلا لاق امب هذخأ « يرتشملا ءاش
 00 1 . دحأو « يعفاشلا لاق اذهو

 . ىوقأ هتبنج يف نيِهلاو ء ركنم هنأل , يرتشملا نيهب ىدتبي : ةفينح وبأ لاقو
 « عئابلا لكن نإو « هيلع ينضق « نييلا .نع يرتشملا لكنف ٠ عئابلا فلح اذإ هنأ : ةثلاثلا ةلاحلا
 دقع هنأل , فلاحتلا سفنب عيبلا خسفني ل , اعيمج افلح نإو « هل يضقو.« يرتشملا فلح
 دقعلا رقأ . هبحاص لاق امب اهدحأ يضر نإ نكل ء هخسفي ال اهضراعتو « اهعزانتف « حيحص
 بهذم رهاظو . دمحأ مالك رهاظ اذه ء خسفلا اهنم دبحاو لكلف « ءايضري مل نإو « اهني
 . ماحلا هخسفي افإو « ملاظ اههدحأو , حيحص دقعلا نآل « ؛ مالا خسف ىلع فتي هنأ يمفاشا
 . ( :30١7 ينغلا ) رظنا . محلا يف هئاضمإ رذعتل

 هاور «رايخلاب عاتبملاو . عئابلا لوق لوقلاف ٠ ناعيابتملا فلتخا اذإ » دوعسم نبا ثيدح )١(
 يبأ نع ريمع نب كنلملا دبع نع ةيمأ نب .ليعامسإ نع جيرج نبا نع ماس نب ديعس نع يعفاشلا
 رمأف ٠ لع ينلا ترضح : لاقف « دوعسم نب هللا دبع قأ لاق دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع
 « يعفاشلا نع دمحأ هاور . كرت ءاش نإو « ذخأ ءاش نإ « عاتبملا ريخي مث ء فلحتسي نأ عئابلا
 مهفالتخا نم فرع ام ىلع .عاطقتا هيفو ء كلذك ةديبع يبأ قيرط نم ينطقرادلاو , يئاسنلاو
 يف جيرج نبا ىلع مث , ةيمأ نب ليعامسإ ىلع هيف فلتخاو . هيبأ نم ةديبع يبأ عامس ةحص ىلع
 نع ةيمأ نب ليعاممإ نع :ملس نب ىحي لاقف . ةديبع يبأ نع يوارلا اذه كلملا دبع دلاو ةيمست
 حجرو « دييبع نب كللا دبع : يئاسنلا يف عقوو « ماس نب ديعس لاق ام « .ريمع نب كلملا دبع

 . يراخبلا مالك رهاظ وهو « يقهيبلاو ٠ دمحأ اذه
 نع نالجع نبا نع نايفس نع رصتخلا يف يمفاشلا ىورو « مامحلاو « نكسلا نبا هححص دقو
 عاطقتا هيفو « بابلا ظفلب هوحن دوعسم نبا نع « دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب نوع
 ٠ -. هدج نع هيبأ نع دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب مئاقلا قيرط نم ينطقرادلا هاورو



 نححا

 نأ بجي يتلا ةلاحلا ىلع َلَمْحُي نأ بجي افإ ثيدحلا نأ ىأر نم امأو
 راص دقف تتاف وأ ةعلسلا ضبق اذإ : لاق يرتشملاو عئابلا ىوعد اهيف ىواستي

 نْيَيعادتملا ىوقأ ىلع بجي افإ نييلاو , هقدِصل ةهبشو يرتشملل ادهاش ضبقلا
 ىلع نيهلا عضاوم يف بجوي كلذلو « ناّيألا يف كلام لصأ وه اذهو « ةهبش
 ىلع صنلاب نييلا بجي مل هنأ كلذو « هيلع ىعدملا ىلع عضاوم يفو « يعدْلا
 يف وه ثيح نم هيلع تبجو اففإو « هيلع ىعدم وه ثيح نم هيلع ىعدلل

 نوكي نأ بجو ةهبش ىوقأ نطاوم يف يعدملا ناك اذإف « ةهبش ىوقأ رثكألا
 رقم عئابلا نأ ىأر هنإف ؛ يرتشملا لوق لوقلا ىأر نم امأو .ِهزّيَح يف نيبلا

 . ةبقع نبا ىسوم نع شايع.نب ليعامسإ هيقو -
 . « دارت وأ « افلاحت » : ىرخأ ةياور يفو « افلاحت « ناعيابتملا فلتخا اذإ » ةياور يفو
 نم ءيش يف اهل ركذ ال هنأ بينذتلا يف يعفارلا فرتعا : ظفاحلا لاقف ٠ فلاحتلا ةياور امأ

 وهو ٠ طيسولا يف اهركذ هنإف « يللازغلا ىنع هنأكو « هقفلا بتك يف دجوت افإو ٠ ثيدحلا بتك
 اهاورو « دوعسم نبا نع ًاغالب كلام اهاورف « دارتلا ةياور امأو ٠ بيلاسألا يف همامإ عبت
 ماشه نب دمج ان : ريبكلا يف يناربطلا لاقو . عطقنم دانسإب ةجام نباو , يذمرتلاو « دمحأ
 نع ةمقلع نع مهاربإ نع روصنم ان : ضايع نب ليضف ان : حلاص نب نمحرلا دبع ان : يلقسملا
 يف فلتخا نكل « تاقث هتاور « ادارت عيبلا يف افلتخا اذإ ناعيبلا » : اعوفرم هللا دبع
 نبا نع ثيدحلا اذه قرط نأ : يعفاشلا مزج دقف . هظفح هنظأامو ٠ حلاص نب نمحرلا دبع

 « قيرطلا هذه ىلع جرعي ملف « هللع يف ينطقرادلا هركذو « لوصوم ءيش اهيف سيل « دوعسم
 نب نمحرلا دبع" قيرط نم يقميبلاو ٠ ماحلاو « يئاسنلاو « دواد ينأ دنع ىرخأ قيرط هلو
 . ثيدحلا ركذف « دوعسم نب هللا دبع لاق : لاق « هدج نع هيبأ نع ثعشالا نب دمحم نب سيق

 . يقهيبلا هنسحو « ماحلا هجولا اذه نم هححصو
 أونبو « لوبقلاب هوقلت ءاماغلا ةعامج دنع لصألا روهشم هنأ الإ عطقنم وه : ربلأ دبع نبا لاقو

 ناطقلا نبا هلعأو « قحلا دبع هعباتو . عاطقتنإلاب مزح نبا هلعأو « هعورف نم ًاريثك هيلع
 مساقلا قيرط نم ينطقرادلا اهاور ىرخأ قيرط هلو ٠ هدجو « هيبأو « نمحرلا دبع يف ةلاهجلاب
 يبس نم ًايّبَس دوعسم نب هللا دبع عاب : لاق . هيبأ نع دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نبأ
 الإ «تاقث هلاجرو . ثيدحلاو ةصقلا ركذف  ثعشألا نم ينعي  ًافلأ نيرشعب ةرامإلا
 . (50 7+ صيخلتلا ) رظنا . هيبأ نم هعامم يف فلتخا ٠ نمحرلا دبع



 نشلمب

 . نفلا يف ام ًاددع هيلع عدمو ءارشلاب يرتشمال

 مل كلذلو عطقنم هنأل دوعسم نبا ثيدح اودرف هلوقب لاق نمو دواد امأو

 لكت اذإ : كلام نعو . كلام هجرخ امنإو . لسمو يراخبلا ناخيشلا هجرخي
 لوق لوقلا نأ ةيناثلاو « خسفلا امههادحإ : ناتياور ناميألا نع ناعيابتلا
 ىلع عئابلا رهشألاف « فالخ هيف بهذملا يف نيبلاب أدبي نم كلذكو . عئابلا

 ؟ هبحاص لوق راتخي نأ امهدحأل زوجي خسافتلا عقو اذإ لهو ٠ ثيدحلا يف ام

 . بهذملا يف فالخ هيف

 ان ذب ذك

 عيبلا مح يف رظنلا وهو : عويبلا يف كرتشملا رظنلا نم عبارلا مسقلا
 مو تعقو اذإ ةدسافلا عويبلا نأ ىلع ءاماعلا قفتا : لوقنف « عقو اذإ دسافلا

 نأ ينعأ درلا اهكح نأ قوس ةلاوح وأ ناصقنوأ ءاف وأ اهيف دقع ثادحإي تفت

 . نوملا يرتشملاو نثلا عئابلا دري

 نم كلذ ريغ وأ نهر وأ ةبه وأ قتعب اهيف فرصتو تضبق اذإ اوفلتخاو

 لاقف تصقن وأ تف اذإ كلذك ؟ ةيقلا بجوي توف كلذ له تافرصتلا رئاس

 بجاولا نأو دسافلا عيبلا يف كلم ةهبش الو ًاتوف هلك كلذ سيل : يعفاشلا

 بهو نبأ هنع ىور ام الإ ةيقلا بجوي توف كلذ لك : كلام لاقو « درلا
 دنع ةدسافلا عويبلاو ©) ةفينح وبأ لاق كلذ لثمو « توفب سيل هنأ ابرلا يف

 فرصت ذفني الو . لصتي م مأ ضبقلا هل لصتا ءاوس . كلم هب لصحي م « ًادساف عيبلا ناك اذإ )١(

 . دمحأو ٠ يعفاشلا بهذم وهو « هريغ الو قتع الو . ةبه الو « عيبب هيف يرتشملا

 هذخأيف « هيف عوجرلا عئابللو ٠ ضبقلا هب لصتا اذإ . هيف تبثي كلملا نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو
 رظنا . هتيق ذخأيف . هيف عوجرلا عنمي ًافرصت يرتشملا هيف فرصتي نأ الإ « ةلصفنما ةدايزلا عم
 . (6'/7 يفاكلا ) كلام بهذمل فلؤملا هركذ ام رظناو ( 250/5 ينغملا )و ( 7375/56 عومجملا) .



 فد

 تضم تتاف اذإ اهنإف ةمرحلا امأف .. ةهوركم ىلإو ةمرحم ىلإ مسقنت كلام

 . ةهقلاب

 عويبلا ضعب هدنع حص امبرو « هدنع تحص تتاف اذإ اهنإف ةهوركملا امأو

 دسافلا عيبملا هيشت ةيعفاشلاف . كلذ يف هدنع ةهاركلا ةفخل ضبقلاب ةدسافلا

 مهدنع سيلف ريزنخلاو رمخلا عيبك هنيع ميرحت ناكمل دسافلاب ررغلاو ابرلا ناكل
 لدعلا مدع ناكمل وه امنإ رومألا هذه يف يهنلا نأ ىري كلامو « توف هيف

 عوجرلا وه اهيف لدعلاف ةعلسلا تتاف اذإف « ررغلاو ابرلا عويب ينعأ « اهيف

 وأ ةئامسخ يواست يهو ُدَرَتو ًافلأ يواست يهو ةعلسلا َضَبْقَت دق هنأل « ةيقلاب
 كلامو « دسافلا عيبملا يف ًاتوف قاوسألا ةلاوح كلام ىري كلذلو ٠ سكعلاب

 ةيقلا يرتشملا در فلسملا وه عئابلا ناكو تاف اذإ هنأ فلسلاو عيبلا يف ىري
 نم سيلف فلسلا ناكمل نلا يف هل عفر دق يرتشملا نأل نقلا نم ديزأ نكت م ام

 دقف عئابلا فلسأ يذلا وه يرتشملا ناك نإو « كلذ نم رثكأ دري نأ لدعلا

 اهدر ةيقلا يرتشملا ىلع تبجو اذإف  فلسلا ناكمل نقلا نم هنع عئابلا طح
 لعج ام ناكمل اهيف عنملا عقو افإ عويبلا هذه نأل « نملا نم ّلقأ نكت ملام

 « ضعبل مهضعب سانلا نوعل عوضوم وه يذلا فلسلا لباقم ضوعلا نم اهيف
 . عيملا نم هقفأ ةلأسملا هذه يف كلامو

 حصي له « فلسلا طرش ينعأ : ضبقلا لبق طرشلا كرت اذإ اوفلتخاو

 لاقو « خوسفم عيبلا : ءاماعلا رئاسو يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقف ؟ ال مأ عيبلا

 . خوسفم عيبلا : لاق محلا دبع نبا الإ خوسفم ريغ عيبلا : هباحصأو كلام

 داسف نضتي يهنلا نأروهجلا ةجحو . 27روهجللا لوق لثم كلام نع يور دقو

 كلذ يرتشملا طرش وأ « هضرقي وأ « هفلسي نأ طرشب ًائيش هعاب اذإ يهو : ةلئسلا هذه تمدقت )١(

 : ةمادق نبا لاق . دمحأو « يعفاشلاو « كلام لوق وهو « عيجلا دنع لطاب مرحم وهف « هيلع ...
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 عقو هلّبق نم يذلا طرشلا عفر دعب هححصي مل ًادساف عيبلا دقعنا اذإف يهنملا

 ةدوع يضتقي سيل ءيشلا داسف دعب تاسوسحلا يف دسفملا ببسلا عفر نأ اك « داسفلا

 . هماعاف , دوجولا نم داسفلا لبق هيلع ناك ام ىلإ ءىشلا

 نب ليعامسإ ةلأسملا هذه نع لأس يكمربلا لهس نب دمحأ نب دمحم نأ يورو

 ًامالغ عاب لجر نيبو عيبلاو فلسلا نيب قرفلا ام : هل لاقف يلاملا قاحسإ

 عيبلا اذهو « قزلا عدأ انأ : لاق اهنيب عيبلا دقعنأ اماف ءرمخ قزو رانيد ةئامب

 بواجف : كلذك فلسلا عيب نوكي نأ بجوف « عامجإي ءاماعلا دنع خوسفم

 . كلذ يف لوقلا مدقت دقو . ةجُح هب موقت ال باوجب كلذ نع

 يفو « ةحيحصلا عويبلا لوصأو ةدسافلا عويبلا لوصأ يف لوقلا ىضقنا دق ذإو

 عيم ةماعلا ةكرتشملا ةدسافلا ماكحألا لوصأو « ةحيحصلا عويبلا ماكحأ لوصأ

 ةعبرألا هذه نم ًادحاو ًادحاو صخي ام ىلإ رصنلف اهنم ريثكل وأ عويبلا
 . لوصألا ىرجم يرجي ام اهنم ركذن نأب كلذو « سانجألا

 ان اي ذين

 رظنا . عيبلا حص « ةفلسلا فلسلا ُطِرَتْشُم كرت نإ : لاق ًاكلام نأ الإ « ًافالخ هيف ملعأ الو
 : . ( 36٠١ /؟ ينغلا )

 نعو « نضي مام حبر نع ىجن ٍهَِيرَي ينلا نأ »ورمع نب هللا دبع نع يور ام روهملا ةجحو

 وبأ هجرخأ « فلسو عيب نعو « عيب يف نيطرش نعو « ةعيب يف نيتعيب نعو « ضبقي مل ام عبب

 رظنا « فلسو « عيب لحي ال ٠ ظفل يفو ء حيحص نسح ثيدحخ : لاقو « يذمرتلاو « دواد
 . ( ؟05 /؟ ينغلا )



 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو ... محرلا نمحرلا هللا مسب

 اًهلست سو هبحصو

 فرصلا باتك
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 ""فرصلا باتك

 ءرؤفلا وهو ةئيسنلا مدع : امهدحأ : ناطرش عيبلا اذه صخي ناك املو

 يف رصحني بابلا اذه يف رظنلا ناك ةيلثملا طارتشا وهو لضافتلا مدع رخآلاو

 . ةئيسنب سيل امم ةئيسن وه ام ةفرعم يف : لوألا : سانجأ ةسمخ

 نامسقني نامسقلا ناذه ذإ « لثامب سيل امم لثامم وه ام ةفرعم يف : يناثلاو

 عيبلا اذه نم ًاضيأ عقو ايف : ثلاشثلا . فالخلا كلانه ضرعيف ةريثك لوصفب

 وأ ةئيسنلاو ةدايزلا ىن ينعأ نيذه دحأ ىلإ ةعيرذ وه له اهيف فلتخم ةروصب

 نيعون ىلإ ًاضيأ مسقني اذهو « هباحصأو كلام وهو عئارذلاب لاق نم دنع اهيك

 هيف ربتعي ام ةهج نم عيبلا اذه ماكحأ صئاصخ يف : : سمانخخلا هلصأ ماسقتاك

 اذه فلاخي هنأ كلذو « امهيلك وأ لضافتلاو ءاسنلا مدع ينعأ : ناطرشلا ناذه

 . ةريثك ماكحأ ىف هيف نيطرشلا نيذه ناكمل عويبلا عيبلا

 باتكب هنومسوي يذلا باتكلا عورف يف ةعوضوملا بتكلا تلمأت اذإ تنأو

 اهنم بكرت ام ىلإ وأ ء ةسخلا سانجألا هذه ىلإ ةعجار اهلك اهتدجو فرملا
 كلذ نم وه سيل امم هنيعب دحاولا باتكلا يف نولْخْدُي يتلا لئاسملا ادع ام

 يف ءاضتقالا باب نم يه ةريثك لئاسم فرصلا يف ةيكلاملا لاخدإ لثم باتكلا

 ىلإ ينعأ « نيلصألا نيذه دحأ ىلإ لوئي اهنم دسافلا ناك امل نكلو « فلسلا

 ءاضتقا يف مهلئاسم لثم ؛ باتكلا اذه يف اهولخدأ لضافتلا وأ ةئيسنب فرص

 كذ وع انإ اندصق ناك م نكل « ضعي نم اهضعب ىداَلاو ةعومجلاو ةثقا

 نأ انيأر اه قوطنملا نم بيرق وأ عرشلا يف اهب قوطنم يه يتلا لئاسملا

 ىلع أرطي امل لوصألا ىرجم يرجت ةروهشم لئاسم عبس باتكلا اذه يف ركذن

 . بابلا اذه لئاسم نم دهتجما

 ةبتر ةعانصلا هذه يف دهتجلا هب غلبيل هانعضو امنإ باتكلا اذه نإف

 )١( ضعبب اهضعب ناُثألا عيب وه فرصلا .



 نفح

 وحنلا مع يف هل يفاكلا رذقلا نم هلبق َلّصَحُي نأ هل بجي ام لّصَح اذإ داهتجالا
 باتكلا اذه مرج واسم وه ام كلذ نم يفكيو هقفلا لوصأ ةعانصو ةغللاو
 ددعلا يف تغلب ولو هقفلا لئاسم ظفحب ال ًاهيقف ىّمَسُي ةبترلا هذهو ٠ لقأ وأ
 وه هقفألا نأ نونظي انتامز ةهقفتم دجن اك ناسنإ هظفحي نأ نكمي ام صقأ
 نأ نظ نمل ضرعي ام هش مهل ضرع ءالؤهو «رثكأ لئاسم ظفح يذلا
 نأ نيب وهو .ء اهلمع ىلع ردقي يذلا ال ةري َفاَقخ هدنع يذلا وه فافخلا
 جلصي ام هفافخ يف دجي ال مدقب نانإ هينأيس ةببث فافخ هدنع يذلا

 انُح مدق لكل عنصي يذلا وهو « ةرورض فانخلا عناص ىلإ اجليف « همدقل
 . تقولا اذه يف ةهقفتملا رثكأ لاثم وه اذهف « هقفاوي

 يتلا لئاسملا ركذ نم انك ثيح ىلإ عجرنلف هليبسب انك امع انجرخ دق ذإ
 . اهب اندعو
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 ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا عيب نأ ىلع ءاماعلا عمجأ : ىلوألا ةلأسملا
 نم هعبت نمو سابع نبا نع يور ام الإ ء ديب أدي لثب ًالثم الإ زوجي ال
 سابع نبا راص افإو « طقف ةئيسن هوعنمو ًالضافتم هعيب اوزاجأ مهنإف نييّكملا
 يف الإ ابر ال ٠ لاق هنأ لِي ينلا نع ديز نب ةماسأ نع هاور امل كلذل
 لعجي ملف ثيدحلا اذه رهاظب سابع نبا ذخأف « حيحص ثيدح وهو « ةئيسنلا
 . ةئيسنلا يف الإ ابرلا

 نأ يردخلا ديعس يبأ نع عفان نع كلام هاور ام ىلإ اوراصف روهمجا امأو
 اوفشت الو « لثب ًالْثم الإ بهذلاب بهذلا اوعيبت ال » : لاق ٍهََي هللا لوسر
 اهضعب اوفشت الو « لثم ًالْثم الإ ةضفلاب ةضفلا اوعيبت الو ضعب ىلع اهضعب
 - اذه يف يور ام حصأ نم وهو «زجانب ابئاغ ائيش اهنم اوعيبت الو ٠ ضعب ىلع
 . بابلا



 اا

 راصف « بابلا اذه يف ًاضيأ حيحص ثيدح تماصلا نب ةدابع ثيدحو

 سابع نبا ثيدح امأو . كلذ يف اضن تناك ْذِإ ثيداحألا هذه ىلإ روهملا

 ابرلا امنإ » لاق هنأ : اهدحأ : ناظفل هيف يور هنأل كلذ يف صنب سيل هنإف

 . باطخلا ليلد باب نم الإ لضافتلا ةزاجإ هنم مهفي سيل اذهو « ةئيسنلا يف

 . صنلا هضراع اذإ ايس الو فيعض وهو

 ظفللا اذه نم ىوقأ وهف « ةئيسنلا يف الإ ابر ال »وهو رخآلا ظفللا امأو

 ديري نأ لحي نكل ءابرب سيلف ةئيسنلا ادع ام نأ يضتقي هرهاظ نأل
 اذه ناك اذإو ءرثكألا يف عقاولا نأ ةهج نم « ةئيسنلا يف الإ ابر ال » هلوقب

 .. اهنيب عملا حصي يتلا ةهجلا ىلع هليوأت بجو صن لوألاو القحم 1

 هضعب عيب عنم يف ءاوس هَعوُّضَمو ُهَرْبَتو هكوكسم نأ ىلع روهملا عمجأو
 زيجي ناك هنإف ةيواعم الإ « كلذ يف ةمدقتملا ثيداحألا مومعل ًالضافتم ضعبب

 هنأ كلام نع يور ام الإو « ةغايصلا ةدايز ناكمل غوصملاو ربتلا نيب لضافتلا
 مهنم ذخأيو برضلا ةرجأ مهيطعيف هقرَوب برضلا راد ِتأي لجرلا نع لئس
 جورخ ةرورضل كلذ ناك اذإ : لاقف « همهرد وأ هقرو نزو مهاردو ريناند

 نم مساقلا نبا لاق هبو ٠ سأب هب نوكي ال نأ وجرأف كلذ وحنو ةقفرلا

 روهمجو رانيد نب ىسيعو هباحصأ نم بهو نبا كلذ ركنأو « هباحصأ

 فالتخا ىلع نيرانيدلاب وأ نزاولاب صقانلا رانيدلا لدب كلام زاجأو « ءاماعلا
 ةهج ىلع زوجي ال يذلا نم كلذ هيف زوجي يذلا ددعلا يف هباحصأ نيب

 . © فورعملا

 ةرم اهتداعإ ىلإ ةجاح الف عويبلا باتك لوأ يف مالكلا اهيف ىفوتسم اهانركذ دق لئاسملا هذه )١(
 .'ىرخأ
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 ةضفلاب عابّي ىّلَحْلا فحصملاو فيسلا يف ءاماعلا فلتخا : ةيناثلا ةلأسملا

 زوجي ال : يعفاشلا لاقف « بهذ ٌةَيَّلَح هيفو بهذلاب وأ « ةضف َةَيَلح هيفو

 , بهذلاب بهذلاو كلذ يف ةضفلاب ةضفلا عيب ىف ةطرتشملا ةلثاملا لهجل كلذ

 زاج لقأف ثلثلا ةضفلا وأ بهذلا نم هيف ام ةيق ناك نإ : كلام لاقو

 ًابهذ هتيلح تناك ْنِإ بهذلاب وأ « ةضف هتيلح تناك ْنِإ ةضفلاب ينعأ « هعيب

 عيبلا يف ةدوصقم نكت مل ةليلق ةضفلا تناك اذإ هنأ ىأر هنأكو ءرجي مل الإو

 يفرمألا كلذكؤ . © فيسلا يف ىتلا ةضفلا نم رثكأ ةضفلا تناك اذإ ةضفلاب

 هلثم لباقي بهذلا وأ هيف يتلا ةضفلا نأ اوأر منأل ٠ بهذلاب ىلحملا فيسلا عيب

 . فيسلا ةيق لضفلا ىقبيو « هب هارتشملا ةضفلا وأ بهذلا نم

 ةلاضف ثيدح نم كلذ يف دراولا صنلاو ثيداحألا مومع يعفاشلا ةجحو

 وأ :ريناندب تعيبف ء بهذب ةهومم رادب لثم دقو ( 185 ٠١/ عومجملا ) يعفاشلا بهذمل رظنا )١(

 حصي ال هنانف « ءيش هنم جرخب تحن اذإ ؛ ثيحب هيوقلا ناكو « مهاردب تعيبف « ةضفلاب ةهومم
 تحن اذإ « ثيحب ناك نإو « بهذلاب ةضفلاب هومملا وأ ٠ ةضفلاب بهذلاب هومملا عاب ولف . عيبلا
 . نالوق اهيفف « ةفلتخم ةيقلاو ٠ ءيش هنم لصحي ناك نإو « عيبلا حص « ءيش هنم لصحي ال
 ةلئسملا هذه : يوونلا لاق ( 55 /؟ هيلع يواصلا ةيشاحو ءريغصلا حرشلا ) كلام بهذمل رظناو
 عاب اذإ , اهتروصو . ةوجع َدّم ةلئسمب ةفورعملا محريغو ٠ هباحصأو ٠ يغفاشلا بتك يف ةروهشملا
 « باطخلا نب رمع نع لوقنم اذهو ءزوجي ال « نيهردب وأ . ةوجع يدم ًامهردو « ةوجع ٌدُم

 نب دمحجو « قحسإو . دمحأو . يعفاشلا بهذم وهو . فلسلا نم ةعامجو « اههنع هللا يضر هنباو
 « بهذلا نم هيف امم رثكأب زوجي : حلاص نب نسحلاو ٠ يروثلاو « ةفينح وبأ لاقو . يلاملا محلا
 « بهذب ىلحلا فيسلا عيب زوجي : نورخآو هباحصأو ٠ كلام لاقو . هنودب الو « هلثمب زوجي الو
 , هريغل ًاعباتت عيبملا يف ناك اذإ « بهذلاب هعيب زوجيف « بهذ هيف امم هانعم يف وه ام هريغو
 : . يعخنلاو ٠ يبعشلاو نسحلا لاق هبو « نوداف ثلثلا نوكي نأب هرّدقو

 , لقأ مأ ء« بهذلا نم هلثبب هعاب ءاوس « ًاقلطم بهذلاب هعيب زوجي : نايلس يبأ نب دامح لاقو
 داشرإ شماهب ( 1١ /7 يوونلل ملسم حرش ) رظنا . ثيدحلا حيرصل فلاخع طلغ اذهو . . رثكأ مأ
 1 . ( 55/6 ينغملا )و يراسلا



 نفح

 اهيف ةدالقب ربيخب وهو ِهّتِيَم هللا لوسر ىتأ » لاق هنأ ًيراصنألا هللا دبع نبا

 يف يذلا بهذلاب هت هللا لوسر رمأف « عابت مثاغملا نم يهو زرخو بهذ
 ًابزو بهذلاب بهذلا : ِمَِي هللا لوسر مهل لاق مث « هدحو عزني ةدالقلا

 دقو . قالطإلا ىلع كلذ زاجأف انلق اك ةيواعم امأو 7 سم هجرخ « نزوب
 نم هاور امل .. اهيف تنأ ضرأ يف نكسأ ال : لاقو ديعس وبأ هيلع هركنأ

 . ثيدحلا

 ايت ذي ذيق

 . ًازجان عقي نأ فرصلا طرش نم نأ ىلع ءاماعلا قفتا : ةغلاشلا ةلأسملا

 فرصلا : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقف « ىنعملا اذه دحي يذلا نامزلا يف اوفلتخاو

 نإ : كلام لاقو « ضبقلا رخأت وأ َلُجَعَت نافراصتملا قرتفي ملام ًازجان عقي

 . "9 هيف ةدعاوملا هرك ىتح اقرتفي مل نإو فرصلا لطب سلج ا يف ضبقلا رخأت

 )١( يئاسنلاو « سم هاور ثيدحلا ٠ هححصو « يذمرتلاو « دواد وبأو .
 اهيف ةدالق » اهضعب يف أدج ةريثك قرط ريبكلا يف يناربطلا دنع هل : صيخلتلا يف ظفاحلا لاق

 زرخ » اهضعب يفو « بهذو ءزرخ » اهضعب يفو « رهوجو « بهذ » اهضعب يفو « بهذو ءزرخ

 ةعبسب » ىرخأ يفو « ريناند ةعستب هاهضعب يفو « ًارانيدرشع ينثاب هاهضعب يفو . « بهذب ةقلعم ٠
 . ةلاضف اهدهش ًاعويب تناك اهنأب فالتخالا اذه نع يقهيبلا باجأو « ريناند
 نم دوصقللا لب . افعض بجوال فالتخالا اذه نأ يدنع ددسم باوجلاو : ظفاحلا لاق

 ردقو « اهسنج امأو . لصفي م ام عيب نع يهنلا وهو هيف فالتخا ال . ظوفحم لالدتسالا

 نيب حيجرتلا يغبني ذئنيحو ؛ بارطضالا كح بجوي ام لاحلا هذه يف هب قلعتي الف « اهنم

 نيقابلا ةياور نوكيف ٠ مهطبضأو « ْمهظفحأ ةياور ةحصب محيف  تاقث عيملا ناك نإو « اهتاور
 . (راطوألا لين ) و ( صيخلتلا ) رظنا ةذاش هيلإ ةبسنلاب

 ريغب عيبلا ةحصل طرش سلجملا يف ضبقلاو , ضعبب اهضعب ناثألا عيب فرصلا : ةمادق نبا لاق )١(

 اقرتفا اذإ « نْيَقراصتملا نأ ىلع معلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ : رذنلا نبا لاق . فالخ

 ايشاقت ولو « لاط نإو ٠ سلجملا يف ضبقلا ءىزجيو ء دساف فرصلا نأ اضباقتي نأ لبق
 . دمحأو ٠ يعفاشلا دنع زاج « هدنع اضباقتف , فارصلا ىلإ وأ , اهدحأ لزنم ىلإ نْيَبحطصم
 . ( ه. /6 ينغملا ) رظنا . اهسلجم اقراف اهنأل ٠ كلذ يف ريخ ال : كلام لاقو



 نير

 ءاه الإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم يف مهددرت فالخلا ببسو
 حلاص ظفللا اذه نأ ىأر نف « رثكألاو لقألاب فلتخي اذه نأ كلذو (9 « ءاهو

 زوجي : لاق ءاهو ءاه عاب هنأ هيلع قلطي هنأ ينعأ ٠ سلجملا نم قرتفي م نم

 نم ضبقلا عقو اذإ الإ حصي ال ظفللا نأ ىأر نمو . سلجملا يف ريخأتلا

 فرصلا لطب سلجلا يف دقعلا نع ضبقلا رخأت نإ : لاق روفلا ىلع نيفراصتملا
 الإ «رايخ الو ةلامح الو ةلاوح فرصلا يف مهدنع زجي مل ىنعملا اذه ىلع مهقافتال

 . رايخلا هيف زاجأ هنأ روث ىبأ نع يكح ام

 ءامههدحأ وأ نافراصتملا هيلع ّبَلْغُي يذلا ريخأتلا يف بهذملا يف فلّتخاو

 يف كلذك سيل هنإ ليق ةرمو ءرايتخالاب عقي يذلا لثم هنإ هيف ليق ةرف

 . باتكلا اذه يف اهركذ اندصق سيل كلذ يف مهل ليصافت

 اي ذل قل

 اهيف دجو مث ريناندب مهارد فرطصا نيف ءاماعلا فلتخا : ةعبارلا ةلأسملا

 ريناند تناك نإو « فرصلا ضقتني : كلام لاقف « هدر دارأف « ًافئاز ًاهرد

 ىلع مهرد داز نإف رانيد فرص ىلإ هقوف اف مهردلل رانيد اهنم ضقتتنا ة

 . فرص ىلإ يهتني نأ نيبو هنيب ام اذكهو ء رخآ رانيد اهنم ضقتتا رانيد

 وبأ لاقو . ءيش فرصلا نم لطبي مل فئازلا مهردلاب يضر ْنِإو : لاق . رانيد

 نوكت نأ الإ هليدبت زوجيو « فئازلا مردلاب فرصلا لطبي ال : ةفينح

 . دودرملا يف فرصلا لطب اهدر نإف ءرثكأ وأ ماردلا فصن فويزلا

 هل ًاكيرش نوكي وأ اهلدبأ ءاش نإ ًاريخم ناك فويزلا در اذإ : يروثلا لاقو

 فرصلا لطبي ال : دمحأ لاقو . ريناندلا بحاصل ينعأ : ريناندلا يف كلذ ردقب

 يف لدبلا زيجي كلام باحصأ نم بهو نباو . ًاريثك وأ ناك ًاليلق درلاب

 امسالو ريثأت اهل سيل فرصلا يف ةرظنلا ىلع ةبّلقلا نأ ىلع ينبم وهو « فرصلا

 )١( ثيدحلا جيرخت مدقت .



 نفض

 . نسحأ وهو ٠ ضعبلا يف

 ءاهقفل لصحتيف « نالوق فويزلاب فرصلا نالطب يف يعفاشلا نعو
 « درلا دنع ًاقلطم فرصلا لاطباي لوق : لاوقأ ةعبرأ ةلأسملا هذه يف.راصمألا

 « ريثكلاو ليلقلا نيب قرفلاب لوقو « لدبلا بوجوو فرصلا تابثإب لوقو

 . 9 هل ًاكيرش نوكي وأ فئازلا لدب نين رييختلاب لوقو

 هيف ةرثؤم فرصلا يف ريخأتلا ىلع ةبلغلا له : هلك اذه يف فالخلا ببسو

 ؟ ريثكلا ىف وأ ليلقلا يف ةرثؤم يه لهف ةرثؤم تناك نإو ؟ ةرثؤم ريغ وأ
 يضر ْنِإ هنإ هيف لاق ةرف « هيف برطضا بهذملا نإف ناصقنلا دوجو امأو

 « فويزلا ىلع ًاسايق فرصلا ضقتنا لدبلا بلط ْنِإو « فرصلا زاج ناصقتلاب

 اذإ ًاضيأ اوفلتخاو . فيعض وهو « هب يضر ْنِإو فرصلا لطبي : لاق ةرمو

 ليقف ء زجانتلا ىلع دقعنملا فرصلا ينعأ ء هضعب رخأتو فرصلا ضعب ضبق
 هبو « طقف رخأتملا هنم لطبي ليقو « يعفاشلا لاق هبو « هلك فرصلا لطبي

 يف فالخلا ىنبمو « بهذملا يف نالوقلاو ,« فسوي وبأو دمحو ةفينح وبأ لاق

 اهنم مارحلا وأ « اهلك ةقفصلا لطبت له لالحو مارح اهطلاخي ةدحاولا ةقفصلا

 ,(0؟ طقف
 ل ١ ل

 دنع امأ ( ه/؟ يفاكلا )و ( ه/ /؟ يواصلا ةيشاح عم ريغصلا حرشلا ) كلام بهذمل رظنا )١(

 : نيمسق نم ولخي ال بيعلا نإف « دمحأو ٠ يعفاشلا

 « ًاساحن وأ « ًاصاصر مهاردلا دجي نأ لثم « عيبملا سنج ريغ نم ًاشغ بيعلا نوكي نأ : امههدحأ
 . يعفاشلا لوق وهو « دمحأ هيلع صن . لطاب فرصلاف ًاحسم رانيدلا وأ « كلذ نم ءيش هيف وأ

 . رايخلاب يرتشملاو « حيحصو لطاب : تاياور ثالث دمحأ نع ةلبانحلا نم ركب وبأ ركذو

 دنع رطفتت ةنشخ وأ « ءادوس ةضفلا نوك لثم : هسنج نم بيعلا نوكي نأ : يناشلا مسقلا

 نيبو « كاسمإلا نيب ريخم يرتشملاو ء حيحص دقعلاف « ناطلسلا ةكسل ةفلاخم اهتكس وأ « برضلا

 . ( 3077/5 مألا ) ؛ ( 6 /6 ينغملا ) رظنا . دمحأو . يعفاشلا بهذم وهو . خسفلا

 مل « فرصلا ضعب رخأت نإ » : لاقف « كلاملدحاو لوق ىوس يفاكلا يف ربلا دبع نبا ركذي مل (؟)



 انففي

 بهذلاب بهذلا يف ةزئاج ةلطارملا نأ ىلع ءاماعلا عمجأ : ةسماخلا ةلأسملا

 ةفص تناك اذإ كلذو « نزولا قافتال ددعلا فلتخا نإو « ةضفلاب ةضفلا يفو

 ةفص فلتخت نأ : اهدحأ : نيعضوملا يف ةلطارملا يف اوفلتخاو . ةدحاو نيبهذلا
 نأ رخآلا ديريف . رخآلا نع نيبهذلا دحأ صقني. نأ : يناثلاو . نيبهذلا

 تناك ْنِإ ًابهذ وأ ٠ بهذب ةلطارملا تناك نإ مارد وأ ًاضَرَع كلذب ديزي

 سنج فلتخي نأ وهو « لوألا عضوملا يف امأ : كلام بهذف « ماردب ةلطارملا

 دحاولا بهذلا نم فنصب امهدحأب لطار ىتم هنأ ةءادرلاو ةدوجلا يف اهب لطارملا

 « أدرأ رخآلاو دحاولا فنصلا كلذ نم دوجأ امهدحأ « نيبهذ رخآلا جرخأو
 يذلا ينعأ ٠ نيبهذلا نم دحاولا فنصلا ناك نإو ء زوجي ال هدنع كلذ نإف

 امهنم أدرأ وأ رخآلا اهجرخأ نيذللا نيفلتخلا نيبهذلا نم دوجأ هدحو هجرخأ

 لاقو .هدنع ةلطارملا تزاج يناثلا نم دوجأو امهدحأ لثم وأ « اعم

 عيمجو ةفينح وبأ لاقو . كدذ زوجي الف نابهذلا فلتخا اذإ : يعفاشلا

 . © كلذ عيمج زوجي : نييرصبلاو نييفوكلا

 دسب لوقلا ىلإ ريصم وهو « ماهتالا كلذ هعنم يف كلام بهذم ةدمعو

 نيبهذلا عيب كلذب دصق افإ لطارملا نوكي نأ مهتي هنأ كلذو « عئارذلا

 نم هنم لقأب وأ« أدرألا نم هنمرثكأب طّسّولا نم ًاءْرُج ىطعأ هنأكف « ًالضافتم

 « مارد فرطصا نمو . ةدحاو ةقفص ناك اذإ « هعيمج لطبو . كلام دنع ضوبقملا حصي

 كلذ هل نوكيو « اههنيب فرصلا هب متيل « مهردلا كلذ هفلسي نأ هبحاص دارأف « ًامهرد تصقنف

 مث « ضعبلا ضبق نإ : دمحأ دنعو . ( ؛ /؟ يفاكلا ) رظنا «زجي مل ءهب هعبتي هيلع نيد
 ءانب « نيهجو ىلع ؟ ضوبقملا يف حصي لهو « ضّوعلا نم هلباقي ايفو « ضبقي م اهف لطب« اقرتفا
 . ( 0/6 ينغملا ) رظنا . ةقفصلا قيرفت ىلع

 فرصلا لظب « اقرتفاو ٠ ضعبلا اضباقتو « مهرد ةئامب ريناند ةرشع ىرتشا نإ يعفاشلا بهذمو

 . ( 358/٠١ عومجملا ) رظنا . ناقيرط ضوبقملا يفو ٠ ضوبقملا ريغ يف
 .ربلا دبع نبال ( ١ /؟ يفاكلا ) رظنا )١(



 انففر

 نأ كلذ لاثم « ًالضافتم بهذلاب بهذلا عيب ىلإ كلذ نم غرذتيف « ىلعألا

 « ىلعألا نم نيرشعب أَطَسَو ًالاقثم نيرشعو ةسخ ينم ذخ : رخآل لاق اناسنإ

 نم ىدأ ةرشعو ىلعألا نم نيرشع كييطعأ نكلو « انل اذه زوجي ال : لاقف
 ةسمخ اهلباقي ىندألا ةرشعلا نوكتف « طسولا نم نيثالث تنأ ينيطعتو « كبهذ

 . ىلعألا كبهذ نم نيرشعلا طسولا بهذ نم نيرشعلا لباقيو « كبهذ نم

 رابتعا ةيفنح يبأ ةدمعو . ةهقلا يف دوجوملا لضافتلا رابتعا يعفاشلا ةدمعو

 ةفراصملا يف مهفالتخا لثئكو « عئارذلا دسب لوقلا درو نيبهذلا نم نزولا دوجو

 مهفالتخا امأو .. باهذألاوأ نيبهذلا ةدوج تفلتخا اذإ ينعأ « ددعلاب نوكت يتلا

 امموأ « ابرلا هيف امم رخآ ًائيش ديزي نأ اهدحأ دارأف . ةلطارملا تصقت اذإ

 هبحاص امهدحأ لطاري نأ لثم « فالتخالا اذه نم بيرقف « هيف ابرال

 نأ هيمن نمت يذلا ديدي « رخألا نم نيعذلا دحأ صقنيف « بهذ بهذ

 : ثيللاو يعفاشلاو كلام لاقف « ًاضَرَع وأ مارد صقانلا ٍضَوِع يِطْعُي

 : نويفوكلاو ةفينح وبأ هلك كلذ زاجأو « ةدساف ةلطارملاو زوجي ال كلذ

 . ضرعلل لباقم لضفلا ءاقبو نيبهذلا نم ةلثاملا دوجو ريدقت ةيفنحلا ةدمعو

 ةدمعو . ًالضافتم بهذلاب بهذلا عيب كلذب دصقي نأ يف ةمهتلا كلام ةدمعو

 اذه لثمو . لضفلاب يذلا ددعلا وأ نزولا وأ ليكلاب ةلثاملا مدع يعفاشلا

 . ددعلاب ةفراصملا تناك اذإ نوفلتخي

 ا #اا #

 ريناند هبحاص ىلع اهدحأل نوكي نيلجرلا يف اوفلتخاو : ةسداسلا ةلأسملا

 : كلام لاقف ؟ ةمذلا يف يهو اهافراصتي نأ زوجي له « مارد هيلع رخآللو

 ريغ ىفو لاحلا يف زوجي ةفينح وبأ لاقو « ًاعم ًالَح دق اناك اذإ زئاج كلذ
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 . © الحي م وأ الح كلذ زوجي ال : ثيللاو يعفاشلا لاقو « لاحلا

 ىرحأ ناك زجاشب بن بئاغ زجي مل اذإو ٠ بئاغب بئاغ هنأ هزجي مل نم ةجحو

 9 كلذ يف نيلجألا لولح ماقأف كلام امأو . بئاغب .بئاغ زوجي ال نأ

 عبي :نم كلذ نوكي االثل « ًاعم نيلاح انوكي نأ طرتشا انإو « زجانلاب زجانلا

 باحصأ نم ةنانك نباو بهو نبا لاق يعفاشلا لوقبو . نْيّدلاب نْيّدلا
 . كلام

 هعفد اذإ اهدنع سيلام ىلع فرصلا زاوج يف مهفالتخا اذه نم بيرقو

 لبق هاضباقتف سلجلا يف هاضرقتسي نأ لثم قارتفالا لبق هبحاص ىلإ اهدحأ '
 نيفرطلا نم مماقلا نبا ههركو « ةفينح وبأو يعفاشلا كلذ زاجأف قارتفالا
 طقف ضرقتسملا وه اهدحأ ناك اذإ ينعأ ٠ دحاولا فرطلا نم هفختساو

 . دحاو فرط نم نوكي نأ الإ كلذ زوجي ال : رفزت لاقو

 لجأ ىلإ مارد لجرلا ىلع هل نوكي لجرلا يف مهفالتخا بابلا اذه نمو

 زاوج ىلإ كلام بهذف ؟ سكعلاب وأ ًابهذ لجألا لح اذإ اهيف ذخأي له
 نإو كلذ زاجأ هنأ الإ ةفينح وبأ لاق هبو « قارتفالا لبق ضبقلا ناك اذإ كلذ

 مل وأ الاخ لجألا ناكأ ءاوس  ءاماعلا نم ةعامج كلذ زجي و لجألا لحي م
 ثيدح كلذ زاجأ نم ةجحو . دوعسم نباو ساب اع نب لوق وهو « (" نكي

 عيبأو ٠ ماردلا ذخآو ريناندلاب عيبأ « عيقبلاب لبإلا عيب أ تنك : لاق رع نبا

 سأب ال » : لاقف ِهَتَِم هللا لوسر كلذ نع تلأسف «ريناندلا ذخآو مهاردلاب

 )١( ينغملا ) ةلئسملا هذه رظنا  ) 7١8 /6يعفاشلا بهذك ةلئسملا هذه يف دحأ بهذمو .

 مهيلع ءاَوَس > : ىلاعت هلوق يف اك مأب فطعلا بجي «ريبعتلا اذه لثم يف نأب لبق نم انهبن دق (1)
 نأب مريغو « ءاهقفلا علوأ دقو « بيبللا ينْعَم ه يف ماشه نبا لاق دقو < مرِذنت مل مأ ْمهتزتنآآ
 . ( 89/١ بيبللا ىنغم ) رظنا . ْمأِب فطعلا باوصلاو . ( اذك وأ « اذك ناك ءاوس ) اولوقي



 ةة

 يف ءاج ام هزجي مل نم ةجحو . دواد وبأ هجّرخ ()7« هموي رعسب ناك اذإ كلذب

 ْ . «زجانب ًابئاغ اهنم اوعيبت الو » هريغو ديعس ىبأ ثيدح

#0 * 

 هنإ : لاقف كلام بهذم يف فرصلاو عيبلا يف فلتخا : ةعباسلا ةلأسملا

 ناكأ ءاوسو « هبحاصل عبت رخآلاو رثكألا امهدحأ نوكي نأ الإ زوجي ال
 دحاو رانيد يف فرصلا ناك نإ ليقو «ريناند يف وأ دحاو رانيد يف فرصلا
 .زاوجلا يف رخآلل ًاعبات اههدحأ نوك ربتعا رثكأ يف ناك نإو « عقو امفيك زاج
 هنأل « دوجأ وهو عيبلاو فرصلا بهشأ زاجأو ء زجي مل نيدوصقم أعم اناك نإف
 . "ررغ ىلإ الو ابر ىلإ يدؤي ام كلذ يف سيل

#000 * 

 زاوج نأ ىلع ليلد هيف : يناكوشلا لاق . مهاردلا لدب « قرولا ٠» ظفل يفو . ةسمخلا هاور ثيدحلا )١(
 عبي زوجي الف « نايوبر نالام ةضفلاو « بهذلا نأل ٠ سلجلا يف ضباقتلاب ديقم لادبتسالا
 يضر هللا دبع هنباو ءرمع نع يكحم وهو ٠ .سلجلا يف ضباقتلا عوقو طرشب الإ رخآلاب امهدحأ
 « ةفقينح ينأو ٠ يعفاشلاو ٠ كلامو « يرهزلاو ٠ سواطو « حلاو ٠ نسحلاو « اههنع هللا
 . مهريغو « دمحأو ٠ يعازوألاو « يروثلاو
 هنأ : يعفاشلا يلوق دحأ وهو « بيسما نب ديعسو « سابع نباو « دوعسم نبا نع يورو
 يف وه ؟ ءاهموي رعسب نوكي نأ طرشب : لاق نم مهنف « نولوألا فلتخاو : لاق مث . هوركم
 « ىلغأو ء اهموي رعسب زوجي هنإ : يعفاشلاو : ةفينح وبأ لاقو « دمحأ بهذم وهو ثيدحلا
 اذإ » ثيدح نم صخأ وهو «« اهموي رعسب » هلوق نم ثيدحلا يف ام فالخ وهو ٠ صخرأو
 رظنا . صاخلا ىلع ماعلا ىنبيف « ديب ادي ناك اذإ . متكش فيك اوعيبف « فانصألا هذه تفلتخا
 . ( ١8 /6 راطوالا لين )

 )١( كلام بهذمل ( 7 /؟ يفاكلا ) ةلئسملا هذه رظنا .





 هلآو دمج انديس ىلع هللا ىلصو ... محرلا نمحرلا هللا مسي

 اهلست مسو هبحصو

 ملّسلا باتك





 نفشأ

 * ملُسلا باتك

 بابلا . هطورشو هلحم يف : لوألا بابلا : باوبأ ةثالث باتكلا اذه يفو

 ءمسلا هيلع دقعنا ام لدب هسيلإ مسملا نم يضتقي نأ زوجي اهف : يناشلا
 يف : ثلاشلا بابلا . ريخأتلاو ليجعتلاو ةلاقإلا نم كلذ يف ضرعي امو
 . مّلّسلا يف مهفالتخا

 يف فوصوم ىلع دقع هوه : هفيرعتو افلَسو « املس ىمسو فّلسو . فلسأو « لسأ : لاقي *

 . ةيعفاشلا فيرعت اذه « ًالجاع ىطعي لذبب ةمذلا

 امأ . « لجأ ىلإ ةمذلا يف فوصوم ضوع يف رضاح ضوع ملست » هنأب هوفرعف « ةلبانحلا امأ

 ةضواعم دقع ه هنأب هوفرع دقف « ةيكلاملا امأ . « لجاعب لجآ ءارش » هنأب هوفرع مهنإف « ةيفنحلا

 « دحأاو ىنعم لوح رودت اهلكو . « نيضوعلا لثاممريغ « ةعفنم الو « نيعريفب ةمذ لغش بجوي
 . ًالجاع هنُث ذخأو « ةمذلا يف فوصوم عيب وهو

 نم هيف ربتعيو . فلسلاو , سلا ظفلبو ٠ عيبلا هب دقعني امب دقعني ٠ عيبلا نم عون وهو

 ( 5١5 /؟ ينغلا ) رظنا . عامجإلاو « ةنسلاو « باتكلاب زئاج وهو . عيبلا يف ربتعي ام طورشلا

 ىلإ ِنْيَدِب ْمُكْنَياَدَت اذإ اونمآ نيذلا اهيأاي > : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ ( يوونلل لسم حرش )و
 . ةرقبلا 187 ةيأ « هوبتكاف ىَمَنُم لجأ

 هنع ظفحن نم لك عمجأ : رذنملا نبا لاقف ؛ عامجإلا امأو . يتألا سابع نبا ثيدحف ةنسلا امأو

 . زئاج ملسلا نأ ىلع معلا لهأ نم
 يذلاو « عويبلا نم عونلا اذمل ( ةرصاعملا ةيمالسإلا فراصملا نم ةعيرشلا فقوم ) انباتك رظنا

 نض مسلا » ناونعب ًالاقم « ةيماع دودرو تالاقم انباتك رظناو . ًايلاح ةيمالسإلا كونبلا هعبتت
 . ملسلا عيب وه يدنتسملا داتعإلل يعرشلا فييكتلا نأو ٠ « يدنتسملا داتعالا

 . « تالاقملا » يف « لسلا لوح ةديدج ةيرظن » كلذك رظناو





 نفضل

 لوألا بابلا

 " هطرشو هلحم يف

 نم تبث امل نزوي وأ لاكي ام لك يف هزاوج ىلع اوعمجأ مهنإف هلحم امأ
 رقلا يف نوماسي مهو ةنيدملا ِهَقلَي ينلا مدق : لاق روهشملا سابع نبا ثيدح
 مولعم نت يف فلسيلف فلسأ نم » : هَِلَم هللا لوسر لاقف « ثالثلاو نيتنسلا

 « ةمذلا يف تبثي ال اهف هعانتما ىلع اوقفتاو )2 مولعم لجأ ىلإ مولعم نزوو

 . راقعلاو رودلا وهو

 دواد كلذ عنف « اهيف اوفلتخاف ناويحلاو ضورعلا نم كلذ رئاس امأو

 زئاج هنأ ىلع روهجلاو . ثيدحلا اذه رهاظ ىلإ ًاريصم رهاظلا لهأ نم ةفئاطو
 . ددعلاو ةفصلاب طبضنت ىتلا ضورعلا يف

 ناويحلا كلذ نف ء ةفصلاب طبضن ال امم طبضني ايف كلذ نم اوفلتخاو

 , زئاج اهيف ملسلا نأ ىلإ ثيللاو يعازوألاو .يعفاشلاو كلام بهذف « قيقرلاو

 : قارعلا لهأو يروثلاو ةفينح وبأ لاقو . ةباحصلا نم رمع نبا لوق وهو

 كلذ يف رمح نعو . دوعسم نبا لوق وهو « ناويحلا يف مسلا زوجي ال

 ش . نالوق

 )١( ؟يراسلا داشرإ )رظنا . ةعاملا هاور لب « لسمو « يراخبلا هاور « .. ءيش يف فلس نم »ثيدح /
 ١ ( صيخلتلا:) رظنا . يعفاشلا هاور كلذكو . سابع نأ نع 5/ ) 7١ثيدح كلذكو

 عير هللا لوسر عم متاقملا بيصن انك »: الاق يفوأ يبأ نب هللا دبعو « يزبأ نب نمحرلا دبع ٠ ناكف

 مهل ناكأ : تلقف « بيبزلاو ؛ ريعشلاو ء ةطنحلا يف مهفلسنف . ماشلا طابنأ نم طابنأ انيتأي

 رظنا يذمرتلا الإ ةسملا هاور « كلذ نع مهلأسن انك ام : لاق ؟ عرز مهل نكي مل مأ « عرز

 ) دوعسم نبأ : ناويحلا يف ملسلا زاوجب لاق نمو ( 557 /ه راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم «
 يرهزلاو ء دهاجمو ء يبعشلاو « نسحلاو ,.بيسملا نب ديعسو « رمع نباو « سابع نباو «

 يعازوألاو ٠ قحسإو « يعفاشلاو ٠ يناجزوجلا هاكحو . دمحأ دنع بهذملا رهاظو ء روث وبأو
 ش -« دوعسم نباو «رمع نع كلذ يورو « يروثلاو « ةفينح وبأ هعنم نميو . محلاو , ءاطع نع



 نفض

 ىب هيَ يبلا نأ » سابع ع نبأ نع يؤر ام كلذ يف قارعلا لهأ ةدمعو

 امبرو . لوألا قيرفلا دنع فيعض ثيدحلا اذهو () « ناويحلا يف فلسلا نع

 . "9 ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب نع مالسلاو ةالصلا هيلع هيهنب ًاضيأ اوجتحا
 ل هللا لوسر نأ » رمع نبا نع يور ام ناويحلا يف ملسلا زاجأ نم ةدمعو
 . ةقدصلا صالق ىلع ذخأي نأ هرمأف « لبإلا تدفنف « ًاشيج زهجي نأ هرمأ
 ينلا نأ » ًاضيأ عفار يبأ ثيدحو 9 « ةقدصلا لبإ ىلإ نيريعبلاب ريعبلا ذخأف
 . ةمذلا يف هتوبث ىلع لدي هلك اذهو : اولاق (9 « اركب فلستسا ِةَنَم

 : يناثلاو . ىنعملا اذه يف راثآلا ضراعت : اههدحأ : نائيش مهفالتخا ببسف

 ناويحلا نيابت ىلإ رظن نف « طبضي ال وأ ةفصلاب طبضي نأ نيب ناويحلا درت
 - ىلإ رظن نمو . طبضتت ال : لاق سفنلا تافم ةمانبو تافملاو قا يف

 زجي مف ٠ « كلذ ريغو ردلاو ضيبلا يف مهفالتخا اهنمو . : لاق اههباشت
 هزاجأ محللا يف كلذكو « ددعلاب كلام هزاجأو ضيبلا ف 0 ةفينح وبأ
 . عراكألاو سوؤرلا يف مسلا كلذكو « ةفينح وبأ هعنمو « يعفاشلاو كلام
 ةفينح يبأ لوق كلذ يف فلتخاو « ةفينح وبأ هعنمو « كلام هزاجأ
 هعنمو , كلام هزاجأ , صوصفلاو ردلا يف سلا كلذكو « يعفاشلاو
 ةعيرشلل ةطباضلا لوصألا وه امنإ لئاسملا هذه نم اندصقو « يعفاشلا

 /؟ ءاهقفلا ةفحت )و ( ١7 /6 ينغملا ) رظنا يناجزوجلاو « يبعشلاو « ريبج نب ديعسو « ةفيذحو 5
 ةجاح يف نحنو « مالسإلا ةحامم عم ىشقي ثيح ذخأن لوألا لوقلابو ةن ةفينح يبأ بهذمل ( 1
 قبس امم رثكأ هيلإ مويلا

 )١(. ثيدحلا جيرخت مدقت .

 . ثيدحلا اذه جيرخت مدقت (؟)

 ( صيخلتلا ) . دواد وبأ هاور « نيريعبلاب ريعبلا ىرتشا هنأ » ثيدح (؟)
 لين عمرابخألا ىقتنم ررظنأ عفار يبأ نع يراخبلا الإ ةعامجلا هاور « .. اركب فلستسا » ثيدح (؟)

 .( "09 /ه راطوألا



 انفضزا

 . "2رصحنم ريغ كلذ نأل « عورفلل ءاضحإ ال

 انف اة ذيك

 يهف اهيلع عمجملا امأف « اهيف فلتخم اهنمو اهيلع عم اهنف : هطورش امأو

 زوجي ال ايف هعانتماو « ءاسنلا هيف زوجي امم نوثملاو نملا نوكي نأ اهنم : ةتس

 قافتا امإو « هللا همحر كلام هاري ام ىلع عفانملا قافتا امإ كلذو « ءاسنلا هيف

 هاري ام ىلع سنجلا عم معطلا رابتعا امإو « ةفينح وبأ هاري ام ىلع سنجلا

 ٠ ٠ . ءاسنلا ةلع يف يعفاشلا

 هنأش امم ناك نإ ددعلاب وأ نزولاب وأ ليكلاب امإ ًاردقم نوكي نأ اهنمو
 اهنمو . ةفصلا هنم دوصقملا امم ناك نإ ةفصلاب ًاطبضنم وأ ء« ريدقتلا هقحلي نأ

 ًالجأ لجؤم ريغ نلا نوكي نأ اهنمو.. لجألا لولح دنع ًادوجوم نوكي نأ
 يف اوطرتشاو . () ةلملا يف اذه « ءيلاكلاب ءيملاكلا باب نم نوكي الثل « ًاديعب

 لوقلا وهو . دمحأ هيف عنمو ٠ يعازوألاو يعفاشلاو « ةفينح وبأ ملسلا هيف زاجأف ٠ ضيبلا امأ )١(
 . يعفاشلا نع يناثلا

 دنع ملسلا هيف زوجي الف ءرولبلاو ٠ قيقعلاو « دجربزلاو « جذوريفلاو ٠ توقايلاو « ؤلؤللا امأو
 . كلذ ةحص كلام نع يكحو « دمحأو « يعفاشلاو « ةفينح يبأ

 عم زوجي ال ةفينح يبأ دنعو ء همظع عم ولو « يعفاشلا دنع مسلا زوجيف ءينلا محللا يف امأ

 يف امأ . كلامو ء دمحأ دنعزوجيو .زومجي ال ليقو : زوجي : ليق : مظع نودبو « مظعلا
 . كلام لوق وهو ءزوجي اههدحأ « محللاك نالوق اهيف يعفاشللف « فارطألاو « سوؤرلا
 ءرفاشملاو « ماظعلا هرثكأ نأل « ةفينح يبأ لوق وهو « زوجي ال رخآلاو ءروث يبأو ٠ يعازوألاو
 ىرخأو ءزاوجلاب ةياور : ناتياوز دمحأ نعو « محللا فالخب نوزومب سيلو « ليلق هيف محللاو
 يبأ بهذمل ( 7/,71 ءاهقفلا ةفحت )و( 178/١7 عومجملا )و( 50١/6 ينغملا ) رظنا زاوجلا مدعب

 نيد اننيدو ٠ كلذ لك ىلإ مويلا ةجاح يف سانلا نأل « كلذ لك زاوجب لئاقلا لوقلا حجرنو

 . ةحامسو ءرسي

 )١( نأو .« ةمذلا يف نوكي نأ : ةتس يهو « هيف ملا يف صتخي وه ام اهنم طورشلا يكون 



 نفراث

 يف زوجي ال نأ ىلع مهقافتا دعب نلا دقن ريخأت يف ةثالثلاو نيمويلا طارتشا

 زاجأو « ةثالثلاو نيمويلا ريخأت طارتشا كلام زاجأف « ًاقلطم الو ةريثكلا ةدملا

 سلجم يف ضباقتلا هطرش نم نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو . طرش الب هريخأت

 . اهيلع قفتم ةتس هذهف فرصلاك

 .؟ ال مأ هيف طرش وه له . لجألا : اهدحأ : ةعبرأ يف اوفلتخاو

 مسلا دقع لاح يف ادوجوم هيف ملسملا سنج نوكي نأ هطرش نم له : يناثلاو
 نلا نوكي نأ : عبارلاو . هيف ملسملا عفد ناكم طارتشا : كلاغلاو ؟ ال مأ
 لجألا امأف . ًافازج نوكي ال نأو ًادودعم امإو ًانوزوم امإو ًاليكم امإ ًاردقم
 كلام امأو . كلذ يف هنع فالخ الب ةحص طرش هدنع وه ةفينح ابأ نإف

 جرختي هنإ ليق دقو « سلا طرش نم هنأ ؛ هنع روهشلاو هبهذم نم رهاظلاف

 ٠ . لاحلا مسلا زاوج هنع تاياورلا ضعب نم

 نوكي بهذملا يف ملسلا نإ : لاقف كلذ يف رمألا ّلصَق هنإف يمخللا امأو

 مسو . ةعلسلا كلت عيب هنأش نم نوكي يذلا وهو « لاح مس : نيبرض ىلع

 نم ةدمحو . "' ةعلسلا كلت عيب هنأش نم سيل نم نوكي يذلا وهو , لجؤم

 لجألا .نوكي نأو «ليجأشلا طرقشي نم دنع الجؤم نوكي نأو « ًاردقم نوكي نأو « ًافوصوم -
 . لجألا لح دنع ًادوجوم نوكي نأو ٠ ًامولعم
 نيطرشلا ىلع اوقفتا دقو . ًادنقت ًاردقم سنجلا مولعم نوكي نأف : لاما سأر يف طرتشي ام امأو
 نوطرتشي « دمحأو , يعفاشلاو ٠ ةفينح ابأ نإف « نقلا ليجأت امأ دقنلا يف اوفلتخاو « نيلوألا

 . دقعلا لطب ٠ كلذ لبق اقرفت نإف « قرفتلا لبق سلجما يف ضباقتلا

 هنأل اطرش ذ نكي مام رثكأو « ةثالثلاو « نيمويلا هضبق رخأتي نأ زوجي : كلام لاقو

 رظنا ٠ سلجنا رخآ ىلإ رخأت ول ام هبشأف « « اناس نوكي نأ نم هضبق ريخأتب جرخي ال ةضواعم

 . ( "8/6 ينغملا )و ( ٠٠١ /١١؟ عومجملا )

 هزاوج امأ . هيلع عمج رمأ ًالجؤم هزاوج : عومجلا بحاص لاق ( 1٠0 /؟ عومجملا ) رظنا (1)

 ءهنأل ؛ ًالاح زوجيو « ةيآلل ًالجؤم زوجيو : يزاريشلا لاق . هفالخ ىلع بهاذملا روهمجف . ًالاح



 انفئانإ

 هيف طرتشُي مل اذإ هنأ : يناثلاو . سابع نبا ثيدح رهاظ :.نائيش لجألا طرتش
 . هنع يهنملا عئابلا دنع سيل ام عيب باب نم ناك لجألا

 امبرو ٠ ًاررغ لقأ هنأل زوجأ ًالاح وهف لجألا زاج اذإ هنأ يعفاشلا ةدمعو

 ءِرت قُسَوِب يبارعأ نم ًالج ىرتشا لي ينل نأ » يور امب ةيعفاشلا تلدتسا
 7« هايإ هاطعأو أرق تلم يبنلا ضرقتساف ء'رملا دجي مل تيبلا لخد اماف

 مسلا نأ ىنعملا قيرط نم ةيكلاملاو « ةمذلا يف رتب لاخ ءارش وه اذهف : اولاق
 مل اذإو « ةئيسنلا دلا عضومل هيف بغري فلسملا نألو « قافترالا عضوا َْوج | انإ

 . ىنعملا اذه كاز لجألا طرتشي

 روهشلاو مايألا ريغب ٌردَقُي له : اهدحأ : نيمضوم يف لجألا يف اوفلتخاو
 . مايألا نم هرادقم يف : يناشلاو . ؟ مسوملاو داصحلاو فاطقلاو ذاذجلا لثم

 :  يرش ىلع هين للا نأ مايألا نم هرادقم ف كلام يحتم ليصخو

 نإف « مسملا هيف عقو يذلا دلبلا ريغب ىضتقي برضو « هيف مسملا دلبلاب ىضتقي
 فلتخت لجأ كلذ يف ربتعملا نإ مماقلا نبا لاقف « هيف مسملا دلبلا يف هاضتقا

 كلام نع بهو نبا ىورو . اهوحن وأ ًاموي رشع ةسمخ كلذو « قاوسألا هيف

 ' مويلا ىلإ هب سأب ال : كحلا دبع نبا لاقو « ةثالثلاو نيمويلا زوجي هنأ
 | . دحاولا

 نيب يتلا ةفاسملا عطق وه هيف مهدنع لجألا نإف «رخآ دلبب ضتقي ام امأو

 نف « مايأ ةثالث نم لقأ نوكي ال : ةفينح وبأ لاقو « ترثك وأ تلق نيدلبلا

 /١١؟ عومجملا عم بيذهتلا )رظنا . ىلوأ دعبأررغلا نموهو  ًالاحزوجي نألف ءًالجؤم زاج اذإ -
 يف هعنم نمبو . رذنبلا نباو ءروث وبأ : ًالاج كلذك هزاجأ نميو ( 58 /6 حتفلا ) رظناو (

 . ( 55١/6 ينغملا ) رظنا . دمحأو , يعازوألاو « كلامو « ةفينح وبأ : لاحلا

 ١ . ةيعفاشلا نم فلؤملا هركذ يذلا يمخللاو
 84٠١(. /؟ ) رظنا . هننس يف ةجام نبا هاور )١(



 نفض

 نمو « مسالا هيلع قلطني ام لقأ هنم طرتشا للعم ريغ [طرش لجألا لعج
 قاوسألا هيف فلتخت ام مايألا نم طرتشا « قاوسألا فالتخاب ًاللعم ًاطرش هلعج

 ظ ْ . ابلاغ

 وبأ هعنمو كلام هزاجأف كلذ هبشأ امو داصحلاو ذاذجلا ىلإ لجألا امأو
 لاجآلا هذه لاثمأ يف نوكي يذلا فالتخالا نأ ىأر نف ١" يعفاشلاو ةفينح

 فالتخالاب ههبشو « عرشلا يف هنع وفعم ريسيلا ررغلا ذإ كلذ زاجأ : ريسي
 هنأو «ريثك هنأ ىأر نمو « ناصقنلاو ةدايزلا لبق نم روهشلا يف نوكي يذلا
 . هزجي م اهلكو روهشلا ناصقن لّيق نم نوكي يذلا فالتخالا نم رثكأ

 يف ًادوجوم هيف مسبملا سنج نوكي نأ مسلا طرش له يف مهفالتخا امأو
 اوطرتشي م روث ابأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو ًاكلام نإف ؟ ملسلا دقع نيح
 هباحصأو ةفينح وبأ لاقو . هناّبإ تقو ريغ يف لسلا زوجي : اولاقو كلذ

 لجألا نيب قرف ال : ةفينح ويأ لاقف . لجألا رادبقم يف روهملا فلتخا : ينكوشلا لاق )١(
 ممدنع هلقأو ٠ قاوسألا هيف ريغتت لجأ نم دبال : كلام باحصأ لاقو . ديعبلاو « بيرقلا
 ىلإ ٍلسلا كلام زاجأو . ًاموي رشع ةسخ مماقلا نبا دنعو « ةيوداهلا دنع اذكو « مايأ ةثالث
 « ةفينح وبأو ؛ 2س ابع نبا كلذ نم عنمو روث وبأ هنقفاوو ٠ جاحلا مدقمو « داصخلاو « ءاطعلا

 هب نوكي ال نأ وجرأ : لاق هنأ : ىرخأ ةياور دمحأ نعو . دمحأو « رذنلا نباو . يعفاشلاو
 . ىأب

 : يدوي ىلإ ثعب َمُتِلَع ينلا نأ ٠ ةشئاع ثيدحب جتحاو ةرسيللا ىلإ هتيقأت ةيزخ نبا هراتخاو. ْ
 : يناكوشلا لاق « هتحص يف رذنملا نبا نعطو « يئاسنلا هجرخأو « ةرسيلا ىلإ نيب وث ّيلِإ ثعبأ
 . هريغ يفني ال لجألا عاونأ نم عون ىلع صيصتتلا نأل , بولطلا ىلع ًاليلد كلذ سيلو
 . ةعاس هلقأ : رصانلا لاقو . ًاموي نوعبرأ هللاب روصنملا لاقو

 لدي ليلد دورو مدعل « لجألا رابتعا مدع نم ةيعفاشلا هيلإ تبهذ ام قحلاو : يناكوشلا لاق
 /6 ينغلا ) رظناو ( ١00 /ه راطوألا لين ) رظنا . ليلد نودب محب دبعتلا مزلي الف « هيلع
 . كلام بهذمل ( 8 /؟ يقاكلا-) رظناو ( 53"



 نفضشمي

 ةجحف . "هيف ملسملا ءيشلا ناَبإ يف الإ مسلا زوجي ال يعازوألاو يروثلاو
 يف نوماسي اوناك سانلا نأ سابع نبا ثيدح يف درو ام نابإلا طرتشي مل نم

 . هنع اوهْنُي لو كلذ ىلع اوٌرقأف (" ثالثلاو نيتنسلا رقتلا

 اوماست ال »لاق هِي يبنلا نأر مع نبا ثيدح نم يور ام : ةيفنحلا ةدمعو

 مل اذإ رثكأ هيف نوكي ررغلا نأ اوأر مهنأكو ) « اهحالص ودبي ىتح لخنلا يف
 ناك ْنِإو «رثكأ قّلْخُي م ام عيب هبشي هنأكو ء دقعلا لاح يف ًادوجوم نكي

 . قلخي مل ام عيب ملسلا قراف اذهبو « ةمذلا يف اذهو ًانّيَعُم كلذ

00# * 

 ًاهيبشت هطرتشا ةفينح ابأ ناكف « ضبقلا ناكم وهو : ثلاثلا طرشلا امأو

 لضفألا : دمح وبأ يضاقلا لاقو .رثكألا مو هريغ هطرتشي مو نامزلاب

 . (9 كلذ ىلإ جاتحي سيل : زاوملا نبا لاقو . هطارتشا

* * * 

 وأ ًانوزوم وأ اليكم ًاردقم نلا نوكي نأ وهو : عبارلا طوشلا امأو
 هطرتشي ملو « ةفينح وبأ كلذ طرتشاف . ًافازج ال ًاعورذم وأ ًادودعم

 ظفحُي سيلو : (0 اولاق . دمحو فسوي وبأ : ةفينح يبأ ابحاص الو « يعفاشلا

 ء دمحأو « يعفاشلاو « كلام لوق وهو « مسلا لاح ًادوجوم هيف مسلا نوكي نأ طرتشي ال )١(

 . رذنملا نباو « قحسإو

 . لحما نيح ىلإ دقعلا لاح ًادوجوم نوكي نأ دبال : ةفينح وبأو ٠ يعازوألاو « يروثلا لاقو
 . ملعأ هللاو . باوصلا وه لوألا لوقلا نأ هارن امو ( 557 /6 ينغملا ) رظنا

 . ثيدحلا جيرخت مدقت (')

 . ثيدحلا جيرخت مدقت (؟)

 . ( ١١ /؟ ءاهقفلا ةفحت ) ةفينح يبأ بهذلل فلؤملا هركذ ام رظنا (8)

 ءذدمحجو , فسوي وبأ كلام نع نيلئاقلا نأ صنلا نم مهفيف « ( اولاق ) اذكه خسنلا عيمج يف (0):



 نفر

 ررغلا مظعي ايف الإ ٠ فازجلا عيب هدنع زوجي هنأ الإ ء« صن كلذ يف كلام نع

 نوكي ملسلا يف ريدقتلا نأ معت نأ يف يغبنيو ..هبهذم نم مدقت ام ىلع هيف

 ايف عرذلابو « ليكلا هيف نوكي .ايف ليكلابو « نزولا هيف نوكي ايف نزولاب

 نم دحأ هيف نكي مل نإو .ددعلا هيف نوكي اهف ددعلابو عْرَذلا هيف نوكي
 ناك نإ سنجلا ركذ عم سنجلا نم ةدوصقملا تافصلاب طبضنا تاريدقتلا هذه

 نوكي ال مسلا نأ اوفلتخي مو ؛ ًادحاو ًاعون ناك نإ هكرت عم وأ ؛ ةفلتخم ًاعاونأ

 اذإ ةنيعم ةيرق يف ماسلا كلام زاجأو . نّيَعُم يف نوكي ال هنأو ةمذلا يف الإ

 . 9 ةمذلا لثم اهآر هنأكو « ةنومأم تناك

 انت ان ال

 اذكه نوكيف « ةفينح يبأ يّبحاصو  يمفاشلا لوق نم ًاطقس كانه لغلف ء كلذك رمألا سيلو -

 مالك « .. ظفحي سيلو » نوكيو . هردق ةففرعم ىلإ جتحي لف « دهاشم ضوع هنأل : اولاقو

 نم نْملا ناك اذإ ءرذقلا نايب ماقم ةراشإلا موقتف « ًافازج يعفاشلا دنع زوجي نثلاف فنأتسم

 نم ةربصلا هذه وأ « بوثلا اذه كل تماسأ : هل لاق نإف . ةتوافتملا تادودعملا وأ ٠« تاعورذملا

 اذإ امأ « خيطبلا نم ةربصلا ددع الو « بوثلا عرذأ ددع نيبي م نإو ٠ حص « اذك يف خيطبلا

 ةراشإلا ليقف « ينعفاشلا بهذم يف ًافالخ هيف نإف « تانوزوملا وأ « تاليكملا نم نثلا ناك

 . كلذك كلام بهذم يف فازجلا زوجيو . يفكت ال : ليقو « يفكت

 وبأ : ةفينخ يأ ابحاص هط هرتشي لو ٠ دمحأ لوقي هبو . كلذ زوجي الف « ةفينح .يبأ دنع امأ

 ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) و ( 7/7 ءاهقفلا ةفحت ) و ( 178/١١ عومجما ) رظنا . دمعو ء فسوي

 عرفتيو ةمادق نبال ( 7١7غ ينغللا )و « كلام بهذمل ( ؟606/” ريفصلا خرشلا ) و ( "١8ص

 نمت نيبي .الو « ريعش زيفقو « ةطنح زيفق يف ادحاو ًارانيد مسي نأب : نثلا يف فازجلا ةلأسم ىلع

 دنع زوجيو « ةفينح يبأو « دمحأ دنع زوجي ال اذهف « نيلقتسم ريعشلاو « ةطنحلا نم لك
 ٠ ( ءاهقفلا ةفحت ) و ( ينغلا ) رظنا . يعفاشلاو « هيبحاص

 كلذ زوجي الو ( 44 /5 يفاكلا ) ةنومأم تناك اذإ . اهنيعب ةيرق يف سلا : . كلام بهذمل رظنا )١(

 . هنيعب ناتسب الو «٠ يعازوألاو « ةفينح يبأو ؛ « يمفاشلاو « دمحأ دنع

 يغملا ) رظنا . معلا لهأ نم عامجإلاك هنيعب ناتسب ةرمم يف مسأ اذإ سلا لاطبإ : رذنملا نبا لاق

 .( 50ه /4



 يناثلا بابلا .

 مّلسلا هيلع دقعنا ام لدب هيلإ ماسملا نم يضتقي نأ زوجي اهف

 -  ريخأتلاو ليجعتلاو ) ةلاقإلا نم كلذ يف ضرعي امو

 ٠ : اهنم روهشملا ركذن نكل « ةريثك عورف بابلا اذه يفو

 رذعت لجألا لح اماف ءرملا نم ءيش يف ملسأ نيف ءاماعلا فلتخا : ةلأسم

 لاق هبو . لباقلا ماعلا ىلإ ربصي وأ نقلا ذخأي نأ نيب رايخلاب مّلْسملا ناك
 يف فوصوم ىلع عقو دقعلا نأ مهتجحو « مساقلا نباو ةفينح وبأو يعفاشلا

 . ةنسلا هذه نم نوكي نأ هزاوج طرش نم سيلو « هلصأ ىلع قاب وهف ةمذلا

 باحصأ نم بهشأ لاقو . رايخلاب كلذ يف وهف مسملا هطرش ءيش وه امإو
 ءىلاكلا باب نم هآر هنأكو ءريخأتلا زوجي الو ةرورض مسلا خسفني : كلام

 « لباقلا ىلإ ربصي نأ هل امنإو « نثلا ذخأ هل سيل : نونحس لاقو

 ةفينح وبأ هآر ام ةلأسملا هذه يف هيلع دقعملاو اذه يف كلام لوق برطضاو

 ءىلاكلاو « يشوطرطلا ركب وبأ هراتخا يذلا وهو « مماقلا نباو يعفاشلاو

 . )ٌرارطضا لخدي يذلا ال  دوصقملا وه امنإ هنع يهنملا ءىلاكلاب

 ايف ذل ذِت

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( ةماقإلا نم ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف .

 )١( هب بلاطيف ء دجوي نأ ىلإ ربصي نأ نيب رايخلاب وهف « لحما دنع هيف ملسملا ملست رذعت اذإ «
 الإو ء اًيلثم ناك نإ , هلثمب وأ « ًدوجوم ناك نإ « نثلاب عجريو ء دقعلا خسفي نأ نيبو

 قحسإو « دمحأو ةفينح يبأو « يعفاشلا لوق وهو : هتيق ٠ نع رخآ هجو هيفو . رذنملا نباو
 ملستلا بوجو ليلدب « ماعلا ةرث نم هيف سما نوكل رذعتلا سفنب دقعلا خسفني هنأ : دمحأ



 انمح

 هيلإ مسملا نم لجألا ناح اذإ هيف ملسلا عيب يف ءاماعلا فلتخا : ةلأسم

 ءيش لك نأب نولئاقلا مهو « ًالصأ كلذ زجي مل نم ءاملعلا نف « هضبق لبق

 دمحأ كسمتو . قاحسإو ةفينح وبأ لاق هبو « هضبق لبق هعيب زوجي ال

 لاق : لاق يردخلا ديعس يبأ نع يفوعلا ةيطع ثيدحب اذه عنم يف قاحسإو

 هنإف كلام امأو . () « هريغ يف هفرصي الف ءيش يف مسأ نم » ِهَِكَي هللا لوسر

 هيف ملسملا ناك اذإ : امهدحأ : نيعضوم يف هضبق لبق هيف ملسملا ءارش عنم

 ماعطلا وه ضبقلا هعيب يف طرتشي يذلا نأ يف هبهذم ىلع ءانب كلذو « أماعط

 . ثيدحلا يف صنلا هيلع ءاج ام ىلع

 مسي نأزوجي ال ام سلا هضوع ذخأف اًماعط هيف ملسلا نكي م اذإ : يناثلاو

 ذخأيف هل ًافلاخم ًاضَرَع نفلاو اضَرَع هيف ملْملا نوكي نأ لثم هلام سأر هيف

 :ةمادق نبا لاق . تكلهف ..ةزيص نم ًازيفق هعاب ول اك « دقعلا خسفنا « تكله اذإف ءاهنم -
 / "٠ عيسجلا )و( 70/1 ينل )رظنا . دققعلا خسفني هنأ يعفاشلل لوقو . حيحصلاوه لوألاو

 . ( 59/9 يفاكلا ) رظنا ٠ ةلثسملا يف لاوقأ ةثالث هلف « كلام امأ ( ١

 )١( ةجام نباو « دواد وبأ هاور ثيدحلا . ٠

 ىلإ ال , هيف ملسملا ىلإ عجار ريضلا نأ رهاظلا ( هريغ ىلإ هفرصي الف « هلوق ) : يناكوشلا لاق
 زوجي الو , هضبق لبق ء ءيشل ًانمث هيف ملسملا لعج لحي ال هنأ ىنعملاو : لاملا سأر وه يذلا « هنمث
 لام سأر ىلإ عجار ريضلا : ليقو . وسلا ِدْفَع ريغ ءيش ىلإ هفرصي ال يأ : 'ضبقلا لبق هعيب
 يف لاملا سأر فرص هل سيل يأ : هريغو « ننسلا حرش يف نالسر نبا هلمح كلذ ىلعو « مسلا
 بهذ كلذ ىلإَو , هضبقي ىتح كلذ هلزومي الف . رخآ ءيشل أن هلعجي نأك ءرخآ ٍضَوِع

 كلام ٠ يداهلاو « ةفينح وبأو ٠ دمحأ بهذم وهو « هللاب ديؤملاو .

 ًاضرق ناك ول م زاجف « ةمذلا يف رقتسم نع ضوع هنأل « كلذ زوجي :رفزو « يعفاشلا لاقو .
 يف نيك هنع ضوعلا ذخأ زاجف « هيف ملسلا رذعت ضرف ىلع دقعلا خفي هيإ داع لام هنألو

 ؟ه2 /ه راطوألا لين ) رظنا . خسف اذإ « عيبملا ( .

 لبق هيف ملسملا عيب امأ : لاقف زوجي ال هيف ملسملا عيب , نأ ىلع ءاهقفلا قافتا ةمادق نبا لقت دقو
 يف ء ءامللا فلتخا + فلؤلا لوق نذإ ( 176 /* ينغلا )رظن افالخ هيرحت يف معن الف « هضبق

 كلذ لمأتف . رظن هيف «.. هيف مسملا عيب .



 ١كلا 0

 وه يذلا ضّرَعلا كلذ سنج نم ًائيش لجألا ناح اذإ هيلإ مسملا نم مسملا

 رثكأ ذوخأملا ُضَرَعلا ناك نإ ةدايزو فلس امإ هلخدي اذه نأ كلذو « نلا

 . لقأ وأ هلثم ناك نإ فلسو ناض امإو « سلا لام سأر نم

 رخآ ًاماعط هيف ذخأي نأز جي مل اماعط ملسلا لام سأر ناك ْنِإ كلذكو

 سنجلا يف هماعط لشثم ناك نايف « هسنج ريغ نم الو هسنج نم ال ءرثكأ

 « ضورعلا يلع هلمحي هنأل ءزاج باهولا دبع هاكح ايف ةفصلاو ليكلاو
 ناك نإو هتفص نم ًاماعط هيف مسا ماعطلا نم ذخأي نأ هدنع زوجي كلذكو
 نوكي نأ لثم ناسحالاو . ريناندلا يف لدبلا باب نم هدنع هنأل ٠ ةدوج لقأ

 نأ كلام دنع هطرش نم هلك اذهو « ًاريعش هتليكب ذخأيف حق هيلع هل
 نْيَدلاِب نْيَدلا هلخدي هنأل ضبقلا رخأتي ال

 ملام زاج هسنج نم ًانيع هيف لسملا ذخأو انيع سلا لام س أر ناك نأو
 . لقأ وأ هلثم ناك اذإ ةشيسن نيعلاب نيعلا عب ىلع همهتي مو « نم رثكأ نكي
 هيف ذخأ ْنِإ كلذكو ء رخأتملا فرصلا يلع همهتي / ريناند يف مهارد ذخأ نإو
 ريغ نم ملسلا عيب امأو . ملسلا لام سأر يه يتلا ريناندلا فنص ريغ نم ريناند
 هنأل « اًماعط نكي مل ام هب عيابتلا زوجي ءيث لكب زوجين , . هيلإ مسلا
 . هضبق لبق ماعطلا عبي .هلخدي ال

 نإ « نمقت لو دايز اخد ال نأ كلا دنع اهي نف لل انو
 ينعأ ٠ عويبلا لخدي ام اهلخدو عويبلا نم ًاعْيَب ناك ناصقن وأ ةدايز اهلخد
 وأ« فلس عيب ىلإ عرذشي نأ لثم لاجآلا عويب دسفي امي هدنع دسفت ابن
 لوخد يف كلذ لاثم . هعيب زوجي ال امب سلا عيب ىلإ وأ ٠ لجعتو عض : ىلإ
 نم لاقأو ضعبلا ذخأ نأ ىلع هلاقأف « لجألا لح («9 اذإ هب فلسو عيب
 زئاج كلذو . فلسو عيب ىلإ عرذتلا هلخدي هناف هدنع زوجي ال هناف ضعبلا

 )١( ةخسن يف ٠ هانتبثأ ام باوصلاو ( ذإ ) « ةيمالسإلا بتكلا راد .



 نفقا

 . © عئارذلا عويب يرحتب نالوقي ال اهنأل « ةفينح ىبأو يعفاشلا دنع

 ش ف انف اة

 دعب ًائيش هيلإ مسملا نم ملسلا لام سأرب ءارشلا يف ءاماعلا فلتخا : ةلأسم

 نأ ىأرو  ًالصأ هزجي م نم ءاماعلا نف « ةلاقإلا لبق زوجي ال امب ةلاقإلا
 هباحصأو ةفينح وبأ لاق هبو ءزوجي الام كلذ نم زوجي نأ ىلإ ةعيرذ ةلاقإلا
 ناك ذإ « قالطإلا ىلع زوجي ال ةفينح ىبأ دنع نأ الإ « هباحصأو كلامو
 يف كلذ عني كلامو « قالطإلا ىلع ضبقلا لبق هيف سما عيب هدنع زوجي ال
 نم اذه لبق هانلصف ام ىلع ضبقلا لبق هيف لسملا عيب عنمي يتلا عضاوللا

 هيف ةزئاج ريغ ةلاوحلاو « ةيلوتلاو ٠ سلا يف ةكرشلا )١(
 لاق . ًاعيب تسيلو , هلصأ نم هل عفرو « دقعلل خسف اهنأل « ةزئاجف هيف ملسلا يف ةلاقإلا امأ
 . ةزئاج هيف ملسأ ام عيمج يف ةلاقإلا نأ ىلع علا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ : رذنملا نبا
 تيورو زوجت ال اهنأ . هنع يورف , دمحأ نع اهيف فلتخاف « هيف ماسلا ضعب يف ةلاقإلا امأ
 نب ديعسو « يعخنلاو « نيريس نباو ٠ نسحلاو ٠ بيسملا نب ديعسو ءرمع نبا نع اهتهارك
 . قحسإو « ىليل يبأ نباو « ةغيبرو « ريبج
 « سواطو « ءاطعو ٠ سابع نبأ نع كلذ يورو « اهب سأب ال : لاق هنأ دمحأ نع لبتح ىورو
 ينأو ٠ يعفاشلاو « يروثلاو « محلاو «رانيد نب ورمعو ٠ نمحرلا دبع نب ديبحو « يلع نب دمو
 زاج « عيملا يف زاج فورعم لكو « اهيلإ بودنم ةلاقإلا نأل «رذنملا نباو « هباحصأو « ةفينح
 . راظنإلاو « ءاربإلاك « ضعبلا يف
 يف هلاقأ اذإف « ليجأتلا لجأ نم نثلا يف هيف دازي بلاغلا يف فلسلا نأ : لوألا لوقلا هجوو
 « لصاح يرتشملا نم اضرلا نأل ٠ قيلأ لوألا هجولاو ( 764/١١ عومجملا و ( 55/4 ينغملا ) رظنا .زجي ملف « هيف ةلاقإلا تلصح يذلا ءزجلا ةعفنمو « نفلا نم يقابلاب ضعبلا يقب ٠ ضعبلا
 . ملعأ هللاو . نيثلا عفد يذلا وهو
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 . © يروثلاو ةيعفاشلا لاق هبو «هزاجأ نم ءاماعلا نمو . هبهذم

 هب يرتشي نأ هل زاج هكلم اذإف « هلام سأر َكَلَم دق ةلاقإلاب نأ مهتجحو

 ديعس يبأ ثيدحح امأو : لاق . زئاج ريغ نيماسملاب ءيدرلا نظلاو « بحأ ام
 . ةلاقإلا لبق هيف يهنلا عقو امنإ هنإف

 ايف ذي زيت

 نفلاب كرظنأو ينلقأ : عئابلل لاقف سلا يف عاتبملا مدن اذإ اوفلتخا : ةلأسم

 لتعاو ء زوجي : موق لاقوزوجي ال كلذ : ةفئاطو كلام لاقف « كيلإ تعفد يذلا

 هرخأ .عئابلا ىلع ماعطلا هل َلَخ امل يرتشملا نوكي نأ ةفلاخم كلذ يف كلام

 « ىفوتسي نأ لبق لجأ ىلإ ماعطلا عيب باب نم كلذ ناكف « هليقي نأىلع هنع

 ازئاج هوأر نيذلاو « نْيَدلاب نْيّدلا خسف باب نم هنأب كلذ عنمل اولتعا موقو
 تل هللا لوسر لاق . هب ىلاعت هللا رمأ يذلا ناسحإلاو فورعملا باب هنأ وأر

 هلظأ أرسعم رظنأ نمو « ةمايقلا موي هترثع هللا لاقأ هتقفص ًاءاسم لاقأ نم »

 . 9 « هلظ الإ لظ ال موي هلظ ىف هللا

| 5 5 7 

 ىلإ ريناند وأ مارد لجر ىلع لجرل ناك اذإ هنأ ىلع ءاماعلا عمجأ : ةلأسم

 ضورعلا يف اوفلتخاو . اهذخأ همزلي هنأ هدعبو لجألا دنع هيلإ اهعفدف لجأ

 )١( هل سيل : ةلبانحلا نم رفعج وبأ فيرشلا لاقف « هنع ًاضوع ةلاقإلا دعب هيطعي نأ دارأ نإف .
 ةفينح وبأ لاق هبو . هضبقي ىتح رخآ دقع يف نقلا كلذ فرص .

 يعفاشلا لوق وهو « هنع ضوعلا ذخأ زوجي : ةلبانحلا نم ىلعي وبأ يضاقلا لاقو ٠ ضوع هنأل
 ءدقعلا خسفب هيلإ داع لام هنألو , ًاضرق ناك ول اك « هنع ضوعلا ذخأ زاجف « ةمذلا يف رقتسم

 خسف اذإ « عيبملا يف نثلاك ء هنع ضوعلا ذخأ زاجف ٠ نوضم اذهو « دقعلاب نوضم هيف ملسملاو
 ينغملا ) رظنا . اذه لوانتي ملف « هيف ملسملا هب دارأ ربخلاو . هخسف دعب 6/ 357 ( .

 /؟ يفاكلا ) كلام بهذمل ةلئسملا هذه رظناو « عيبلا باتك يف ثيدحلا اذه جيرخت مدقت (؟) ٠١ ( .



 نفك

 م لجألا لحم لبق اهب ىقأ نإ : روهجلاو كلام لاقف « هريغو ملسلا نم ةلجؤملا
 همزل ةراضنلا هب دصقي الو ريغتي ال امم ناك ْنِإ : يعفاشلا لاقو . اهذخأ مزلي

 . همزلي مل هكاوفلاك ةراضنلا هب دصقي ام ناك نإو « ديدحلاو ساحنلاك هذخأ

 هنع يورف كلام باحصأ كلذ يف فلتخاف لجألا لحم دعب ىقأ اذإ امأو

 نبا لاقف « فيصلا يف اهب يتأيف ءاتتشلا فئاطق يف سي نأ لثم هَضِبَق همزلي هنأ

 ضورعلا ضبق همزلي ال هنأ يف روهجلا ةجحو 7 كلذ همزلي ال: ةعامجو بهو

 الو . هدصق يذلا بورضملا تقولا ىلإ هناض نم هنأ لبق نم لجألا لحم لبق

 . اهيف ةنؤم ال ذإ « مهاردلاو ريناندلا كلذك سيلو . كلذ يف ةنؤملا نم هيلع

 ناك افإ ضورعلا نم دوصقللا نأ ىأر هنأ هتجحف لجألا دعب همزلي مل نمو
 وأ لجألا دعب ينعأ « نيهجولا يف كلذ زاجأ نم امأو . هريغ ال لجألا تقو

 . مهاردلاو ريناندلاب ههبشف هلبق

 ان د اف

 ةليكم ىلع ًاماعط هنم عاب وأ رخآ ىلإ مسأ نيف ءاماعلا فلتخا :

 نأ : اهدحأ : لاوحأ ةثالث نم لخي مل ةطورشملا ةفصلا ىلع هيف ملسملا رضحأ ىتمو : ينغلا يف ءاج )١(
 م مأ ءررض هضبق يف هيلع ناك ءاوسو « هلحم يف هقحب هاتأ هنأل « هلوبق همزليف « هلحم يف هرضحي

 |! ءررض هلحم لبق هضبق يف امم ناك نإف « هيف رظنيف « هلحم لبق هب يتأي نأ : يناثلا لاحلا
 1 2, اهوحنو « بوبحلاك هثيدح نود هميدق ناك وأ٠ اهلك ةمعطألاو « ةهكافلاك ريغتي امم هنوكل

 « تقولا كلذ يف هماعطإ وأ « هلكأ ىلإ جاتحي نأب : هريخأت يف ًاضرغ هل نأل هلوبق مّلسملا مزلي
 همزلي الف .. تقولا كلذ ىلإ هيلع قافنإلا ىلإ جاتحيو « هفلت نمأي ال هنأل ٠ ناويحلا كلذكو
 يف سيلو « ساحنلاو « صاصرلاو  ديدحلاك ريغتي ال امم ناك نإو « اهلك لاوحألا هذه يف ذخألا
 ٠ هضبق هيلعف « ررض هضبق

 رظنا ٠ اهقرفت دعب عيبلا رضحأ ول ام مح هكحف ؛ « بوجولا لحم دعب هرضحي نأ : ثلاثلا لاحلا
 .( ١40/١١ عومجملاو (؟55 /؛)



 نفكي

 هضبقي نأ يرتشمال له « ماعطلا ليكب ىرتشملا هيلإ مسملا وأ عئابلا ربخأف ام
 كلذ : كلام لاقف ؟ هقيدصت ىلع كلذ يف لمعي نأو هليكي نأ نود هنم

 . ابرلا باب نم نوكي نأ فيخ الإو . دقنلا طرشب عيبلا يفو سلا يف زئاج
 . نثلاب هرظنأ هنأ ناكل ليكلا يف هقدص امن هنأك

 ' كلذ زوجي ال : ثيللاو يعازوألاو يروثلاو يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو
 مهتجحو . عئابلا ةرضحب هسفنل هلاك نأ دعب ةيناث ةرم يرتشملل عئابلا هليكي ىتح
 الإ هضبقي نأ هل نكي مل ؛ هليكي نأ دعب الإ هعيبي نأ يرتشمال سيل ناك امل هنأ
 ضبقلا كلذكف ليكلا عيبلا طرش نم ناك امل هنأل « هل عئابلا هليكي نأ دعب

 ماعطلا عيب نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » ثيدحلا يف ءاج امب اوجتحاو

 . "7 « يرتشملا عاصو « عئابلا عاص : ناعاصلا هيف يرجي ىتح

 دقو : يقهيبلا لاق ىليل يبأ نبا هدانسإ يفو . رباج نع ينطقرادلاو , ةجام نبا هاور ثيدحلا )١(
 ملع ام عاب نإف : ينغملا يف ءاج . مدقت دقو ( 181/5 راطوألا لين )رظنا . رخآ قيرط نم يور
 لوق وهو « مزال حيحص عيبلا نأ محلا نب ب دمحم ةياور يف دمحأ مالك رهاظف « ةربص ةليك
 وأ , هليك معول ام هبشأف « اهدحأ نم ريرغت الو « اهل مولعم عيبلا نأل ٠ يعفاشلاو ٠ كلام

 , هلايتكاب هضبق نإف . دمحأ دنع حيحص عيبلاف « ليكلا كلذب هعاب مث « هليكب عئابلا هربخأ نإو

 هلاك , ًايقاب عيبملا ناك نإف ٠ ؛ افازج هضبق ةلزنمم ناك ليك ريغب هضبق نإو ٠ ضبقلاو « عيبلا م
 للا يل كار لك ناو: ا فوحسا دقق . هب هيبحأ يذلا هقح دق ناك نإق ٠ يلع
 ناك ءاوس « هنيمي عم هرْدَق يف ضباقلا لوق لوقلاف « فلت نإو . صقنلا ذخأ « ًاصقان ناك نإو
 . ( 580/14١ ) رظنأ هيف ملسملا هلثمو ( ١6 /؟ ينغملا ) رظنا ٠ ًاريثك مأ . ًاليلق صقنلا

 ماعطلا هيلإ عفدف « ليكلاب ًاماعط ىرتشا وأ ٠ ليكلاب ماعط يف هيلإ ملسأ نإ « « يعفاشلا دنع امأ

 نإف « ليك ريغب ضبق حصي الف « ليكلاب ضبق قحتسملا نأل , ضبقلا حصي مل « ليك ريغ نم
 نم فلت . ليكلا لبق هدي يف فلت نإو « هل هليكيل عئابلا ىلع هدر « ًايقاب ضوبقملا ناك
 ل هنأ لصألا نأل « هلوق لوقلاف , هقح نود ناك هنأ ىعدأ نإو « هقح نع ضبق هنأل « هناض
 « هل عيجلا نأ ققحتي الهنأل « حضي ل« ليكلا لبق عيجلا عاب نإف . هرارقإب تبث ام الإ ضبقي
 رظنا . حصي ال هجوو , حصي هجو : ناهجو هيفف « هل هنأ ققحتي يذلا ردقلا هنم عاب نإو
 ١174/١١(. عومجملا عم بذهملا )



 نيك

 يف افلتخإف , ليكلا لبق .. يرتشملا دي يف ماعطلا كله اذإ اوفلتخاو

 لاقو ءروث وبأ لاق هبو « يرتشملا لوق لوقا : يعفاشلا لاقف « ليكلا

 ينبم اذهو « هايإ هضبق دنع يرتشملا هقدص دق هنأل عئابلا لوق لوقلا : كلام

 ش . هقيدصت سفنب زوجي عيبلا نأ ىلع هدنع

 اي اني زن



 نفخ

 ثلاثلا بابلا

 مّلسلا يف نيعيابتملا فالتخا يف

 يفامإو . نوفل وأ نملارْدَف يف افلتخي نأ اَمِإ ملسلا يف نيعيابتملاو
 رْدَق يف مهفالتخا امأف « ملسملا ضبق ناكم يف امإو . لجألا يف امأو « اهسنج

 لوق ًاضيأ لوقلاف الإو « هبشي امب ىقأ نإ هيلإ ملسلا لوق هيف لوقلاف « هيف ملسملا

 افلاحتي نأ سايقلاف هبشي ال امب ايتأ نإف « هبشي امب ًاضيأ ىأ نإ مسملا
 .فلاحتلا كلذ يف محلاف ء هيف مسا سنج يف مهفالتخا امأو . اخسافتيو

 . حق يف : رخآلا لوقيو ءرمت يف تماسأ : امهدحأ لوقي نأ لثم « خسافتلاو

 ناك نإو« هيلإ مسملا لوق لوقلاف هلولح يف ناك نإف لجألا يف مهفالتخا امأو
 يعدي نأ لثم « هبشي ال امب قأي نأ الإ هيلإ مسملا لوق ًاضيأ لوقلاف هرْدَق يف
 لوقلاف « تقولا كلذ ريغ هيلإ مّيملا يعديو « هيف ملسملا نابإ تقو ملسملا
 . مسملا لوق

 دقع عضوم ئعدا نم نأ ء روهشملاف « ضبقلا عضوم يف مهفالتخا امأو

 فلاخو . هيلإ مسملا لوق لوقلاف اههنم دحاو هعّدَي م نإو « هلوق لوقلاف مسلا

 يف ضبقلا ىعدا نإو هيلإ مسملا لوق لوقلا : لاقف لوألا هجولا يف نونحس
 فالتخا كح هكحف نذلا يف مهفالتخا امأو . اخسافتو افلاحت دقعلا عضوم

 . © كلذ مدقت دقو « ضبقلا لبق نيعيابتملا
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 مّلسملاو « ٍملْسْلا فلتخا اذإف : دمحأ دنع امأ . ( 5/؟ يفاكلا ) كلام بهذمل فلؤملا هركذ امرظنا (1)

 . هيف مّلسملا ءادأ يف افلتخا نإو « ركنم هنأل « هيلإ مّلسملا لوق لوقلاف ؛ لجألا لولح يف هيلإ

 . كلذل هيلإ مّلسملا لوق لوقلاف ٠ نثلا ضبق يف افلتخا نإو « كلذل مّلسملا لوق لوقلاف

 لوق لوقلاف « هدعب : رخآلا لاقو ٠ قرفتلا لبق سلجلا يف ناك : اهدحأ لاقو « هيلع اقفتا نإو

 بجومب ةنيب اهنم دحاو لك ماقأ نإو . دقعلا ةمالس هعم نأل . سلجلا يف ضبقلا يعدي نم
 . ( 581 /6 ينغملا ) رظنا « ةيفان ىرخألاو « ةتبثم اهنأل « هتنيب ًاضيأ تمدق هاوعد





 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو ... ممحرلا نمحرلا هللا مس

 ايلست ملسو هبحصو

 رايخلا عيب باتك
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 . رايخلا عيب باتك « -

 ةدم مف زاج نإو ؟ ال مأ زوجي لهف الوأ امأ.« بابلا اذه لوصأ يف رظنلاو
 لهو ؟ رايخلا ةدم يف عيبملا ناض نمثو ؟ ال مأ هيف ةيدقنلا طرتشي لهو ؟ رايخلا
 لاعفألا نم نوكي امو ؟ حصي ال نمم هرايخ حصي نمو ؟ ال مأ رايخلا ثروي
 ةمربش يبأ ن نباو يروثلا الإ . روهملا هيلعف رايخلا زاوج امأ ؟ لوقلاك ًارايخ
 ش . رهاظلا لهأ نم ةفئاظو

 قل ًاثالث رايخلا كلو » هيفو ذقنم نب نابح ثيدح روهملا ةدمحو

 . طرشلا رايخ نع مالكلا انهو « سلجملا رايخ نع مالكلا مدقت «

 اذإ ٠ : لع هللا لوسر هل لاقف « عويبلا يف ٌعَدْحُي ناك ًالجر نأ : رمع نبا ثيدح نم ءزج اذه 0

 نأ » سنأ ثيدح نم ماحلاو . ننسلا باحصأو . دمحألو « هيلع قفتم « ةبالخ ال : لقف . تعياب
 ثيدنحلا « .. فعض هتدقع يف ناكو « هِيَو هللا لوسر دهع ىلع عيابي ناكراصتلا نم الجي

 . هيف رطم ال بلاخ قرب هنمو « عادخلاك ةبالخلاو « يأرلا : : ظفاحلا لاق

  ثيدحلا  عيبلا يف ٌعَدْحُي ناكف ء هسأر يف ةفآ هتياصأ « ذقنم نب نابح 0 كلذو

 « ينطقرادلاو . ماحلاو « دوراجلا نبا ةياور يف حيرصتلا عقوو ٠ يعفاشلا هب حرص كلذك
 : ليقو . باطخلا نب رع ثيدح نم طسوألا يف يناربطلاو ٠ ينطقرادلا هجرخأ كلذكو مهريغو
 . حيحصلا وهو : يوونلا لاق . ناب دلاو ذقنمل ةصقلا نإ

 يف عالطلا نبا مزجو ..قحلا دبع مزج هبو :يربطلا خيراتو ٠ ةجام نبا يف وهو : ظفاحلا لاق
 . حيقلتلا يف يزوجلا نباو ٠ تامهبملا يف بيطخلا كلذ يف ددرتو « لوألاب ماكحألا

 لق » ةياور يفو « ًاثالث رايخلا كلو » : ةياور يفو « مايأ ةثالث كلذ كل لعجو » هلوقو
 تسيلو « هقفلا بتك يف اهلك تاياورلا هذهو : يعفارلا لاق « ًاثالث رايخلا طرتشاو « ةبالخ ال

 ْش . « ةبالخ ال » هلوق ىوس ةروهشملا ثيدحلا بتك يف
 « هخيرات يف يراخبلاو « هدنسم يف يديحلا هاورف , « ًاثالثرايخلا كلو » : هلوق امأو : ظفاحلا لاق

 اذإ » يرامخبلا ظفلو « رمع نبا نع عفان نع قحسإ نب دمحم ثيدح نم هكردتسم يف ماحلاو
 نبا هعامسب حرصو . «لايل ثالث رايخلاب اهتعتبا ةعلس لك يف تنأو « ةبالخ ال : لقف ٠ تعب
 اا . قحسإ
 هنأ ةناكر نب ديزي نب ةحاط ثيدح نم ينطقرادلا ىورف « مايأ ةثالث رايخلا كلو » هلوق امأو



 كم

 . «رايخلا عيب الإ اقرتفي ملام رايخلاب ناعيبلا »رمع نبا ثيدح يف يور امو

 ىلع ليلد موقي نأ الإ عيبلا يف موزللا وه لصألا نأو ررغ هنأ هعنم نم ةدمعو

 ثيدح : اولاق . عامجإ وأ ةتباث ةنس وأ هللا باتك نم رايخلا ىلع عيبلا زاوج

 يف ٌعَدْحُي هنأ هَ هيلإ ىش امل صاخ هنأ امإو « حيحصب سيل هنأ امإ نابح

 رسف دقف «رايخلا عيب الإ » هيف هلوقو رمع نبا ثيدح امأو : اولاق . عويبلا

 لوقي نأ » : وهو رخآ ظفل نم هيف درو ام وهو . ظفللا اذه دارملا ىنعملا
 نأ كلام ىأرف هزاوجب اولاق نيذلا دنعرايخلا ةدمامأو « رتخا : هبحاصل امهدحأ

 فالتخا ىلإ ةجاحلا ردقتب ردقتي امنإ هنأو هسفن يف دودحم رْدَق هل سيل كلذ

 يف نيمويلاو مويلا لثم : لاقف : تاعيبملا توافتب توافتي كلذو « تاعيبملا

 يف هوحنو رهشلاو « ةيراجلا رايتخا يف مايألا ةسخلاو ةعمجلاو « بوثلا رايتخا
 نع لضف هيف يذلا ليوطلا لجألا هدنع زوجي الف ةلمابو . رادلا رايتخا
 زوجي ال « مايأ ةثالث رايخلا لجأ : ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو « عيبملا رايتخا
 ةدم يل رايخلا زوجي نسحلا نب دمحمو فسويوبأو دمحأ لاقو . كلذ نم رثكأ

 . 9 دواد لاق هبو « تطرتشا

 هنإ ذقنم نب نابحل هَل هللا لوسر لعج ام عسوأ ًائيش كل دجأ ال : لاقف « عويبلا يف رمع همك -

 ةياور وه اذكو « ةعيمل نبأ هيفو « مايأ ةثالث ةدهع قلع هللا لوسر هل لعجف ءرصبلا ريرض ناك

 نب دقنم يدج ناك : لاق نابح نب ىحي نب دمحم قيرط نم هخيرات يف يراخبلاو « ةجام نبا

 . « لايل ثالث رايخلاب اهتعتبا ةعلس لك يف تنأ مث » هيفو  ثيدحلا ركذف  ورمع
 . اهل لصأ ال « ةركنم : حالصلا نبا لاقف : طارتشالا ةياور امأو

 طرتشاو « اريعب لجر نم ىرتشا الجر نأ » سنأ نع قازرلا دبع فنصم يفو : ظفاحلا لاق
 رظنا .« مايأ ةئالث رايخلا : لاقو عيبا لي هلا لوسر لطبأف « مايأ ةعبرأ رايخلا

 .( 30١/5 صيخلتلا ) ..

 طرشلا رايخ ( 21,8 /4 عومجلا ) . عيبلا يف رايخلا طرش ةحص ىلع عاجإلا : يوونلا لقت دقو )١(

 ٠ فسوي وبأو « ىليل يبأ نبا بهذو « مايأ ةئالث ىلع هيف دازي ال هنإ ةيفنحلاو « ةيعفاشلا لاق
 عيبلا لب « طرشلا رايخ ةدمل دمأ ال هنأ ىلإ نورخآو ءروث وبأو « قحسإو . دمحأو , دمعو



 اليحر

 نسحلاو ىروثلا لاقف « ةمولعم ةدمب ديقملا نود قلطملا رايخلا يف اوفلتخاو
 لاقو « ًادنأ رايخلا هل نوكيو ًاقلطم رابيخلا طارتشا زاوجب ةعامجو ينج نبأ

 وبأ لاقو . هلثم لجأ هيف برضي ناطلسلا نكلو قلطملا رايخلا زوجي كلام
 . عيبلا دسفيو قلطملا رايخلا لاحب زوجي ال يعفاشلاو ةفينح

 رايخلا نمز مايأ ةثالثلا يف رايخلا عقو نإ يعفاشلاو ةفينح وبأ فلتخاو
 ةثالثلا تضم نإو ء زاج مايألا ةثالثلا يف عقو نإ : ةفينح وبأ لاقف « قلطملا
 ليواقأ يه هذهف « ١ لاح لك ىلع دسافوه لب : يعفاشلا لاقو « عيبلا دسف
 زاج نإو ؟ًاديقم وأ ًاقلطم زوجي له. يهو ءرايخلا ةدم يف راصمألا ءاهقف
 رايخلا عقي ال نأ كلذ طرش نم لهف ًاقلطم زجي مل نإو ؟ هرادقم مف ًاديقم
 نإف مهتلدأ اًمأف . ؟ ثالثلا يف عقو نإو ؟ لاحب زوجي ال مأ ثالثلا يف

 .هانلق ام وه رايخلا زجي مل نم ةدمع .

 وأ ء اطرش نإف ءرذنملا نبا رايتخا وهو  هناطرتشي يذلا تقولا ىلإ مزال طرشلاو ء زئاج
 ءزئاج عيبلاو « لطاب طرش وه : ىليل يبأ نباو ٠ يعازوألا لاقف « ًاقلطم رايخلا امهدحأ
 طرش يذلل قحسإو ء دمحأ لاقو . ًاضيأ عيبلا لطبي ةفينح وبأو ٠ يعفاشلاو ٠ يروثلا لاقو

 . ( 38/5 عومجملا ) رظناو ( 589/4 حتفلا ) رظنا . أدبأ رايخلا

 . عيبلا لطب ٠ ةظحل ولو « مايأ ةثالث ىلع داز ولو : يعفاشلا بهذمل : يوونلا لاق
 ةلوهجم ةدمب هاردق وأ « ءيشب هاردقي ملو « ًاقلطم رايخلا اطرش نإف « ةمولعم ةدملا نوك طرتشيو
 بهذم يف فالخ الب عيبلا لطب ٠ كلذ ريغ وأ ء ديز ءيجي نأ ىلإ وأ . موي ضعب هلوقك
 ىلإ : لاق ولو فالخ الب زاج . دغلا نم سمشلا عولط تقو ىلإ هاطرش ولو « يعفاشلا
 /؟ ينغملا ) رظنا ٠ زئاج كلذ دمحأ دنعو ءامسلا يف مغ لصحي نأ نكمي هنأل ءزوجي الف «٠ , اهعولط

 ًاحيحص دنقعلا بلقني ال « ةثالثلا ءاضقتا لبقو ٠ سلجملا ةقرافم دعب ةدايزلا اطقسأ ولف (
 ( 16 /4 عومجملا ) رظنا . دقعلا حصي : ةفينح وبأ لاقو , فالخ الب يعفاشلا دنع

 . اهدعب امو

 . دمحأ نع ةياورو « هباحصأو « ةفينح وبأو ٠ يروثلا تقؤملا ريغ رايخلا نالطبب لاق نميو
 عيبلا : ىليل يأ نباو يعازوألا لاقو . لطاب رايخلاو ٠ حيحص عيبلا : قحسإو « دمحأ لاقو
 . لطاب طرشلاو « حيحص
 رظنا . ملعأ هللاو . عيبلا كلذب قيلت ةدم رايخلا امل تبثيو ٠ حيحص عيبلا : كلام لاقو

 . ةفينح يبأ بهذمل ( 58/7 ءاهقفلا ةفحت )و ( 01١ /؟ ينغملا ) رظناو ( 5١١ /5 عومجملا )
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 انين

 رايخلا زوجي ال نأ وه لصألا نأ وهف ثالث الإ رايخلا زجي مل نم ةدمع امأو

 نب نابح وأ نابح نب ذقنم ثيدح يف صنلا هيف درو ام الإ هنم زوجي الف

 نم ايارعلا ءانثتسا لثم لوصألا نم هانثتسملا صخرلا رئاسك كلذو « ذقنم

 ةارصملا ثيدح يف ثالثلاب رايخلا ديدحت ءاج دقو : اولاق . كلذ ريغو ةنبازملا

 ء ذقنم ثيدح امأو « مايأ ةثالث رايخلاب وهف ةاَّرَصُم ىرتشا نم » : هلوق وهو
 نأ رع نبا نع عفان نع قحسا نبا دم هاور ام ةلصتملا هقرط هبشأف

 تنأو ةبالخ ال لقف تعب اذإ » عيبلا يف ٌعَدحُي ناكو ذقنمل لاق هي هللا لوسر
 « عيبمارايتخاوهرايخلا نم موهفملا نأ وهف« كلام باحصأ ة دمع امأو . « ًاثالثر ايخلاب

 « عيبلارايتخا ناكمإنامزب ًادودحم كلذ نوكي نأ بجو كلذك كلذ ناكاذإو

 اذه ىلع اهيبنت مهدنع درو امنإ صنلا نأكف « عيبم عيبم بسحب فلتخي كلذو

 نم ىلوألا ةفئاطلا دنعو « ماعلا هب ديرأ صاخلا باب نم مهدنع وهو « ىنعملا
 كلام دنع زوجي ال هنإف دقنلا طارتشا امأو . صاخلا هب ديرأ صاخلا باب

 . فعض هيفو « عيبلاو فلسلا نيب مهدنع هددرتل هباحصأ عيمجو

 كلام لاقف « كلذ يف اوفلتخا مهنإف ؟ رايخلا ةدم يف عيبملا ناض نمم امأو

 ءاوسو « نيمأ يرتشملاو « عئابلا نم هتبيصم : يعازوألاو ثيللاو هباحصأو
 عئابلا ديب كله ناك نإ هنأ بهذملا يف ليق دقو ء اهدحأل وأ امل رايخلا ناكأ

 نهرلا يف حلاك كحلاف يرتشملا ديب كله ناك نإو « هايإ هناض يف فالخ الف

 نم هناضف بلغي ال امم ناك نإو « هنم هناضف هيلع بلغي امم ناك نإ ةيراعلاو

 هناضف هدحو عئابلل وأ اهيلكل رايخلا طرش ناك ْنِإ : ةفينح وبأ لاقو . عئابلا

 جرخ دقف هدحو يرتشملا هطرش ناك نإ امأ , هكلم ىلع عيبملاو عئابلا نم
 يضقني قح ًاقلعم يقبو « نملا يرتشملا كلم لخدي مو عئابلا كلم نع عيبملا
 لخد دق هنأ ىلع لدي اذهو « نثلا يرتشملا ىلع ٌنأ هنع ليق دقو «رايخلا

  اميأل يرتشملا نم ناضلا نأ : امههرهشأ : نالوق يعفاشللو . يرتشملا كلم يف هدنع



 نيف

 . © رايخلا ناك

 مف مزال ريغ دقع هنأ لاح لك ىلع عئابلا نم ناضلا نأ ىأر نم ةدمعف
 نم ةدمعو . تلبق يرتشملا لقي مو كتعب لاق ول 5 عئابلا نع كلللا لقني

 فالخلا عضوم هسايقل فيعض وهو مزاللا عيبلاب ههيبشت يرتشملا نم هنأ ىأر

 . قافتالا عضوم ىلع

 يناثلا هطرتشي لو امهدحأ هطرش اذإ رايخلا طرتشمل ناضلا لعج نم امأو
 نإو « هكلم ىلع عيبما ءاقبإ يف هل رايخلاف طرتشملا وه عئابلا ناك نإ هنألف
 نأ بجوف هنابأو هكلم نم عئابلا هفرص دقف طقف هل طرتشملا وه يرتشملا ناك

 عئابلا كلم نع جرخ دق : لاق طقف هطرش يذلا وه يرتشملا كلم يف لخدي

 يف رايخلا طرش هنأل يرتشما كلم يف لخدي نأ مزلي ملو ًارايخ طرتشي م هنأل
 .:م هتبيصم نوكت نأ ٌدّبال هنإف « محلا عنامي لوقلا نكلو « هل رخآلا در

 وأ « فلت نإف « ًانوزوم الو « اليكم نكي مو « هضبق اذإ ٠ , يرتشلا ىلع ناضلا نأ دجأ بهذم )١(
 ينغلا ) رظنا . هل هتلغو , هكلم هنأل « هناض نم وهف  رايخلا ةدم يف بيع هب ثدح وأ , صقن
 . ( هالك /؟

 . خسفلا رايخلا هل نماف ءرايخلا ةدم يف يرتشلا دي يف عيبما فلت نإ : يعفاشلا دنعو
 ةيقلا تبجو .. خسف نإف « عيبملا فلت دعب ةيقاب رايخلا ىلإ تعد يتلا ةجاحلا نأل « ءاضمإلاو
 . ( 3١ /5 عومجملا عم بذهملا ) رظنا . يرتشملا ىلع

 دب يفوأ ؛ عئابلا دب يف كله نأ امإ ولخي الف : يدنقرمسلا : لاقق « ةفينح يأ بهذم امأ
 : ءاوس ءرايخلا طقسي هنإف « عئابلا دي يف تكله نإف ؟ يرتثملل وأ « عئابلل رايخلاو . يرتشملا
 نودب نلاب يرتشملا ةبلاطم هنكمي الو ء دققعلا خسفني هنأل , يرتشملل مأ عئابلل رايخلا ناك
 . لست

 ةماع لوق يف رايخلا طقسيو ةيقلاب كلهت « عئابلل رايخلا ناك نإف  يرتشلا دي يف تكله نإو
 . ملعلا لهأ

 رظنا . نملاب هيلع كله هنإف . يرتشمال رايخلا ناك نإو ٠ ةنامأ كلهت : ىليل يبأ نبا لاقو
 نيناوق )و ( ها /؟ يفاكلا ) كلام بهذمل فلؤملا هركذ ام رظناو ( ١/ ٠١١ ءاهقفلا ةفحت )
 . ( ةيعرشلا ماكحألا



 لينك

 للا عاقيإل طرتشم رايخلا له ىإ ليآ فالخاو « اهدحأ

 ٠ . هتاخ

 انف د ل

 اكلام نإف ؟ ال مأ عيبملا رايخ ثروي له : يهو : ةسماخلا ةلأسملا امأو

 نم هتثرولف رايخلا بحاص تام اذإ هنأو . ثروي : اولاق اهاحصأو يعفاشلاو
 هل نم تومب رايخلا لطبي : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو ء هل ناك ام لثم رايخلا

 رايخو ةيصولا لوبق رايخو ةعفشلا رايخ هدنع اذكهو ؛ عيبلا متيو رايخلا

 « ثروي لاق هنأ ينعأ : بيعلاب درلا رايخ ةفينح وبأ مهل ماسو . ةلاقإلا

 ملسو . نهرلا رايخو صاصقلا رايخو مسقلا لبق ةهنغلا قاقحتسا رايخ كلذكو

 نم تيلأ ةثرول ري مل هنأ ينعأ , هنبأل هبهو ام بألا در رايخ كلام مهل

 « بألل ينعأ : كلذ نم عرشلا هل لمج ام هنبال هبهو ام بألا در يف رايخل

 .. © ناعللاو قالطلاو ةباتكلا رايخ :كلذكو

 « تكش ىتم قأرما قلط رخآ لجرل لجرلا لوقي نأ قالطلا رايخ ىنعمو

 . كلام دنع هتلزنم نولزنتي ال هتثرو نإف «رايخلا هل لوعجملا-لجرلا تويف
 رايخ ادئاز مسو « تارايخلا هذه نم ةيفنحلل ةيكلاملا تمّلَس ام يعفاشلا مُلَسو

 /؟ عومجملا ) يعفاشلا بهذللو ( 146 / ريغصلا حرشلا ) : كلام بهذمل فلؤملا هركذ ام رظنا )١(

 . ًالافطأ وأ « نيناجم اوثاك نإف : سلجلا رايخ مهو طرشلا رايخ مهل يغفاشلا دبنعو ( 7
 .رايخلا بحاص نج ول 5 « ةزاجإلاو .« خسفلا نم ةحلصملا وه ام لعفي ايف يضاقلا بصني
 رايخ نأ : اوعمجأو : يدنقرملا لاق ( ”٠١ /؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا : ةفينح يبأ ّبهذلو
 ةزاجإلا رايخ كلذكو . ثروي ال : لوبقلا رايخ نأ اوعمجأو « ثروي نييعتلا رايخو « بيعلا

 . يلوضفلا عيب يف
 . دمح .نع ةعامس نبا يور اذكو ٠ ثروي ال هنأ : ليحلا باتك يف ركذ دقف « ةيؤرلا رايخ امأ

 ديسلا الو ثراولل نوكي الف : اهدحأ تومب رايخلا طقسي دجأ بهذمو ( قباسلا ردصلل )

 . (717؟ عْرْلا ضْوّرلا ) رظنا . نونجلاب طقسي الو « رايخ
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 نأ وه لصألا نأ ةيعفاشلاو ةيكلاملا ةدعو . ناثروي ال : لاقف لوبقلاو ةلاقإلا

 لامال ىنعملا اذه يف قحلا ةقرافم ىلع ليلد ماق ام الإ لاومألاو قوقحلا ثروت :

 هليلد ماق ام الإ قوقحلا نود لاملا ثروي نأ وه لصألا نأ ةيفنحلا ةدمعو

 قوقحلا ثروت نأ وه لصألا له : فالخلا عضوف « لاومألاب قوقحلا قاحلا نم

 همخ هل هماسي ملام اذه نم هبشي نيقيرفلا نم دحاو لكو ؟ ال مأ لاومألاك
 ىبأ ىلع جتحت ةيعفاشلاو ةيكلاملاف « همصصخ ىلع جتحيو هل اهنم همسي امب اهنم
 اهثروي يتلا تارايخلا رئاس هبشيو « بيعلاب درلا رايخ ةثارو هملستب ةفينح

 لكو كلذ نم عنمت امب ةيعفاشلاو ةيكلاملا ىلع ًاضيأ جتحت ةيفنحلاو « هب
 هيف قفتي ايف ًاهباشمو هلوق هيف فلتخي اهف ًاقراف يطعي نأ موري مهنم دحاو .

 مصخلا هعضي اهف اقراف يطعي نأ ينعأ ء دضلاب هصخ لوق يف موريو « هلوق

 أاقفتم ٠ ةيكلاملا لوقت ام لثم « ًائيابتم مصخلا هعضي ايف ًاقافتا يطعيو : إفا 

 يف ةفص ىلإ عجار رايخ كلذ نأل « ثروي ال هتبه در يف بألا رايخ نإ انلق

 يف ةفص ىلإ ال ثروت ال نأ بجوف ء..ةوبألا يهو هريغ يف دجوت ال بألا
 دقعلا .

 ءيش يف هل حدقتا نم هنأ ينعأ . رايخ رايخ يف مهفالتخا ببس وه اذهو

 م رايخلا ينب ةصاخ ةفص هنأ هل حدقتا نمو . ِهّنرَو دقعلل ةفص هنأ اهنم

 هثروي .

«00# * 

 رايخ ةحص ىلع اوقفتا مهنإف هرايخ حصي نم يهو : ةسداسلا ةلأسملا امأو .
 كلذ زوجي : كلام لاقف . يبنجألا رايخ طارتشا يف اوفلتخاو . نيعيابتملا

 يذلا هلكوي نأ الإ زوجي ال : هيلوق دحأ يف يمفاشلا لاقو . حيحص عيبلاو

 لوق وهو . دقاعلا ريغل لوقلا اذه ىلع هدنع رايخلا زوجي الو رايخلا هل لعج
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 قفتاو « ةفينج وبأ لاق كلام لوقبو . كلام لثم رخآ لوق يعفاشللو . دمحأ

 . امل هلوق نأو ناعيابتملا هل هلعج اذإ يبنجألل رايخلا نأ ىلع بهذملا

 عئابلا هل لعج نمو عئابلا فلتخافامهدحأ هلعج اذإ بهذملا فلتخاو

 ٠ ءاضمإلا يف لوقلا ليقف . رايخلا يرتشملا هل لعج نمو «.يرتشملا وأ رايخلا
 اذه سكع لاقو « يرتشملا وأ عئابلا ةرايخ طرتشا ءاوس يبنجألا لوق درلاو

 يأ : يرتشملاو عئابلا نيب قرفلاب ليقو . ةروشلاك انه هرايخ لعج نم لوقلا

 نود ينجألا لوقو « ينجألا نود عئابلا لوق درلاو ءاضمإلا-يف لوقلا نأ

 اههنم دارأ نم لوق لوقلا ليقو « رايخلا طرتشملا وه يرتشملا ناك نإ يرتغللا

 . هقفاوو درلا هرايخ طرتشا يذلا يبنجألا دارأو ءءاضمإلا دازأ نإو « ءاضمإلا

 يبننجألا دارأو درلا عئابلا دارأ نإو « ءاضمإلا يف عئابلا لوق لوقلاف « يرتشملا

 رايخلا طرتشا نأ كلذكو « يرتشملا لوق لوقلاف.يرتشما هقفاوو ءاضمإلا

 يف لاحلا كلذكو . ءاضمإلا دارأ نم لوق اهيف لوقلاف « يرتشملا ينجأللا

 عئابلا هطارتشا نإ يأ : يرتشملاو عئابلا نيب اذه يف قرفلاب ليقو « يرتشملا
 لوق لوقلاف يرتشملا هطرتشا نإو « امههنم ءاضمإلا دارأ نم لوق لوقلاف

 . فيعض هلك اذهو « ةنودملا يف ام رهاظ وهو « ينجألا

 ًالوهجم ًالجأ طرتشي نأ لثم ءزوجي الام رايخلا نم طرتشا نمف اوفلتخاو

 ديعب لجر رايخ وأ ثالثلا قوف رايخلا ٌرّوَجُّيال نم دنع ثالثلا قوف ارايخو

 طقسأ نإو عيبلا حصي ال : يعفاشلاو كلام لاقف « ًايبنجأ ينعأ : هنيعب عضوملا

 لوقلاو . يعفاشلل لوقو « دمحأو ؛ كلامو .« ةفيتح يبأ دنع حص « يننجأل رانيخلا طرش اذإ )١(
 افإو : يعفاشلا لوقل كلذكو ء دمحأ بهذمل ليكوتلا ةمادق نبا ركذي مو . حصي ال يناثلا
 ينعي ال اذهو « هريغل ًاليكوتو . هسفنل ًاطارتشا ناكو « حص « يبنجأل رايخلا طرش نإو : لاق
 . ( 20/6 عوبجما )و ( هدا//* ينغملا ) رظنا . لمأتف كلذ . طرتشملا بناج نم ليكوتلا دقع
 . ( 07 /؟ يفاكلا ) كلام بهذمل رظناو . يمفاشلا لوقل ةحصلاب لوقلا يوونلا ححص دقو
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 لهفالخلا لصأف .دسافلا طرشلا طاقسإ عم عيبلا حصي :ةفينحوبألاقو . دسافلا طرشلا
 افإو . ىدعتي ال مأ دقعلا ىلإ ىدعتي طرشلا لبق نم عيبلا يف عقاولا داسفلا

 لاق نمو ؛ هطقسأ نإو عيبلا لطبأ ىدعتي لاق نف ؟ طقف طرشلا يف وه
 دقعلا ىقبي هنأل دسافلا طرشلا طقسأ اذإ حصي عيبلا : لاق ىدعتي ال
 . 0 ًاحيحص

 وبأو « يروثلا لاق هبو « نالطبلا يعفاشلا بهذف « تقؤم ريغ رايخلا طرشب اعيابت اذإ )١(
 ْ . هباحصأو « ةفينح .

 عيبلا : ليل يبأ نباو يعازوألا لاقو . لطاب*رايخلاو , حيحص عيبلا : قحسإو ء دمحأ لاقو
 . لطاب طرشلاو « حيحص
 رظنا . اذه مدقت دقو « عيبلا كلذب قيلت قلت ةدم رايخلا امل تبثيو « حيحص عيبا : كلام لاقو

 . ( 3١١/5 عومجملا)

 : برضأ ةعبرأ ىلع دوقعلا : لاق ينغملا يف ةمادق نبا هلاق ام ركذن ةدئافلل ًامقتتو

 .هيف تبثي : اهدحأ : ناعون وهو « هانعم يف امو « عيبلا وهو ٠ ضوعلا هنم دصقي مزال دقع : اهدحأ

 « سلجملا يف ضبقلا هيف طرتشي ال ايف عيبلا وهو ء طرشلا رايخو « سلجملا رايخ : نارايخلا

 : لوقي نأ وحن ةمذلا يف ةراجإلاو « نيتياورلا ىدحإ ىلع ضوعب ةبملاو « عيبلا ىنعب حلصلاو
 « عيبلا يف درو رايخلا نأل ءرايخلا هيف تبثي اذهف « هوحنو « بوثلا اذه يل طيختل كترجأتسا

 . هانعم يف اذهو

 . طرشلا رايخ نود سلجملا رايخ اهلخد دقعلا نيح نم اهتدم تناك نإف « ةنيعملا ةراجإلا امأف

 دجأو « يعفاشلا بهذم اذهو

 ءهسنجب ابرلا لام عْيِبو « لسلاو « فرصلاك : سلجلا يف ضبقلا هيف طرتشي ب ام : يناثلا عونلا

 نم حيحصلا يف سلجملا رايخ اهيف تبثيو . دمحأ نع ةدحاو ةياور طرشلا رايخ هلخدي الف

 ش .ربخلا مومعل دمحأ بهذم

 نأل ءرايخ اهيف تبثي الف ؛ عّلُخلاو ٠ حاكنلاك « صوعلا هب دصقي ال مزال : : يناثلا برضلا

 سيل انهه ضوعلاو ؛ هلام نم بهذي الل ًازئاج ضوعلا نوك يف ظحلا ةفرعم تبي *ب انإ رايخلا

 . ةبطاو « فقولا هلثمو . دوصقملا وه

 قح يف زئاج « نهارلا قح يف مزال نهرلاك رخآلا نود هيفرط دحأ نم مزال : ثلاثا بوضل
 رايخ هيف تبثي الف ١ نهرملا

 « ةعيدولاو « ةلاكولاو « ةلاَعَجلاو ةيراضماو . ةكرشلاك : نيفرطلا نم زئاج دقع : عبارلا برضلا

 1 . رايخ اهيف تبثي ال هذهف « ةيصولاو
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 « نازئاج اههنأ رهاظلاو « ةعرازملاو ةاقاسملاك موزللاو « زاوجلا نيب ددرتم وهو : سماخلا برضلا -
 يمرلاو ٠ قبسلاو . ناهجو اههيف رايخلا توبث يفف « نامزال امه : ليقو . رايخ اههلخدي الف
 . كلذك

 « اهيف رايخ الف . ةعفشلاب ذخألاو ةلاوحلاك ني دقاعتملا دحأ هب لقتسي مزال : سداسلا برضلا

 . ( 16 /؟ ينغلا ) رظنا . عيفشلاو ليحمل رايخلا تبثي نأ لتحيو



 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو ... حرلا نمحرلا هللا مس

 ايلست مسو هبحصو

 ةحبارملا عيب باتك





 لابك؟

 + ةحارملا عيب باتك

 ةحبارملا نأو « ةحبارمو ةمواسم : نافنص عيبلا نأ ىلع ءاماعلا روهجج عمجأ

 ًاحبر هيلع طرتشيو ةعلسلا هب ىرتشا يذلا نثلا يرتشمال عئابلا ركذي نأ يه
 . © ممردلا وأ رانيدلل ام

 . ةدايزلا وهو « حبرلا نم حبار ردصم ةغللا يف ةحبارملا *
 وهوأ . ةيعفاشلا فيرعت « ةلصفم طئارشب حبرلا عم هب تماق يتلا اهنثب ةعلسلا عيب » ًاحالطصاو

 .. حيبرو « لاملا سأرب عيب »وه وأ . ةيفنحلا فيرعت « حبر ةدايز عم لوألا نثلا لثمب عيب »
 . ةلبانحلا فيرعت « مولعم
 يذلاو عيبلا نم. عونلا' اذهل ( ةرصاعلا ةيمالسإلا فراصملا نم ةعيرشلا فقوم ) انباتك رظنا
 . ةرصاعلا ةيمالسإلا فراصملا ضعب هب تذخأ

 . ( ملتلا نيبو اهنيب ةيساسألا قراوفلاو « ةحبارملا ) ناونعب ةيماع دودرو تالاقم كلذك رظناو

 . ةحبارملا ةفص هذه )١(

 «لوبقلاو باجيإلاو ةغيصلاو « نادقامعلا : ةثالث يهو « عيبلا ناكرأ يهف « اهناكرأ امأ

 هيلع دوقعملاو

 : يلي 5 يمف ٠ اهطورش امأ

 « حبر ةدايز عم لوألا نئلاب عيب ةحبارملا نأل « يناثلا يرتشملل ًامولعم لوألا نقلا نوكي نأ-١
 . دساف وهف « ًامولعم نكي مل اذإف « عيبلا ةحصل طرش لوألا نثلاب ملعلاو

 . عيبلا ةحصل طرش نفلاب ملعلاو ٠ نقلا ضعب هنأل « ًامولعم حبرلا نوكي نأ -
 ىرتشا نأب كلذك ناك نإف « ابرلا لاومأ نم هسنجب ًالباقم لوألا دقعلا يف نثلا نوكي الأ -

 : لوألا نقلا عيب ةحبارملا نأل ٠ ةحبارم هعيبي نأ زجي مل « لثمب ًالثم هسنجب نوزوملا وأ : ليكلا
 . ًاحبر ال ءابر نوكت ابرلا لاومأ يف ةدايزلاو « ةدايزو

 « لاما سأرب امهماع طرتشيو .زجي م ءًادساف ناك نإف ٠ ًاحيحص لوألا دقعلا نوكي نأ
 يف فالخ ال زئاج اذهف . ةرشع حبرو « اهب كعب ةئامب يلع وه وأ « هيف يلام سأر : لوقيف
 وهو . هيف يلام سأرب كتعب : لاق نإو , ةهارك دحأ دنع هيف معن الو : ةمادق نيا لاق هتحص

 نع هتهارك تيور دقف « هدزاود وأ « هدزاي هد : لاق وأ « ًامهرد ةرشع لك يف حبرأو « ةئام

 راسي نب ءاطعو ء ريبج نب ديعسو « ةمركعو . نسحلاو « قورسمو سابع نباو « رمع نبأ
 . دقعلا لاح لوهجم نثلا نأل ء زوجي ال : قحسإ لاقو . دمحأو

 , يمفاشلاو , يروشلاو , يمخنلاو ٠ حيرشو « نيريس نباو ٠ بيسل نب همعس سن صخنص
 . ( ينغملا ) رظنا مولعم حبرلاو « مولعم للملا سأر نأل ءرذنملا نباو ؛ يأرلا باحصأو



 ةولك#

 نم هدعي نأ عئابلل اهف : امههدحأ : نيعضوم يف ةلماب كلذ نم اوفلتخاو
 سأر نم هدعي نأ هل سيل امم ءارشلا دعب ةعلسلا ىلع قفنأ امم ةعلسلا لام سأر

 امم رثكأب هارتشا هنأ هربخأف يرتشملل عئابلا بذك اذإ : ىناثلا عضوملاو . للملا
 هنأ هل رهظ مث ةعلسلا هب ىرتشا امم لقأب ربخأف مثو وأ . هب ةعلسلا ىرتش

 : ناباب راصمألا ءاهقف فالتخا بسحب باتكلا اذه يفف ءرثكأب اهارتشا

 يذلا لاملا سأر ةفص يفو « دعي ال امم لاملا سأر نم دعي اهف : لوألا بابلا
 ناصقنلا وأ ةدايزلا نم عقو ام مح يف : يناشلا . حبرلا هيلع ىنبي نأ زوجي
 . نفلاب عئابلا ربخ يف



 اايكم

 لوألا بابلا

 لاملا سأر ةفص يفو « دعي ال امم لاملا سأَر نم دعي اهف

 حبرلا هيلع ىنبي نأ زوجي يذلا

 نأ كلذ يف كلام بهذم ليصحت نإف . دعي ال امم نلا يف دعي ام امأف

 يف دعي مسق : ماسقأ ةثالث مسقني نهلا ىلع ًادئاز ةعلسلا ىلع عئابلا بوني ام

 هل نوكي الو نلا لصأ يف دعي مسقو . حبرلا نم ظح هل نوكيو نثلا لصأ

 . حبرلا نم ظح هل نوكي الو نقلا لصأ يف دعي ال مسقو . حبرلا نم ظح

 ناك ام وهف حبرلا نم اًظح هل لعجيو لاملا سأر يف هبسحي يذلا امأف

 لاملا سأر يف هبسحي يذلا امأو . غبصلاو ةطايخلا لثم ةعلسلا نيع يف أرثؤم

 أ عئابلا نكمي ال امم ةعلسلا نيع يف رثؤي ال اف حبرلا نم اظح هل لعجي الو

 . اب عضوت يتلا تويبلا ءاركو دلب ىلإ دلب نم عاتملا لمحك هسفنب هالوتي

 نيع يف ريثأت هل سيل اف . ًاعيمج ' نيرمألا يف هيف بستحي الام امأو
 . دشلاو يطلاو ةرسمسلاك هسفنب ةعلسلا بحاص هالوتي نأ نكمي امم ةعلسلا

 وبأ لاقو . اهيلع هبان ام لك ةعلسلا نُم ىلع لمحي لب : ةفينح وبأ لاقو
 لصفي نأ الإ طقف ةعلسلا هب ىرتشا يذلا نفلاب الإ ةحبارملا زوجي ال : روث
 اذكو اذك يتعلس نم : هل لوقي هنأل ٠ بذك هنأل لاق عقو نإ هدنع خسفيو

 . ( شغلا باب نم هدنع وهو . كلذك رمألا سيلو

 )١( اتي ام باوصلاو « نيرمألا هيف بستحي ل ام ه « ةيمالمإلا بنكلا راد ء ةخن يف ٠

 . يعفاشلا بهذمل تارابع فاضي ال وأ « يلصألا نملا ىلع فاضي امل ةبسنلاب ()

 فيضي نأ هل سيل ذئنيحو ء اذك حبرو « نقلا نم تلذب امب وأ ء تيرتشا امب تعب : اهادحإ

 . هيلع قفتملا حبرلا ريغ يلصألا نثلا ىلع
 -: لايكلا ةرجأ فيضي نأ هل ذكتيحو ٠ اذك حبرو « ىلع ماق امب تعب : لوقي نأ : ةيناشلا



 رلحك

 نيف الاق ثيللاو كلام نايف هب هربخي نأ زوجي يذلا نقلا سأر ةفص امأو

 فرصلاو مهاردب اهعاب مث مولعم فرص اهارتشا موي فرصلاو ريناندب ةعلس ىرتشا
 هنأل اهارتشا يتلا ريناندلاب اهعاب موي معي نأ هل سيل هنأ ةدايز ىلإ ريغت دق

 دقو ريناندب اهعاب مث مهاردب اهارتشا نإ كلذكو . ةنايخلاو بذكلا باب نم
 . فرصلا ريغت

 زوجي له ضورعب ةعلس عاتبا نيف بابلا اذه نم كلام باحصأ فلتخاو
 وأ ضّرَعلا ةهقب زوجي لهف زاوجلاب انلق اذإف ؟ زوجي ال مأ ةحبارم اهعيبي نأ هل
 نم هب هارتشا ام ىلع اهعيب هل زوجي : مساقلا نبا لاقف ؟ هسفن ضرعلاب

 ءيثب ةعلس ىرتشا نمل زوجي ال : بهشأ لاقو . ةيقلا ىلع زوجي الو ضورعلا

 امأ . عاتملا هيف يذلا تيبلا ءارك كلذكو .. غبصلا ةيقو غابصلاو « ءافرلاو « راصقلاو ءلاملاو -

 فاعلا امأ « ًالثم ةبادلا فلعك « يعفاشلا بهذم نم حيحصلا ىلع لخدت ال اهنإف « نؤملا

 ةرجألا نإف ء هسفنب بوشلا-رصق وأ ء هسفنب لاك اذإ امأ . فاضي هنإف « نيمستلاب صاخلا
 . كلذ يف لخدت ال

 / ةضورلا ) رظنا . تيرتشا اب هلوقك اهنأ حيحصلاف ء اذك حبرو « لالا سأرب كتعب : ةثلاثلا
 1 . ( هلال

 . لاتفلاو « لاسغلاو « غابصلاو ء راصقلا ةرجأ لاملا سأرب قحلي نأ زوجيف « ةيفنحلا دنغ امأ

 . ءاركلاو « نغلا قئاسو «راسمسلاو « طايخلاو

 سأرب قحلي الف .. هسفن ىلع قفنأ امو ء راطيبلاو .. ماجحلاو ٠ بيبطلاو « يعارلا ةرجأ امأ
 رظناو . فلؤملا هركذ اف . كلام بهذمل ةبستلاب امأ ( 5055 /9 عئانصلا عئادب ) رظنا .. لاملا

 يلع تلصحت : لوقي نأ زوجي الو ء همزل امو « هارتشا ام نيبي : دمحأ دنعو ( ١45 /؟ ةنودملا )

 نم دبالف .. اهطيخي وأ . اهلعجي وأ  اهوفري وأ « اهرصقي نأ لثم اهيف لمعلا نيبيف « اذكب
 . هلك كلذ نييبت

 وبأو « يعازوألاو « يعخنلاو « سواطو « بيسملا نب ديعسو « نيريس نباو ٠ نسحلا لاق هبو

 : لوقيو « نثلا ىلإ ةرجألا مضي نأ هيلع رجأتسا ايف زوجي نأ لتحيو ؛ ةمادق نبا لاق . روث
 /6 ينغملا ) رظنا . يعفاشلاو « حلاو « يبعشلا لاق هبو . قداص هنأل  اذكب يلع تلصحت

 90١(.



 اذهذي

 يفو ء هضرع ةفص ىلع ضورعب هبلاطي هنأل ةحبارم اهعيبي نأ ضورعلا نم
 . " هدنع سيلام عيب باب نم وهف هدنع نوكي سيل بلاغلا

 ريناندلا يف ذخأف ريناندب ةعلس ىرتشا نيف ةفينح وبأو كلام فلتخاو

 ؟ زوجي ال مأ دقن امب َملْعُي نأ نود ةحبارم اهعيب هل زوجي له مهارد وأ ًاضورع

 اهعيبي نأ زوجي : ةفينح وبأ لاقو . دقن ام معي نأ الإ زوجي ال كلام لاقف

 وأ اهيف ىطعأ يتلا ضورعلا نود ةعلسلا اهب عاتبا يتلا ريناندلا ىلع ةحبارم هنم

 زوجي ال هنأ ةحبارم اهعابف لجأب ةعلس ىرتشا نيف ًاضيأ كلام لاق « "9 مهاردلا

 وبأ لاقو . هلجأ لثم يرتشملل ناك عقو نإ ىعفاشلا لاقو . لجألاب ملعي ىتح
 ةريثك عورف بهذملا يف بابلا اذه يفو . "هب درلا هلو بيعلاك وه :/روث
 . هاتدصق امم تسيل

 )١( يفاكلا ) كلام بهذمل فلؤملا هركذ ام رظنا ١/48 ( .

 . ( 560/7 ةنودملا ) ةلئسملا هذه يف كلام بهذمل رظنا (1)

 ًائيش ىرتشا نيف دمحأ لاق كلام لوقبو ( ١68 /؟ ةنودملا ) كلام بهذمل ةلثسملا هذه يف رظنا ()
 . ( ٠١6 /6 ينغملا ) رظنا . كلذ نيبي يتح زوجي ال هنأ لجؤم نب

 يبأو « يعفاشلا لوق وهو ( 17١ /؟ ءاهقفلا ةفحت ):رظنا . نيبي نأ نود زوجي : ةفينح وبأ لاقو
 1 . ( 5١5 /6 ينغملا ) رظنا . دمحو ء فسوي





 لنشألا

 يناثلا بابلا .

 نمثلاب عئابلا ربخ يف ناصقنلا وأ ةدايزلا نم عقو ام مكح يف
 امإ كلذ دعب رهظ مث « هركذ نت ىلع ةحبارم ةعلس عاتبا نيف اوفلتخاو

 : ةعامجو كلام لاقف .ةمئاق ةعلسلاو لقأ ناك نملا نأ ةنيبب امإو هرارقاي

 عئابلا همزلي مل اذإ كرتي وأ حص يذلا نفلاب ذخأي نأ امإ « رايخلاب يرتشملا
 يرتشملا لب : رفزو ةيفنح وبأ لاقو « همزل همزلأ ْنِإو حص يذلا نفلاب اهذخأ

 .همزل عئابلا همزلأ نإ يذلا نفلاب ذخألا همزلي الو « قالطإلا ىلع رايخلاب

 طح دعب امل ًامزال عيبلا ىقبي لب : ةعامجو دمحأو ليل يبأ نباو يروثلا لاقو
 دعب موزللاب لوقلاو « ًاقلطم رايخلاب لوقلا : نالوقلا يعفاشلا نعو « ةدايزلا
 . © طحلا

 هب عاتبا ام ىلع هحبرأ افنإ يرتشملا نأ طحلا دعب عيبلا بجوأ نم ةجحف
 يذلا ىلإ عجري نأ بجو لاق ام فالخ رهظ اماف ؛ كلذ ريغ ال ةعلسلا

 كلذ ةيفوت همزلي هنأ ليكلا كلذ ريغب جرخف مولعم ليكب ذخأ ول 5 ءرهظ
 ةلأسلا هذه يف بذكلا هيبشت ًاقلطم رايخلا نأ ىأر نم ةجحو . ليكلا

 . بذكلا بجوي كلذك رايخلا بيعلا بجوي ا؟ هنأ ينعأ ٠ بيعلاب

 سأر نأ رارقإ وأ ٠ ةنيبب ملع مث « ةرشع حبرو « ةئام هلام سأرب ءيشلا اذه كتعب : لاق اذإ )١(
 يرتشمللو ٠ بيعلاك دقعلا ةحص عنمي ملف « نفلا يف ةدايز هنأل , حيحص عيبلاف ٠ نوعست هلام
 ىقبيف « مهرد وهو « حبرلا نم اهطحو « ةرشع وهو « لاملا سأر يف داز امب عئابلا ىلع عوجرلا
 . اهرد نيعستو « ةعستب يرتشملا ىلع

 وه : ةفينح وبأ لانقو . يعفاشلا يلوق دحأ وهو . دمحأو « ىليل يبأ نباو « يروثلا لاق اذهبو
 نع ةياور يهو « كلام لوق وهو « بيعملا ىلع ًاسايق كرتي وأ « نفلا لكب ذخألا نيب ريخم
 /؟ ةنودملا )و ( 155 /64 ىنغملا ) رظنا . هل رايخ ال هنأ هنع ىكحو ."يعفاشلل لوقو « دمحأ
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 نقلا نم داز ام رادقم طحي : يعفاشلا لاقف ةعلسلا تتاف اذإ امأو

 موي وأ ضبقلا موي اهتيق تناك نإ : كلام لاقو « حبرلا نم هل بجو امو
 هيلع عجري الف لقأ وأ عاتبملا نزو ام لثم كلذ يف هنع فالخ ىلع  عيبلا

 وأ ةيقلا يرتشمال هدر نيب عئابلا َرّيخ لقأ ةيقلا تناك نإو ٠ ءيشب يرتشملا

 ش . حص يذلا نفلاب ةعلسلا هئاضمإ وأ نثلا هدر

 هنأو هركذ امم رثكأ اهنم نأ ةنيبلا ماقأ مث ةحبارم هتعلس لجرلا عاب اذإ امأو

 اهذك هنأل ةنيبلا كلت نم عمسي ال : يعفاشلا لاقف « ةّئاق يهو كلذ يف مهو

 عيب هنأل ديعب اذهو « نفلا كلذ ىلع عاتبملا ربجيو اهنم عمسي : كلام لاقو

 نأ نيب ريخم عاتبملا نأ ةعلسلا تتاف اذإ : ةلأسملا هذه يف كلام لاقو . رخآ

 يه هذهف ١ حص يذلا نثلاب اهذخأي نأ وأ اهضبق موي ةعلسلا ةيق ىطعي
 . بابلا اذه يف مهلئاسم تاروهشم

 ةثالث ماكحأ ةفرعم ىلع كلام بهذم يف ينبنت عيبلا اذه ماكحأ ةفرعمو

 محو « شغلا ةلأسم محو , بذكلا ةلأسم كح : اهنم بكرت امو لئاسم

 هيف يلام سأر تطلغ : لاقف « داع مث . ةرشع حبرأو « ةئام هيف يلام سأر : ةحبارملا يف لاق اذإ )١(
 ركذ . ًايناث هلاق ام هيلع هلام سأر نأ دهشت ةنيبب الإ طلغلا يف هلوق لبقي مل , ةرشعو « ةئام
 ًافورعم عئابلا ناك اذإ : دمحأ نع بلاط وبأ ىورو « قحسإو . دمحأ نع رذنملا نبا كلذ
 نأ ةلبانحلا نم قرخلا مالك رهاظو ؛ عيبلا زاج « ًاقودص نكي مل نإو « هلوق لبق ٠ قدصلاب
 . هنيمي عم عئابلا لوق لوقلا

 وهو « يرتشملا هقدصي ىتح ةنيب هب ماقأ نإو « عئابلا لوق لبقي ال هنأ :ةثلاث ةياور دمحأ نعو
 . يعفاشلاو ٠ يروثلا لوق

 الإ هلوق لبقي مل « ًالوأ هب ربخأ امم رثكأ اهنمث نأ ركذ نإ : كلام بهذمل ربلا دبع نبا ركذ
 « ءيش ىلع ايضارتي نأ الإ اهنيب عيبلا خسف « ةمئاق ةعلسلاو ٠ ةنيب هل تماق نإف « ةنيبب
 .. ايناث هب ربخأ يذلا نفلا ىلع دزي مل ام اهتبق نض . اهيرتشم دي يف ةعلسلا تتاف نإف , زوجيف
 .فلاخم اذهو ( 51/؟ يفاكلا ) رظنا . ًالوأ هب هربخأ يذلا نع صقني مل ام هباسح ىلع هحبرو
 . كلذ لمأتف . كلام نع فلؤملا هركذ امل ىرت اك



 نفل

 وهف بيعلاب درلا كح امأو . مدقت دقف بذكلا كح امأف . بْيَعلا دوجو ةلأسم

 سيلو « ًاقلطم عئابلا رييخت وهف هدنع شغلا كح امأو . قلطملا عيبلا يف هكح
 ةلأسم يف كلذ هل  شغلا رادقم هنع طح ؛ئنإو عيبلا همزلي نأ عئابلل

 مسقني هدنع شغلا نإف « بهشأ دنع امأو . مساقلا نبا دنع اذه « بذكلا

 هدنع مح الف رثؤللا ريغ امأف . رثؤم ريغ مسقو « نقلا يف رثؤم مسق : نيمسق
 . بذكلا كح هدنع هكحف رثؤلا امأو . هيف

 « سيلدتو بذكو « شغو بذك : لئاسم عبرأ يهف بكرتت يتلا امأو

 نبا بهذم لصأو « بيعب سيلدتو شغو بذكو « بيعب سيلدتو شغو

 يذلاب وأ اهدحأ محب تاف ناك نإ هكح يقب يذلاب ذخأي هنأ اهيف مساقلا

 رييختلا ىلع امإ ء امهدحأ كح تفي م نإ هل حجرأ وه يذلاب وأ هكح يقب
 بتكب قئال اذه ليصفتو « عملا نكي ثيح عملا وأ «رييختلا نكمي ثيح
 . هريغو مماقلا نبأ بهذم ينعأ ٠ عورفلا
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 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ... ميحرلا نمحرلا هللا مس

 ايلست ملسو هبحصو

 ةّيرعلا عيب باتك





 نفق

 * ةّيرعلا عيب باتك

 ىحِف « ةنسلا يف اهيف تتأ يتلا ةصخرلاو ةّيرَعلا ىنعم يف ءاهقفلا فلتخا

 به نأ يه كلام بهذم يف ةيرعلا نأ يلاملا باهولا دبع دمح وبأ يضاقلا

 اهؤارش يّرعَمل زوجيف « هنيعب لجرل هطئاح نم تالخن وأ ةلخن ةرمث لجرلا

 . ةارعملا ةلخنلا“: ةيّرعلاو , اهماع اهترُم هبهو : ةلختلا هارعأ : سوماقلا يف لاق *

 لهأ عوطتي بدجلا يف برعلا ناك ٠ ةبقرلا نود لخنلا رم ةيطع ىه : ةيّرَعلا : ظفاحلا لاق

 نبللا ةيطع يهو ٠ ةحينملاب لبإلاوأ « ةاشلا بحاص عوطتي ؟ « هل ةرث ال نم ىلع كلذب لخنلا
 . ةبقرلا نود

 ةيدعتلاب ءارلاو « نيعلا حتفب لخنلا ىرع : لاقي . ةلعاف وأ ,:ةلوعفم ىنعمب ةليعف : ةيرعلاو
 اهتبقر ىقبتو « اهم لكأيل ةحنملا ليبس ىلع رخآل اهاطعأ نأب اهريغ نع اهدرفأ اذإ « اهورعي
 تيرع اهنأكف ءرصاق هنأ ىلع ىرعت ءارلا رسكو « نيعلا :حتفب لخنلا تيرَع : لاقيو « اهيطعم
 نأ ةيرعلا : كلام لاقف. ًاعرش اه دارملا يف فلتخاو . ةيطعلاب تينثتساو « اهتاوخأ كح نع

 صخرف « هيلع هلوخدب ىذأتي مث“. اهرث هل بهي وأ« هل اهبهي يأ ) ةلخنلا لجرلا لجرلا ىرعي
 قيلعتلا اذهو : ظفاحلا لاق . سباي رتب هنم اهبطر يرتشي يأ ( اهيرتشي نأ بهاولل يأ ء هل

 نأ كلام نع عفان نبا قيرط نم يواحطلا ىورو . بهو نيا قيرط نم ربلا دبع نبا هلصو

 ىلإ راثلا تقو يف مهيلهأب نوجرخي مهنأ ةداعلا تناكو « هريغ ظئاح يف لجرلل ةلخنلا ةيرعلا

 كتلخن صرخب كيطعأ انأ هل لوقيف « هيلع رخآلا لوخد ريثكلا لخنلا بحاص هركيف « نيتاسبلا

 يرعملا عم الإ ةلماعملا هذه نوكت ال اهنأ كلام دنع ةيرعلا طرش نمو . كلذ يف هل صخرف . أرق

 مايقب رخآلا نع ررضلا عفديل وأ « هطئاح لوخدب ررضلا نم كلاملا ىلع لخدي امل ةصاخ
 رقب نوكي نأو « حالصلا ودب دعب نوكي نأ اهطرش نمو ٠ فلكلاو « يقسلاب لخنلا بحاص
 . ٠ ضباقتلا طرتشي : لاقف ءريخألا طرشلا يف يعفاشلا هفلاخو ٠ لجؤم

 ء بطرلا صرخي نأب رتتلا نم هصرخب رثكأف « ةلخنلا ةرّم لجرلا يرتشي نأ : يعفاشلا اهرسفو
 دسف « اضباقتي نأ لبق اقرفت نإف « ارق هصرخب يرتشي مث سبي اذإ ء صقني مردقي من
 شماه يفدصلا يلع يبأ طخب هتأرق رخآ ظفلب يعفاشلا نع ءاج دقو : ظفاحلا لاق . عيبلا

 ءرشعملا صرخي !؟ ةيرعلا صرخت نأ الإ رقلاب ةيرعلا عاتبت الو : يعفاشلا ظفل لاق « هتخسن
 هليكي رقلا نم عفديف اذكو ءاذك ناك ء سبي اذإف « بطرلا نم اذكو اذك نآلا : لاقيف

 حتفلا ) رظنا . دسف ء اهضمق لبق اقرفت نإف « اقرفتي نأ لبق اهرب ةلخنلا ضبقيو « ًاصرخ
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 . زالالك

 : يناشلاو . ىهْزَت نأ : اهدحأ : ةعبرأ طورش ىلع أر اهصرخب هل ىَّرَعْلا نم
 هيطعي نأ : ثلاثلاو . زوجي الف تداز نإف « نود اف قٌّسْوَأ ةسخ نوكت نأ
 نوكي نأ : عبارلا . زجي مل ادقت هاطعأ نإف « ذاذجلا دنع هب اهيرتشي يذلا رقتلا

 افإ ةيرعلا يف ةصخرلا كلام بهذم ىلعف « اهعونو ةيرعلا رق فنص نم رقتلا

 يهو « ةنبازملا نم اهؤانثتسا يه افنإ اهيف ةصخرلاو « طقف ىرعملا قح يف يه

 ينعأ : ًاضيأ ابرلا يفْنَص نمو « هنع يهنلا درو يذلا فاجلا رملاب بطرلا عيب
 وهو نيمختلاب مولعم رب ليكلا مولعم رمت عيب هنأ كلذو « ءاسنلاو لضافتلا
 اذهف . لجأ ىلإ رقب ًاضيأ وهو « ًالضافتم دحاولا سنجلا عيب هلخديف « صرخلا

 ةصخرلا نلو « اهيف ةصخرلا يه امو « ةيرعلا يه ايف كلام بهذم وه

 ؟ اهيف

 « ةصاخ يرعمال تسيل اهيف هدنع ةدراولا ةصخرلا ىنعف يعفاشلا امأو

 ةسخخلا ينعأ : رتلا نم ردقلا اذه يرتشي نأ دارأ سانلا نم دحأ لكل يه امنإو

 اذهب ةقلعم يه امإ اهيف ةصخرلا نأ ىورو « اهلثم رمقب كلذ نود ام وأ قسوأ

 بطر هدنع سيل نمل كلذو ًابَطُر اولكأي نأ سانلا ةرورضل رقلا نم ردقلا

 هب عابت يذلا رقلا ءاطعإ يف طرتشي يعفاشلاو . بطرلا هب يرتشي رقت الو

 . عيبلا دسف ضبقلا لبق اقرفت ْنِإ : لوقيو « ًادقت نوكي نأ ةيرعلا

 يعفاشلا دنع يهو « رخديو سبيي ام لك يف كلام دنع ةزئاج ةيرعلاو

 كلام دنع قسوألا ةسمخلا نود ايف اهزاوج يف فالخ الو طقف بنعلاو رقللا يف

 عنملاو اهنع زاوجلا يورف ء © قسوأ ةسمخ تناك اذإ فالخلا امهنعو « يعفاشلاو

 امنايعأب تالخن رق ينعب طئاحلا بحاصل لجرلا لوقي نأ اهنم ةريثك ةّيرعلا روصو : ظفاحلا لاق )١(

 « ةيلختلاب تالخنلا هل مسيو « ءرقلا هنم ضيقيو « هعيبيو « اهصرخيف ءرقلا نم اهصرخب

 نم ةمولعم تالخت رم وأ « تالخن لجرل طئاحلا بحاص به نأ اهنمو « اهبطرب عفتنيف

 : - هلجعي رتب هصرخ ردقب اهبطر هنم يرتشيو « اهصرخيف « هيلع هلوخدب ررضتي مث , هطئاح



 11و

 ةعبرأ يف ةيرعلا يف ًاكلام فلاخي يعفاشلاف .زاوجلا كلام دنع رهثألاو

 صخر يتلا ةيرغلا نأ : يناثلاو . انلق ؟ ةصخرلا ببس يف : اهدحأ : عضاوم

 دنع دقنلا طارتشا يف : ثلاشلاو . زوجتلا ىلع ةبه تيعسافإو « ةبه تسيل اهيف
 دنعو ء طقف بنعلاو رقلا يف انلق ا" هدنع يهف . اهلحم يف : عبارلاو . عيبلا

 1 . سبييو رخدي ام لك يف كلام

 هفلاخيو « ةبهلا يه هدنع ةيرعلا نأ يف اكلام قفاويف لبنح نب دمحأ امأو

 اهلكأ بحي الو « أرق بطرلا ةروريص راظتناب هل بوهوملا ررضتيف « اهايإ هبهي نأ اهنمو « هل
 هذخأي هريغ نم وأ « بهاولا نم هصرخب بطرلا كلذ عيبيف ءرقلا ىلإ هجايتحإل « ًابطر
 اهيقبي اهيقبي ةمولعم تالخت هنم ينثتسيو « هحالص ودب دعب هطئاح رم لجرلا عيبي نأ اهنمو « ًالجعم
 تيرعأ اهنأل ًايارع تيمسو « ةقدصلا يف اهصرخ نع هل ىفع يتلا يهو « هلايعل وأ « هسفنل
 مهِتوُق رق نم لوضف مهدنعو « مهل دقت ال نيذلا ةجاحلا لهأل صخرف « ةقدصلا يف صرخت نأ نم
 ىرعي نأ ةيرع مما هيلع قلطي امو , اهصرخب تالخنلا كلت بطر نم رقلا كلذب اوعاتبي نأ
 . ةصوصخم ةبه هذهو « اهيف فرصتلاو « اهلكأ هل حيبي ٠ تالخن رم ًالجر

 يف اهصرخي ال , ةمولعم تالخن هطئاح نم طئاحلا بحاصل ةقدصلا لماع ىرعي نأ اهنمو
 . اهيف عيبي ال ٠ ناتروصلا ناتاهو . ةقدصلا
 عيبلا يف ةيرعلا كلام رصقو . روهججلاو « يعفاشلا دنع ةحيحص روصلا هذه عيمجو : ظفاحلا لاق

 مل صخر هنأ دازو « عيبلا روص نم ةريخألا ةروصلا ىلع ديبع وبأ اهرصقو « ةيناثلا ةروصلا ىلع
 . راخدا الو « ةراجتل هورتشي الو « بطرلا اولكأي نأ

 نم ةلخن رم لجرلا يرعي نأ وهو : ةبهطلا ىلع ةيرعلا رصقو « اهلك عيبلا روص ةفينح وبأ عنمو
 ردقب هيطعيو « كلذ سبتجي نأ هل صخرف . ةبهلا كلت عاجترا يف هل كلذ مسي الو « هلخن
 رظنا . رقاب رقثلا عيب نع يهنلا مومع كلذ ىلع هلمجو « أرق هصرخب بطرلا نم هل هبهو ام
 . ( 31/6 ينغملا )و ( 58١7 حتفلا )

 ثيللا لوقو « ةلبانحلا نم دماح نبا رايتخا وهو « لخنلا ريغ يف ةيرعلا عبي دمحأ دنع زوحي الو
 نايرج مدعل « اهسبايب اهبطر عيب زوجيف « ابرلا اهيف يرجي ال هترُم نوكي امم الإ « دعس نبأ
 . اهيف ابرلا
 لاقو . يعفاشلا لوق وهو . اهريغ نود بطرلاو ء بنعلا يف زوجي نأ لقحيو : ةمادق نبا لاق
 . لخنلا ىلع ًاسايق يعازوألاو ٠ كلام لوق وهو .راثلا رئاس يف زوجي : ةلبانحلا نم يضاقلا
 . ( 7/6 ينغملا ) رظنا



 انهم

 « يّرَعملا ال هل ىّرعملا ينعأ هل بوهوملل اهيف هدنع يه انإ ةصخرلا نأ يف

 ا ةصاخ يرعملا نم ال ةفصلا هذهب ءاش نم اهعيبي نأ هل نأ ىري هنأ كلذو

  ةبهلا يه ةيرعلا نأ يف ًاكلام قفاويف ةفينح وبأ امأو . كلام هيلإ بهذ
 باب نم يه تسيل اهيف هدنع ةصخرلا نأ كلذو « ةصخرلا ةفص يف هفلاخيو

 نم هدنع اهيف ةصخرلا انإو « عيبلا يف ةلجلا يف يه الو ةنبازملا نم اهئانثتسا

 هدنع تسيلو اهضبقي مل هل بوهوملا ناك اذإ هتبه يف بهاولا عوجر باب

 ارق الدب ىطعي نأ وهو ٠ ةصوصخم ةفص ىلع ةبهلا يف عوجر يه امنإو « عيبب
 . اهصرخب

 مهدنع ةروهشملا اهتنس ركذ يتلا ةفصلاب اهنأ ةيرعلا يف كلام بهذم ةدمعو .

 قشيف هطئاح نم تالخنلا به ناك لجرلا نأ اذه لصأو : اولاق « ةنيدملاب

 . داذجلا دنع ارم اهصرخب اهرتشي نأ هل حيبأف « هيلع هل بوهوملا لوخد هيلع
 نأ » ةثح يبأ نب لهس ثيدح ِيرَعُمل يه انإ ةصخرلا نأ يف هل ةجحلا نمو

 عابت نأ ةيرعلا يف صخر هنأ الإ بطرلاب زّملا عيب نع ىجن هِي هللا لوسر

 كلذ نأ ىلع ليلد ًابطر اهلكأي هلوقف : اولاق ١ « ًابطر اهلهأ اهلكأي اهصرخب

 اهلهأ اهلكأي اهصرخب يرتشي نأ ايارعلا يف صّخرو ءرقلاب رقلا عيب نع ىهن » ثيدحلا ظفل )١(
 . هيلع قفتم « بطر

 ةيرعلا عيب يف صخر هنأ الإ ةنبازملا كلت « « ايرلا كلذ : لاقو رلاب رقلا عيب نع » ظفل يفو
 رظنا . هيلع قفتم « ًابطر اهنولكأي أرمت اهصرخب تيبلا لهأ اهذخأي نيتلخنلاو « ةلخنلاب
 1ك /ه راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم )

 : لوصف ةسمخ ةلئسملا هذه يف : ةمادق نبا لاق

 ءةنيدملا لهأو كلام مهنم ٍملعلا لهأ رثكأ لوق وهو « ةلملا يف ايارعلا ةحابإ يف : اهوأ
 لحي ال : ةفينخ وبأ لاقو ٠ .رذنلا نياو « دمحأو قحسإو « يعفاشلاو « ماشلا لهأو ٠ يغازوألاو
 . اهعيب

 ةسخ ود اف زويقو « همت فالخ وفي قموأ ةسحخ ىلع ةدايز يف زوجت ال اهأ  ياثلا لصفلا
 . اهازوجي نيلئاقلا نيب فالخ ريغب قسوأ



 ااا

 مث اهلهأ نإ لاقي نأ نكميو . اهلهأ لوقلا اذه رهاظ يف مهأل ' يرعب صاخ

 « ىرعملا بساني ال ليلعت وه ًابطر هلوق نكل « ناك نم ًانئاك اهورتشا نيذلا

 رمق الو بطر مهدنع سيل نيذلا مهو ء« بسانم وه يعفاشلا بهذم ىلعو

 . يعفاشلل ةجحلا تناك كلذلو « هب اهنورتشي

 لهأ نإف « ةغللا نم كلذ ىلع ليلدلاف ةبهلا يه هدنع ةيرعلا نأ امأو

 تيرع اهل ليقف , كلذب اهتيمنت يف فاتخاو « ةيا يه ةيرملا :اولاق ةغل
 هلوق هنمو « هتلأس اذإ هورعأ لجرلا تورع نم ةذوخأم اهنإ ليقو « نفلا نم
 ذاذجلا دنع نقلا دقن كلام طرتشا امإو ١4" ٌرَشْعمْلاو مناقلا اوُمعْطَأَو 2: ىلاعت

 هتنس نم ناكف « هصرخب عرشلا درو رمت هنأل « تقولا كلذ ىلإ هريخأت ينعأ

 . هيلوق دحأ يف يعفاشلاو « رذنملا نبإ لاق هبو . دمحأ دنع زوجي الف « قسوأ ةسخ يف امأف

 . دمحأ نع ديعس نب ليعامسإ هاورو ءزوجي : ثلا لوقا ف يفاشاو « كلام لقي
 مالك رهاظ اذه . اهعئابل ةيوهوم نوكت نأ ةيرعلا عبي ,رتشي ال هنأ : : ثلاثلا لصفلا

 . طرش هنأ ةلبانحلا نم قرخلا مالك رهاظو 0 لاق هبو . دمحأ باحصأ

 نوكي نأ بجيو «رثكأ الو « هنم لقأ ال ءرتتلا نم اهصرخب اهعيب زوجي ام هنأ : عبارلا لصفلا
 دنع اذه يف معن ال : ةمادق نبا لاق « ًافازج زوجي الو « ليكلاب ًامولعم هب يرتشي يذلا رلا

 . ًافالتخا ايارعلا عيب حابأ نم

 . ًافلاخم هيف معن الو يمفاشلا لوق اذهو , سلجلا يف ضباقتلا ايارعلا عيب يف طرتشيو

 : نيهجو ىلع عقيو
 7 . هفصيؤ رملا نم اذكو « اذكب ةلخنلا هذه ةرث كتعب : لوقي نأ : اههدحأ

 ةر كعب : لوقي وأ . اذهب اذه كعب : لوقي مث , اهصرخ ردقب رقلا نم ليكي نأ : يناثلاو
 . اذه وحنو ءرّلا اذهب ةلخنلا هذه

 لوق وهو « ينغل اهعيب زوجي الو « ًابطر اهلكأ ىلإ جاتحن الإ اهعيب زوجي ال هنأ : سماخلا لصفلا
 رظنا . ذحاو لكل ًاقلطم رخآلا لوقلا يف يعفاشلا اهحابأو ىعفاشلا يلوق دحأ وهو ء دمحأ

 ش ْ " .. اهدعب امو ( 20 /4 ينغلا )

 )١( ةيآ جحلا " .



 ل

 لصأل سايقلاب ةمداصم هنأل ٠ فعض هيفو « ةاكزلا هلصأ ذاذجلا ىلإ لجأتي. نأ

 0 ش . ةنسلا

 هطارتشا امأو ء زاج رتلا ليجعتب دقعلا ا ل هنأ هدنعو

 نأ » ةريره يبأ نع هاور املف ء اهنود ايف وأ قسوألا ةّسملا يف اهزاوج

 وأ .اوسيأ ةسخ نود اف اهصرع ابلرلا حبب ف سخرأ يَ هللا لوسر

 كشلا نأل ناتياور قسوألا ةسمخلا يف كلام نع ناك افإو © « قسوأ ةسخ

 . يوارلا نم ثيدحلا اذه يف عقاولا

 نع يور اماف « سبي اذإ هنيعب فنصلا كلذ نم نوكي نأ هطارتشا امأو
 اهعيبي نأ ةيرعلا بحاصل صخر وللي هللا لوسر نأ » تباث نب ديز
 عيد نب عقار ثيدح هتدسف يمفاشلا امأو . () مسم هجرخ « أرق اهصرخب

 احصأ الإ رقلاب رقلا ةنبازملا نع ىهن هنأ » ِهَِيَ ينلا نع ةثح يبأ نب لهسو
 . 9 ًابطر اهلهأ اهلكأي : اهيف هلوقو هيف مهل نذأ هنإف « ايارعلا

 ناك امل هنأ كلذو ءرقلا نم قسوألا ةسخخلا نود امل مسا يه مهدنع ةيرعلاو

 صخ « هنود اف ردقلا اذه هتالخت نم بلاغلا يف لجرلا به نأ مهدنع فرعلا

 دقو « ةبهلل ردنقلا يف هتقفاومل ةبهلا مماي ةصخرلا هيف تءاج يذلا ردقلا اذه

 نم لجرل لاق هنأ ديبل نب دومحم نع عطقنم دانسإب هاور امب هبهذمل جتحا

 ؟ هذه ممايارع ام » :  هريغامإو تباث نب ديز اَمأ هِي هللا لوسر باحصأ
 بطرلا نأ هِي هللا لوسر ىلإ اوكش راصنألا نم نيجاتحم الاجر ىمسف : لاق

 ا . 1

 )١( راطوألا لين ) رظنا . ةريره يبأ نع هيلع قفتم ثيدحلا 3/0 ( .

 « ًابطر اهنولكأي أرق اهصرخب تيبلا لهأ اهذخأي ةيرعلا يف صخر » ظفلب هيلع قفتم ثيدحلا (؟)
 . تباث نب ديز نع ( قباسلا ردصلا )

 ةثح يبأ نب لهس نع يذمرتلاو « يراخبلاو , دمحأ هاور ثيدحلا ()



 اال

 نم لضف مهدنعو « سانلا عم هنولكأيف بطرلا هب نوعاتبي دقن مهديأب سيلو ىقأ

 مهديأب يذلا رقلا نم اهِصْرْجب ايارعلا نوعاتبي نأ مل صخرف ءرقلا نم مهتوق

 ماعطلاب ماعطلا عيب هنأل رققلا دقت ريخأت زجي مل افإو 2١ « ابطر اهنولكأي

 لو ايارعلا يف صخر هنأ ةمدقتملا ثيداحألا رهاظ هتجحف دمحأ امأو . ةئيسن

 . هريغ نم يرعملا صخي

 نم ًاعون ًاعيب ْتَلِعُج ْنِإ تناكو ةنبازملا هدنع رجت مل اماف ةفينح وبأ امأو
 باب نم وه افإو عيبلا باب نم وه سيل يرعملا ىلإ اهفارصنا نأ ىأر ةنبازملا
 هدنع ًاعيب اهايإ هتيمست وأ « ارق اهصرخ ءاطعاي بهو ايف بهاولا عوجر
 اهعيب زجي مف « هنع تاياورلا ضعب يف كلام ىنعملا اذه ىلإ تفتلا دقو ءزاجم

 كلذ زاوج هنع روهشملا ناك نإو « صْرَخلا ىوس ءايشألا نم ءيشب الو مااردلاب
 , ثيدحلا ىلع سايقلا بيلغت باب نم وه اذه ةفينح يبأ لوق نإ ليق دقو
 صن دقو ٠ اعبي اهمسي م هنأ اهنم : عضاوم يف ثيداحألا فلاخ هنأ كلذو

 . اعيب اهتيمست ىلع عراشلا

 ىلعو « ايارعلا يف صخرو ةنبازملا نع ىهن هنأ ثيدحلا يف ءاج هنأ اهنمو
 . عيبلا يف يه ةنبازملا نأل « ةنبازملا نم ءانثتسا ةيرعلا نوكت ال هبهذم

 م يتلا ةبملا يف عوجرلا نع يهنلا نم اهينثتسي نأ هيلع َلُهَس هنأ هنم بجعلاو
 هنم ىنثتسا امم اهينثتسي نأ هيلع رسعو « عرشلا صنب ءانثتسالا اهيف عقي

 . .معأ هللاو « ةنبازملا يهو « عراشلا

 ركذي مل : مزح نبا لاق . تباث نب ديز نع ثيدحلا فلتخم يف يمفاشلا هجرخأ ثيدحلا )١(
 . ( قباسلا ردصملا ) . يرهاظلا دواد نب دم هركتأو ٠ لطبف « ًادانسإ هل يعفاشلا .



 نكن

 سرهفلا
 ةحفصلا اا عوضوملا

 116 مد همم همس 00 باونأ ةعبرأ هيفو : ديصلا باتك

 ١١7 1 0 سم سم 550 هلحمو .ديصلا كح يف : لوألا بابلا

 ١11 م مم ديصلا نوكي هيف ايف : يناثلا بابلا

 0ك اهطورشو ديصلاب ةصتخما ةاكذلا ةفرعم يف : ثلاثلا بابلا

 ١144 دمه ممم ..صناقلا طورش يف : عبارلا بابلا

 اذه تقو ةفرعمو ٠ قعي مو « هنع قعي نمو . اهلحيو اهكح يف : ةقيقعلا باتك

 11 اهئازجأ رئاسو اهم محو « هتفصو كسنلا

 11 مس ناتلمج هيفو : ةبرشألاو ةمعطألا باتك

 11 لئاسم اهيفو « رايتخالا لاح يف تامرحلا اهيف ركذن : ىلوألا ةلملا

 0000 اا عبرألا تاوذ عابسلا يف : ىلوألا ةلأسملا

 111 يبنإلا رفاحلا تاوذ يف اوفلتخا : ةيناثلا ةلأسملا

 11 مرحلا يف هلتقب رومأملا ناويحلا يف اوفلتخا : ةثلاثلا ةلأسملا

 ١351 ناتلأسم هيفو : تاتابنلا نم تامرحملا بلطم.

 0 1 11111 -ةيقسألا يف ذابتنالا زاوج يف : ىلوألا ةلأسملا

 1161 نيطيلخلا ذابتنا يف : ةيناثلا ةلأسملا
 0 .رارطضالا لاح يف تامرحلا لامعتسا يف : ةيناثلا ةلمجلا

 1 د مل باوبأ ةسمخ هيفو : حاكنلا باتك

 1000011 : لئاسم عيرأ هيفو ٠ حاكنلا تامدقم يف : لوألا بابلا

 1 11 حاكنلا مح يف : ىلوألا ةلأسملا

 ماما 1 111111 حاكنلا ةبطخ يف : ةيناثلا ةلأسملا

 016 سل ةبطخلا ىلع ةبطخلا كح يف : ةثلاثلا ةلأسملا .

 ١11 ةبوطخما ىلإ رظنلا كح يف : ةعبارلا ةلأسملا

 11 سس ناكرأ ةثالث ىلإ مسقنيو « حاكنلا ةحص تابجوم يف : يناثلا بابلا

 011 : عضاوم يف هيف رظنلاو , دقعلا ةيفيك يف : لوألا نكرلا



 1 مل حاكنلا يف نذإلا : لوألا عضوملا

 1111110 دقعلا ةحص يف هلوبق ربتعملا نيف : يناثلا عضوملا

 115 مل ؟ ال مأ رايخلا ىلع حاكنلا دقع زوجي له : ثلاثلا عضوملا

 0ك : لوصف هيفو « دقعلا طورش يف : يناثلا نكرلا

 1110 : عضاوم ةعبرأ يف هيف رظنلاو « ءايلوألا يف : لوألا لصفلا

 117 ؟ ال مأ حاكنلا ةحص يف طرش يه له ةيالولا نأ يف : لوألا عضوملا

 1106 ل اهل ةبلاسلاو ةيالولل ةبجوملا تافصلا يف : يناثلا عضوملا

 ١160 اهب نيلئاقلا دنع ةيالولا فانصأ يف : ثلاثلا عضوملا

 11 1 1 11 : لئاسم هيفو « دجلا يف مهفالتخا ببس يف بلطم

 111100 برقألا روضح عم دعبألا جيوزت كح يف : ىلوألا ةلأسلا

 11689 دعبالل ةيالولا تلقتنا برقألا يلولا باغ اذإ : ةيناثلا ةلأسملا

 00 ركبلا هتنبا نع بألا ةبيغ كح يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 نس 0 ااا ءايلوألا لضع يف : عبارلا عضوملا

 077 100 ةداهشلا يف : يناثلا لصفلا

 ااا : عضاوم ةتس هيفو « قادصلا يف : ثلاثلا لصفلا

 17 : لئاسم ثالث هيفو « هناكر و هكح يف : لوألا عضوملا

 ااا اا هكح يف : ىل : لوألا ةلأسملا

 0١111 هردق يف : ةيناثلا ةلأسملا

 اا ل هسنج يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 11000 قادصلا هب ررقتي اهف : يناثلا عضوملا

 ا 00اا ا هريطشت يف : ثلاثلا عضوملا

 000111 : ناتلأسم هيفو « ضيوفتلا يف : عبارلا عضوملا

 ...١180 سس قأدصلا ا ضرقُي نأ ةأرملا تبلط اذإ ايف : ىلوألا ةلأسملا

 000 قادصلا ةيمست لبق جوزلا تام اذإ اهف : ةيناثلا ةلأسملا

 14 ممم : لئاسم سمخ هيفو « ةدسافلا ةقدصألا يف : سماخلا عضوملا

 1 اًعرش هب عفتني ال قادصلا ناك اذإ ايف : ىلوألا ةلأسملا
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 000 عيب رهملاب نزغقأ اذا. ايف : ةيناثلا ةلاسملا

 0 بألا ءابح قادصلا يف طرتشا اذإ اهف : ةثلاثلا ةلأسملا
 014 بسس بيع هب دجويو قحتسي قادصلا يف : ةعبارلا ةلأسملا
 1886 تس سس قأدصلا ةسقت ىلع طرتشي لجرلا يف : ةسماخلا ةلاسملا
 11 .قادصلا يف نيجوزلا فالتخا يف : سداسلا عضوملا
 1 ًالصف رشع ةعبرأ هيفو « دقعلا لحم ةفرعم يف : ثلاثلا نكرلا

 ظكظذ31 ام بسنلا عنام يف : لوألا لصفلا
 011 : لئاسم عبرأ هيفو ةرهاصملا عنام يف : يناثلا لصفلا
 1110 تس ةجوزلا تنب ميرحت يف : ىلوألا ةلأسلا
 221111100 ةجوزلا تنب هب مرحت اهف : ةيناثلا ةلأسملا
 121110100 اهتنب ىلع دوقعملا مألا كح يف : ةثلاثلا ةلأسملا
 1101 ؟ ال مأ حاكن يف ءطولاك ميرحتلل بجوم له انزلا يف : ةعبارلا ةلأسملا

 1 : لئاسم عست هيفو « عاضرلا عنام يف : ثلاثلا لصفلا

 م 100000 نبللا نم مرحلا رادقملا يف : ىلوألا ةلأسلا

 000 ةأرما هتعضرأ مث نيلوحلا لبق مطفي دولوملا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 11111 عاضر ريغ نم قلحلا ىلإ لصي ام مح يف : ةعبارلا ةلأسملا

 00 هريغ وأ ءام يف كلهتسا اذإ مرحلا نبللا يف : ةسماخلا ةلأسملا

 000001 ؟ال مأ قلحلا ىلإ لوصولا كلذ يف ربتعي له : ةسداسلا ةلأسملا

 نم مرحي ام مرحي تح عضرمل اَبأ نبللا هل يذلا لجرلا ريصي له : ةعباسلا ةلأسملا
 2532111111 مأ بسنلا

 1101111111 مرحلا عاضرلا ىلع ةداهشلا يف : ةنماثلا ةلأسملا
 خ00 ] ]| ]1]ذ]|1])+]+!»!»!!؛!١!,!ص!ص!ص!ص*)٠)')'))[)[5055515900000)5555 0 ةعضرملا ةفص يف : ةعساتلا ةلأسملا

 ك1 انزلا عنام يف : عبارلا لصفلا
 ا اا0ا0ا0ا0ا0ااااااببببي ددعلا عنام يف : سماخلا لصفلا

 2131110 عجلا عنام يف : سداسلا لصفلا



 فيكن

 ننال ب عناوم يف : عباسلا لصفلا

 0١1 .رفكلا عنام يف : نماثلا لصفلا

 0000 0 ااا مارحإلا عنام يف : عساتلا لصفلا

 0000 سس سم ضرملا عنام يف : رشاعلا لصفلا

 1 سس لستم ةدعلا عنام يف : رشع يداحلا لصفلا

 08 : ناتلأسم هيفو « ةيجوزلا عنام يف : رشع يناثلا لصفلا
 11 سمسم ناتخأ وأ ةوسن عيرأ نم رثكأ هدنعو رفاكلا مسأ اذإ ايف : لوألا ةلأسملا

 118 تس اسس نحألا| مسأ م رخآلا لبق نيجوزلا دحأ ملسأ اذإ ايف : ةيناثلا ةلأسملا

 011 ممم ممم ممم لوصف ةعبرأ هيفو « حاكنلا يف رايخلا تابجوم يف : ثلاثلا بابلا .

 2111110 بويعلا رايخ يف : لوألا لصفلا
 11 م ممم ةقفنلاو قادصلاب راسعإلا رايخ يف : يناثلا لصفلا

 1101 دقفلا رايخ يف : ثلاثلا لصفلا

 2121111100 قتعلا رايخ يف : عبارلا لصفلا _
 لااا 0 غ6 ةيجوزلا قوقح يف : عبارلا بابلا

 ١5 سس اهكحو ةدسافلا ةحكنألاو « عرشلاب اهنع يمنملا ةحكنألا يف : سماخلا بابلا
 881 سس سس اهذع يهتْلا ةحكتألا : بلطم

 8 غ1 راغشلا حاكن : لوألا

 0 سس هم ةعتملا حاكن : يناثلا 0

 ول ظل ةبطخلا ىلع ةبطخلا حاكن : ثلاثلا

 ا 1 1001 للخملا حاكن : عبارلا سس

 ااا ااا عرشلا موهفمب ةدسافلا ةحكنألا يف بلطم

 ١1م ظل تعقو اذإ ةدسافلا ةحكنألا كح يف بلطم

 11 ااا لمج عبرأ يف صحنيو : قالطلا باتك صح

 ١ تمل باوبأ ةسمخ هيفو « قالطلا عاونأ يف : ىلوألا ةلبلا

 11 سس لئاسم ثالث هيفو « يعجرلاو نئابلا قالطلا ةفرعم يف : لوألا بابلا

 11 هل ثالثلا ظفلب قالطلا كح يف : ىلوألا ةلأسملا
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 110011110 قرلاب نئابلا قالطلا ددع صقت رابتعا يف : ةيناثلا ةلأسملا

 110000011 قالطلا ددع ناصقت يف اًرثؤم قرلا نوك يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 1س عضاوم ةثالث هيفو « يعدبلا نم ينسلا قالطلا ةفرعم يف : يناثلا بابلا

 00 ةدعلا يف قالط اهعبتي ال نأ اهطرش نم له : لوألا عضوم ا

 0 ممم ؟ال مأ ةنسلل قلطم ثالثلا ظفلب قلطملا له : يناثلا عضوملا

 00 لئاسم عبرأ عضوملا اذه يفو ؛ ضيحلا تقو قلط نم كح يف : ثلاثلا عضوملا

 م ؟ ضيحلا يف قالطلا عقي له : ىلوألا ةلأسملا

 1109 سس ؟ طقف رمؤي مأ ةعجرلا ىلع ربجي لهف قالطلا عقو نإ : ةيناثلا ةلأسملا

 00 ؟ بدنلا وأ رابجإلا دعب قالطلا عقوي ىتم : ةثلاثلا ةلأسملا

 0 ؟ رابجإلا عقي ىتم : ةعبارلا ةلأسملا

 0١ هد مو ممم لوصف ةعبرأ هيفو علخلا يف : ثلاثلا بابلا

 1 هدهد هعوقو زاوج يف : لوألا لصفلا

 ل1111 لئاسم عبرأ هيفو « هعوقو زاوج طورش يف : يناثلا لصفلا

 ١161 سس سس يس يا سس لي عا نأ زوجي ام رادقم يف : ىلوألا ةلأسملا

 غ0 ضوعلا ةفص يف : ةيناثلا ةلأسملا

 14.9 بسس زوجي ال يتلا نم علخلا اهيف زوجي يتلا لاحلا ىلإ عجري اهف : ةثلاثلا ةلأسملا

 01 هل زوجي ال نمو علخلا هل زوجي نيف : ةعبارلا ةلأسملا

 لااا ؟ خسف وأ قالط وه له علخلا عون يف : ثلاثلا لصفلا

 211 ماكحألا نم هقحلي ايف : عبارلا لصفلا

 1611 مهم همم خسفلا نم قالطلا زييمت يف : عبارلا بابلا <

 ااا ااا كيلقلاو رييختلا يف : سماخلا بابلا

 111 باوبأ ةثالث ةلمجلا هذه يفو « قالطلا ناكرأ يف : ةيناثلا ةلمجلا

 0111111 : نالصف هيفو ء هطورشو قالطلا ظافلأ يف : لوألا بابلا <...

 525000 غ0 ةقلطملا قالطلا ظافلأ عاونأ يف : لوألا لصفلا

 1١ ممم : ناتلأسم هيفو ؛« قالطلا ظافلأ حيرص ماكحأ يف مهفالتخا : بلطم

 اهب دري م هنإ : قالطلا ظافلأب قطن اذإ قلطملا لوق لبقي ال : ىلوألا ةلأسملا ”
 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 يي قالطلا



 تم

 ١417١ ...... اهتم رثكأ دارأ هنأ ىعداو قلاط تنأ هتجوزل لاق نيف مهفالتخا : ةيناثلا ةلأسملا

 007 ذة يا ةديقملا قالطلا ظافلأ عاونأ يف : يناثلا لصفلا

 ااا 111 ااا زئاجلا قّلطْلا يف : يناثلا بابلا

 1 قلعتي ال نمو ءاسنلا نم قالطلا هب قلعتي نمف : ثلاثلا بابلا

 1١51 : ناياب اهيفو « 'قالطلا دعب ةعج لا يف : ةثلاثلا ةلمجلا

 1١1 1 يعجرلا قالطلا يف ةعجرلا ماكحأ يف : لوألا بابلا

 3١161 نئابلا قالطلا يف عاجترالا ماكحأ يف : يناثلا بابلا

 1١1 سم : ناباب اهيفو تاقلطملا ماكحأ يف : ةعبارلا ةلجلا

 000 ااا : نالصف هيفو ؛« ةدعلا يف : لوألا بابلا

 1868 سس 5 نيعوت ىلإ مقني و « تاجوزلا ةدع يف : لوألا لصفلا

 0168 ا و صمم هوم هم ممم دوم ةدعلا ةفرعم يف : لوألا عونلا

 0 اذ سس ممم سس سس 3لقْلأ ماكحأ ف :رعم يف : يناثلا عونلا

 20 ا ماا م ةعتملا يف : يناثلا يبابلا

 يي ااا ااا اا نيكحلا ثعب يف باب

 1201110100 : لئاسم رشع هيفو : ءاليإلا باتك

 صنلاب ةبو رضللا رهشألا ةعبرألا ءاضقتاب ةأرملا قلطت له مهفالتخا يف : ىلوألا ةلأسملا

 1 عر م م ص011 ااا ]1 ]|]1]1ذ]1ذ]ذ]ذ]ذ]ذ1ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ ]ذآ يا ؟ ال مأ لومال

 ١ ءاليإلا اهب نوكي ىتلا نيملا يف : ةيناثلا ةلأسملا

 ١ نيِي ريغب ءطولا كرت اذإ جوزلل ءاليإلا كح قوحل يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 1١ و ممم ١ ءاليإلا ةدم يف : ةعبارلا ةلأسملا

 014 ءاليإلاب عقي يذلا قالطلا يف : ةسماخلا ةلأسملا

 انكنم

 ىتح سبحي وأ قالطلا وأ ءيفلا ىبأ اذإ يضاقلا قلطي له : ةسداسلا ةلأسلا

 لا ا0ا0اا0اا0ا0اااااااااااااااا ا 1 1 1 1 1 1 1 2 ة ة ؟ قلطي

 010 اهعجار مث اهقلط اذإ ءاليإلا رركتي له : ةعباسلا ةلأسملا

 000 ؟ اهمزلت سيل وأ ةدع اهنم ىلولا ةجوزلا مزلت له : ةنماثلا ةلأسملا

 ةعساتلا ةلأسملا 100 ديعلا ءاليإ يف ؛



 خثللا١ا

 ١ ل 0 ؟ 'ال مأ 3 ةدعلا : أطي نأ ىلوملا ةعجر طرش رش , نم له : ةرشاعلا ةلأسملا
 لكلا 0000 0 538 هل : لوصف ةعبس هيفو * : راهظلا باتك

 2010000 ا راهظلا ظافلأ يف : لوألا لصفلا
 اسس سفيق ةرافكلا بوجو طورش يف : يناثلا لصفلا
 .. 00 راهظلا هيف حصي نيف : ثلاثلا لصفلا
 50 ل 8 تت سرهأظملا ىلع مرحي ايف : عيارلا لصفلا
 0 00 ؟ حاكنلا رركتب راهظلا رركتي له : سماخلا لصفلا
 21200010 00 ؟ راهظلا ىلع ءاليإلا لخدي له : سداسلا لصفلا
 16117 سم 86 0 2ظك*11101 راهظلا ة راق افك ماكحأ يف : عباسلا لصفلا

 1611/ 0 00 1 ا 0 : لوصف ةسج ىلع لمشي و٠ : ناعللا باتك

 بت اهطورشو هل ةيجولا يواعدلا عاونأ يف : لوألا لصفلا
 010 نينعالتملا تافض' يف: يناثلا لصفلا
 لل سس نعل ةقض يق : : تلاثلا لصفلا
 1111 - ةعوجر وأ اهدحأ لوكن مح يف : عبارلا لصفلا
 22110 ناعللا ماهل ةمزاللا ماكحألا يف : سماخلا لصفلا
 0 ااا 0 لا دآدجإلا باتك

 57 00 ا سس أر ةتس ىلإ مسقني وع : ويبلا باتك

 108 ةقلطملا عويبلا عاونأ فيرعت يف : لوألا ءزجلا
 ةعبرأ هيفو ٠ ءةقئلطملا عوبيبلا يف ةماعلا داسفلا بابسأ فيرعت يف : يناثلا ءزجلا
 000000 003000000220220 ا ببتب باوبأ

 اهمال 000 0 عيبلا ةمرحلا نايعألا يف : لوألا بابلا
 01 ا ل أوصف ةعب برأ يف رصحنيو « ابرلا عويب يف : يناثلا بابلا

 ةلع نييبتو ءاسنلا الو لضافتلا اهيفزوحي ال يتلا ءايشألا ةفرعم يف : لوألا لصفلا
 00 00 للا كلذ

 01/7 ءاسنلا اهيف زوجي الو لضافتلا اهيف زوجي يتلا ءايشألا ةفرعم يف : يناثلا لصفلا
 210010101011010 اًميمج نارمألا هيف زوجي ام ةفرعم يف : ثلاثلا لصفلا



 161م سمسم اًدحاو افنص دعي ال امو اًدحاو اًفنص دعي ام ةفرعم يف : عبارلا لصفلا

 هيف زوجي ال يذلا محللا نم دحاولا فنصلا يف بابلا اذه نم مهفالتخا : ةلأسم

 104 م مم م مم و م ع م م موعد دم هدم هدد هدد مد ممم لضافتلا

 16811 لاوقأ ةثالث ىلع تيملاب ناويحلا عيب يف بابلا اذه نم مهفالتخا : ةلأسم

 ١102 لثب ًالثم ةطنحلاب قيقدلا عيب يف فالتخالا ةلأسم

 ردقلا يف لثاتلا دوجو عم سبايلا نم هسنجب بطرلا يوبرلا عيب يف فالتخالا يف : لصف

 ١هله 0 م ممم همم مومو مم هموم هدد هج هموم مهمتهم هدمه ممم مديت تنم مدت لج يلو

 ا 000ا 0 ذة ا يااا ةيوبرلا عئراذلا عويب يف : باب

 ١1 مدن اذإ عئابلا يرتشملا ةلاقإ يف : ةلأسم

 16 هممت لوصف ةثالث هيفو « هل هضبق لبق ماعطلا عيب يف بلطم

 ظل تاعيبملا نم ضبقلا هيف طرتشي اهف : لوألا لصفلا

 000 طرتشي ال يتلا نم ضبقلا اهعيب يف طرتشي يتلا تاعيبملا يف : يناثلا لصفلا

 10000 افازجو ًاليكم ماعطلا نم عابي ام نيب قزفلا يف : ثلاثلا لصفلا

 1117 ررغلا هببس يذلا نبغلا لبق نم اهنع يهنملا عويبلا يف : ثلاثلا بابلا

 ١17 و و ل م او همم وو اهنع توكسملا لئاسملا يف : لصف

 000 ااا نيعون ىلع تاعيبملا : ةلأسم

 101191 مس لجأ ىلإ نايعألا عيب زوجي ال هنأ ىلع عامجإلا : ةلأسم

 1775 امم هتلمج بطت مل نإو هضعب بيطي اًدحاو اًنطب رقي يذلا رلا عيب يف : ةلأسم

 ااا 1 1111 ص111 اينثلاو طورشلا عويب يف : عبارلا بابلا

 لا اا نيغلا وأ ررضلا لجأ نم اهنع يهنملا عويبلا يف : سماخلا بابلا

 ١1 هدمه مم عيبلل نابكرلا يقلت نع ٍمَنِلَم هين يف لصف

 0001 ]1 ذ]ذ]ذ]ذ ذا ااا يدابلل رضاحلا عيب نع ْمّثِلَي هيب يف لصف

 ١10 خلإ شجنلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن يف لصف

 ١1 تادابعلا تقو لبق نم يهنلا يف : سداسلا بابلا

 00 باويأ ةثالث هيفو « عيبلل ةححصملا طورشلاو بابسألا يف : يناغلا مسقلا

 ١ هم مدمس ناكرأ هيفو « دقعلا يف : لوألا بابلا



 النمل

 ل ...دقعلا غيص يف : لوألا نكرلا

 10119 سس هس هه يعم هيلع دوقعملا يف : يناثلا نكرلا

 ني - نيدقاعلا يف : ثلاثلا نكرلا

 11 لمج عبرأ هيفو ٠ ةحيحصلا عويبلل ةماعلا ماكحألا يف لوقلا : ثلاثلا مسقلا

 11 ممم نابأب اهيفو « تاعيبملا يف بيعلا دوجو ماكحأ يف : ىلوألا ةلملا

 8 لوصف ةسمخ هيفو « قلطملا عيبلا يف بويعلا ماكحأ يف : لوألا بابلا

 بحي ال يتلا نم بيعلا بوجوب مح اهيف بجي يتلا دوقعلا ةفرعم يف : لوألا لصفلا
 م اهيف كلذ

 يفو « اهيف محلل بجوملا اهطرش امو محلا بجوت يتلا بويعلا ةفرعم يف : يناثلا لصفلا
 ك2 ا ل نارظن لصفلا اذه
 00000000 00 محلا بجوت يتلا بويعلا يف : لوألا رظنلا
 0000 ااا هب محلل بجوملا طرشلا يف : يناثلا رظنلا

 330/ ..تتسسسريغتي مل عيبملا ناك اذإ بجوملا بيعلا كح ةفرعم يف : ثلاثلا لصفلا

 ةيق عئابلا هيطعيو هتعلس يرتشملا كسمي نأ ىلع يرتشملاو عئابلا قافتا زاوج يف لصف
 لذكر 10 32111111111110 ا 1 بيعلا

 ا ةدحاو ةقفص يف اًدحاو ائيش ناعاتبي نيلجر يف : ةيناثلا ةلأسملا
 001 اهكحو يرتشملا دنع ةثداحلا تاريغتلا فانصأ ةفرعم يف : عبارلا لصفلا

 117100أ000 0 000 عيبملا ىلع ناصقنلا ٌورط يف باب
 ١ نيعيابتملا فالتخا دنع محلا فالتخا يف ءاضقلا يف : سماخلا لصفلا

 0 اا ةءاربلا عيب يف : يناثلا بابلا 1

 كذا : لوصف ةعبرأ يف رصحنيو « حئاوجلا يف لوقلا

 1001 حئاوجلل ةلعافلا بابسألا ةفرعم يف : لوألا لصفلا

 00 ....تاعيبملا نم حئاوجلا لحم يف : يناثلا لصفلا

 01 امل هيف عضوي ام رادقم يف : ثلاثلا لصفلا

 غوغل هيف عضوت يذلا تقولا يف : عبارلا لصفلا
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 000 تس اس اسس نأتلأسم هيفو « تاعيبملا تاعبات يف : ةثلاثلا ةلملا

 115 ليخنلا عيب يف : ىلوألا ةلأسملا

 7 مم م و مم هم دوم هدوم هك د ممم ممم دبعلا. لام عيب يف : ةيناثلا ةلأسملا

 101000 نْملا رادقم يف اههفالتخاو عيبلا ىلع نيعيابتملا قافتا يف : ةعبارلا ةلجلا

 اذإ دسافلا عييبلا كح يف رظنلا وهو « عويبلا يف كرتشملا رظنلا نم : عبارلا مسقلا
 الإ 6 مم 1101110101010#311#2 0 عق 2و

 ااا يا : لئاسم هيفو : فرصلا باتك

 11/1 1 هكحو بهذلاب بهذلا عيب يف : ىلوألا ةلأسملا

 17 ةضفلاب عابي ىلحملا فحصللاو فيسلا يف : ةيناثلا ةلأسملا

 0 000 10101##53ذ1ذ]ذ1ذ1ذ1ذ1ذ ذا ل ل فرصلا طرش يف : ةثلاغلا ةلأسملا

 01/7 مم اًقئاز اههرد اهيف دجو مث ريناندب مارد فرطصا نيف : ةعبارلا ةلأسملا

 ١/85 ب خلا بهذلاب بهذلا يف ةزئاج ةلطارملا نأ ىلع ءاماعلا عامجإ : ةسماخلا ةلأسملا

 له مارد ةيلع رخآللو ءريناند رخآلا ىلع اهدحأل نوكي نيلجرلا يف : ةسداسلا ةلأسملا

 ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1ة ية ؟ اهافراصتي نأ زوجي

 11 سس كلام بهذم يف فرصلاو عيبلا يف : ةعباسلا ةلأسملا

 117151 0 م باوبأ ةثالث هيفو : ماسلا باتك

 ل0 ااا اا اا ااا ااا هطورشو هلحم يف : لوألا بابلا

 ااا 1 اهيف فلتخناو اهيلع عمجملا طورشلا يف بلطم

 هيفو « مسلا هيلع دقعنا ام لدب هيلإ سلا نم يضتقي نأ زوجي اهف : يناثلا بابلا
 0 ااا لئاسم

 سم ههلست رذعتو رملا نم ءيش يف لسأ نيف : ةلأسم

 1001 هضبق لبق هيلإ ملسملا نم لجألا ناح اذإ هيف ملسملا عيب يف : ةلأسم

 11 خلا ايش هيلإ ملسملا نم مسملا لام سأرب ءارشلا يف : ةلأسم

 117 مم .ةلاقإلا بلطف ملسلا ف عاتبملا مدن اذإ ايف : ةلأسم

 1011100 خلا لجأ ىلإ مارد لجر ىلع لجرل ناك اذإ ايف : ةلأسم

 1101011 ام ةليكم ىلع اًماعط هنم عاب وأ رخآ ىلإ مسأ نهف : ةلأسم



 لل

 11/67 سس م هس سس ملسلا يف نيعيابتملا فالتخا يف : ثلاثلا بابلا

 ليج 0 : لئاسم هيف بابلا اذه لوصأ يف رظنلاو : رايخلا عيب باتك

 00 1 1 1 1 1 1 1 1 ز1ز 1 1 ز1 1 1 1 1ز1ذ1ز1ذ]ذ1ذ]ذ] 1 ذزذ]ز يي ؟ رايخلا زوجي له : لوألا ةلأسملا

 11066 م 000000 رايخلا ةدم. مك: ةيناثلا ةلأسملا

 11/01 دقنلا طرتشي له : ةثلاثلا ةلأسملا

 12100110 رايخلا ةدم يف عيبملا ناض : ةعبارلا ةلأسملا

 11/91 ؟ ال مأ عيبملا رايخ ثروي له : ةسماخلا ةلأسملا

 1001 م هرايخ حصي نيف : ةسداسلا ةلأسلا

 لل اا ا ذ1#ذ#1ذ1#1#ذ1ذ1ذ#ذ1 : ناباب هيفو : ةحبارملا عيب باتك

 نأ زوجي يذلا لاملا سأر ةفص يفو , دعي ال ام لاملا سأر نم دعي ايف : لوألا بابلا
 0_0 حب رلا هيلع ينبي

 01/1 سمسم نفلاب عئابلا ربخ يف ناصقنلا وأ ةدايزلا نم عقو ام كح يف : يناثلا بابلا
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 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو .. يحرلا نمحرلا هللا مس

 ايلست. سو هبحصو

 * تاراجإلا باتك

 رصحنت هلوصأ نأ ينعأ : عويبلا يف رظنلاب هيبش باتكلا اذه يف رظنلاو

 يف كلذو « اهماكحأ يفو داسفلاو اهيف ةحصلا طورش يفو اهعاونأ يف رظنلاب
 اهنم دحاو نم رثكأ معي اهفو « اهنم ًاعون اعون صخي ايف ينعأ « اهنم عون عون
 طورشو اهعاونأ يف : لوألا مسقلا : نيمسق ىلإ ًالوأ مسقني باتكلا اذهف
 مايق دعب هلك اذهو « تاراجإلا ماكحأ ةفرعم يف : يناثلاو . داسفلاو ةحصلا

 . اهزاوج ىلع ليلدلا

 : ةغل رجألا فيرعت

 ركذلاو ءراجأو ءروجأ عمج ةشلثم ةراجإلاك لمعلا ىلع ءازجلا : رجألا » سوماقلا يف ءاج
 ش ٠ . « نسحلا

 نأ يرهزألا نع يوونلا لقنو « عافتنالاو « لمعلا ضوع رجألا نأ » : طيسولا مجعملا يف ءاجو
 يأ ءدبعلا رجأي هللاو . هنم هتبثأ يأ ء اذك نم ًانالف ترجأ : لاقي ٠ باوثلا هلصأ : رجألا

 . ( تاغللاو ءامسألا بيذهت ) ضوعلا : باوثلاو « هبيثي
 تنِش ول لاق > : ىلاعت هلوقو ٠ ةيآ ماعنألا < ارجأ هيلع ملأسأ ال لق > : ىلاعت هلوق هنمو
 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امأف ١ : ىلاعت هلوقو 7 ةيآ فهكلا 4 اًرجأ هيلع َتْدَخَت ال

 1 ش . هال ةيآ نارع لآ < مهروجأ مهيقويف

 : ءاهقفلا حالطصا يف ةرجألا

 ةيكلاملا اهفرع اك ( يدتبملا ةيادب حرش ةيادهلا ) « ضوعب عفانملا ىلع دقع » اهنأب فانحألا فرع
 : ( ليلخ رصتخم ىلع ليلجلا حتف حرش ) « مولعم ضوعب ةمولعم ةعفنم كيلمت » اهنأب
 . ( جاتحلا.ةفحت ) « طورشب ضوعب ةعفنم كيلمت » اهنأب ةيعفاشلا اهفرعو
 . ( يفاكلا ) « عفانملا عيب » اهنأب ةلبانحلا اهفرع ؟
 . ادب وأ « ةعفنملا نم وه رجألا نأ ةقباسلا تافيرعتلا نم حضتي

 ضرألاو عابرلاو باودلاب صتخي امو ةرجأ وهف يمدآلاب صتخي ام نأ ةيكلاملا ىريو
 . ( ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) . دحاو حلاو , ءارك وهف



 انهما

 كنيذ يف ام ركذ ىلإ ريصن مث فالخلا نم كلذ يف ام ًالوأ ركذنلف

 يرجت يتلا لئاسملا ركذ وه افإ اندصق ناك ذإ . ةروهشملا لئاسملا نم نيمسقلا

 ءاهقف نيب فالخلا اهيف رهتشا يتلا يهو ٠ تاهمألا ىرجم ءايشألا هذه نم

 ردصلاو راصمألا ءاهقف عيمج: دنع ةزئاج ةراجإلا نإ : لوقتف ءراصمألا

 . اهعنم َةّيَلُع نباو مصألا نع يكحو . لوألا

 يتنبا ىدحإ كححكنأ نأ دير ينإ + : ىلاعت هلوق روهملا ليلدو

 . 0 < وَ َروُجأ نهوُتآَف مَكَل نعضرأ نإف > : هلوقو , ةيآلا (7 < نيتاه '

 رجأتسا» : تلاق ةشئاع نع يراخبلا هجرخ ام ةتباثلا ةنسلا نمو

 نيد ىلع وهو ًاتيّرخ ًايداه ليدلا ينب نم ًالجر ركب وبأو هِي هللا لوسر

 لايل ثالث دعب روث راغ هادعاوو اهيتلحار هيلإ اعفدف ٠ شيرق رافك

 ىلإ هرهظ طرشو ًاريعب ْهُلَع ينلا نم عاب هنأ » رباج ثيدحو © « اهيتلحارب
 . (9 « ةنيدملا

 )١( "ال ةيأ صصقلا .

 : . ١ ةيآ قالطلا (0)

 « َعِّلَي هللا لوسر رجأتسا ه: تلاق اهنع هللا يضر نينمؤلا مأ ةشئاع نع درو.ام ثيدحلا صن ()

 « شيرق رافك نيد ىلع وهو ( ةيادهلاب ًارهام ) ًاتيرخ ًايداه , ليدلا ينب نم ًالجر ركب وبأو

 . دمحأو « يراخبلا هاور «.اهيتلحارب لايل ثالث دعب روث راغ هادعاوو « اههيتلحار .هيلإ اعفدف

 . ( 158/6 ينالطسقلا عم يراخبلا ) رظنا

 كاحضلا تباث نعو ( 337/؟ مالسلا لبس ) رظنا . هيلع قفتم وهو ٠ ثيدحلا جيرخت مدقت (4)

 لبس )رظنا . ملسم هاور . « ةرجاؤملاب رمأو « ةعرازملا نع ىهن ه هتيم هللا لوسر نأ هنع هللا يضر
 ' . ( 737 مالسلا

 : ةراجإلا ناكرأ

 . تافرصتلا رئ ئاسك غولبلاو ٠ لقعلا اهيف ربتعلاو « نادقاعلا : لوألا نكرلا

 لوقيف , اذكو « اذك ةدم كترجأ وأ . رادلا هذه كتيركأ : لوقي نأك : ةغيصلا : يناثلا نكرلا

 تلبق : رجأتسملا

 « لما وأ , بوكرلل ةفوصوم ةباد رجأتسا نك ةمذلا ىلع ةدراو يهو : ةرجألا : ثلاثلا نكرلا

 00 . ( يوونلل ةضورلا ) رظنا . راد ءانب وأ « بوث ةطايخ وأ
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 كلذ عنم نم ةهبشو .رجألاب هؤافيتسا زاج طرشلاب هؤافيتسا زاج امو
 نايعألا يف لاحلاك نيعلا ملستب نلا ملست اهيف قحتسي افإ تاضواعملا نأ

 عيب نمو ًاررغ كلذ ناكف ؛ ةمودعم دقعلا تقو يف تاراجإلا يف عفانملاو . ةسوسحملا

 يهف دقعلا لاح يف ةمودعم تناك نإو اهنإ : لوقت نحنو . قلخي ملام

 « بلاغلا يف ىفوتسي ام عفانملا هذه نم ظحل امنإ عرشلاو ٠ بلاغلا يف ةافوتسم

 : ءاوسلا ىلع هئافيتسا مدعو هؤافيتسا نوكي وأ

 يتلا ةعفنملا سنجو نثلا سنج يف هيف رظنلا مسقلا اذهو : لوألا مسقلا

 , هعيب زوجي امم نوكي نأ يغبنيف نلا امأف . اهتفصو هل ًالباقم نثلا نوكي
 مل ام سنج نم نوكت نأ يغبنيف ةعفنملا امأو . عويبلا باب يف كلذ مدقت دقو

 اوعتجا اف « اهيف اوفلتخاو اهيلع اوقفتا لئاسم هذه لك يفو « هنعأ عرشلا هني
 تناك ةعفنم لك كلذك « نيعلا مرحم ءيشل تناك ةعفنم لك : هتراجأل لاطبإ ىلع

 ثناك ةعفنم لك كلذكو « تاينغملا رجأو حئاونلا رجأ لثم « عؤشلاب ةمرحم

 رودلا ةراجإ ىلع اوقفتاو « اهريغو ةالصلا لثم عرشلاب ناسنإلا ىلعأ نيع ضرف

 . طسبلاو بايثلا كلذكو « ةحابملا لاعفألا ىلع سانأاو باودلاو

 يفو « نذؤملا ةراجإ يفو هانيملا ةراجإ يفو نيضرألا ةراجإ يف اوفلتخاو
 نيضرألا ءارك امأف . لوحفلا وزن ةراجإ يفو « نآرقلا ميلعت ىلع ةراجإلا

 لاق هبو « لقألا مهو ةتب كلذ اوزيجي مل موقف « ًاريثك ًافالتخا اهيف اوفلتخاف

 . كلذ زاوجب روهملا لاقو « نمحرلا دبع نب ركب وبأو سواط

 الإ اهؤارك زوجي ال : موق لاقف ء اهؤارك هب زوجي اهف ءالؤه فلتخاو

 : موق لاقو ٠ بيسملا نب ديعسو ةعيبر بهذم وهو « طقف ريناندلاو مهاردلاب
 جراخلا ماعطلاب كلذ ناكأ ءاوسو « ماعطلا ادع ام ءيش لكب ضرألا ءارك زوجي

 بهذ اذه ىلإو « هريغ وأ ًاماعط ناك اهيف تبني ام ادع امو « نكي م وأ اهنم
 . هباحصأ رثكأو كلام
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 : نورخأ لاقو ء طقف ماعطلا ادع امب ضرألا ءارك زوجي : نورخآ لاقو.

 جرخي امم ءزجب نكي مل ام كلذ زيغو ماعطلاو ضورعلا لكب:ضرألا ءارك زوجي
 « نيمدقتملا نم هريغو هللا دبع نب ملاس لوقلا اذه لاق نمبو « ماعطلا نم اهنم

 اهؤارك زوجي : موق لاقو . أطوملا يف كلام لوق رهاظو يعفاشلا لوق وهو

 فسوي وبأو ثيللاو يروثلاو دمحأ لاق هبو « اهنم جرخي امم ءزجبو ءيش لكب
 . © ةعامجو يعازوألاو ىليل يبأ نباو ةفينح يبأ ابحاص دمسو

 : جيدخ نب عفار نع هدنسب كلام هاور ام لاحب اهءارك زجي مل نم ةدمعو

 مل ءالؤهو « ماع اذهو : اولاق () « عرازملا ءارك نع ىمن هَنِْيَع هللا لوسر نأ »

 لاق ءهنع ىور نيح هل يوارلا صيصخت نم كلام ىور ام ىلإ اوتفتلي

 سأب ال : لاقف قرولاو بهذلاب اهئارك نع جيدخ نب عفار تلأسف ؛ ةلظنح
 يركي رمع نبا ناكو ء همومعب ذخأو رمع نبا عفار نع اذه ىورو . هب
 لوقب مومعلا صخي ال هنأ ىري نم يأر ىلع ءانب اذهو ..كلذ كرتف هضرأ

 . يوارلا

 ءاوس « لاح لكب زوجي ال : يرصبلا نسحلاو ء« سواط لاقف ٠ ضرألا ءارك يف ءاماعلا فلتخا )١(

 « ماعطلابو . ةضفلاو ٠ بهذلاب اهتراجإ زوجت : نوريثكو « ةفينح وبأو ٠ يعفاشلا لاقو

 ءزجب زوجي الو « هريغ نم مأ « اهيف عرزي ام سنج نم ناك ءاوس « ءايشألا رئاسو « بايثلاو

 ةعطق عرز هل طرتشي نأزوجي الو « ةرباحملا مهدنع يهو . عبرلاو ٠ ثلثلاك ء اهنم جرخي

 امهريغو « ةضفلاو ء بهذلاب زوجي : كلام لاقو . ظقف ةضفلاو ٠ بهذلاب زوجي : ةعيبر لاقو

 . ماعطلا الإ

 : ةيكلاملا نم ةعامجو . ةهزخ نباو « حيرشو ٠ نسحلا نب دمجو « فسوي وبأو , دمحأ لاقو

 شماه يوونلل ماسم حرش ) رظنا .. عبرلاو « ثلثلاك اهنم جرخي امبو , ةضفلاو بهذلاب زوجت
 ش : . ( 509/١6 يراسلا داشرإ

 رظنا . جيدخ نب عفار نع يراخبلا هاور « عرازملا ءارك نع ىمن ِهَقِئَم ينلا نأ » ظفللا اذه )١(

 . ( 888/56 يراسلا داشرإ عم يراخبلا )
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 نع هيَ هللا لوسر ىهبن » : لاق هيبأ نع جيدخ نب عفار نع يورو
 ةرض ثيدحب ًاضيأ اوجتحاو :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق ١" « نيضرألا ةراجإ

 هَ هللا لوسر انبطخ : لاق رباج نع ءاطع نع فرطم نع بذوش نبا نع :
 هذهف ا(« اهرجاؤي الو هاخأ اهعرزُيل وأ اهعرزيلف ضرأ هل تناك نم » : لاقف

 . ضرألا ءارك زجي مل نم اهب كس يتلا ثيداحألا ةلمج يه

 ,ررغلا نم كلذ يف امل اهؤارك زجي مل هنإ : ىنعملا ةهج نم ًاضيأ اولاقو

 نأ هبشيو : يضاقلا لاق . ءيشب كلذ نم عفتني نأ ريغ نم اهؤارك همزل
 ىهن اك ضرألا دوجو ةرثكل سانلاب قفرلا دصق كلذ يف ىنعملا نأ اذه يف لاقي
 زجي م نم ةدمع امأو « ةقلخلا الصأ امنأ اهنيب هبشلا هجوو « ءاملا عيب نع
 بيسملا نب ديعس نع نمحرلا دبع نب قراط ثيدحف ريناندلاو مهاردلاب اهءارك

 هل لجر : ةثالث عرزي افإ » : لاق هنأ ِهَْي يبنلا نع نع جيدخ نب عفار نع

 بهذب ىرتكا لجرو « حنم ام عرزي وهف ًاضرأ حنم لجرو « اهعرزيف ضرأ

 ثيداحألاو ثيدحلا اذه يفام ىدعتي نأزوجي الف : اولاق ا" « ةضف وأ

 ءارك نع هيك هللا لوسر ىهن » ظفلب رباج نع ه هاور كلذكو « جيدخ نب عفار نع ملسم هاور )١(
 . اهدعب امو يراسلا داشرإ شماه ( 05/5 يوونلا حرش عم مسم ) رظنا « ضرألا

 يبأ ننس ) رظنا . دمحأ هاورو ( قباسلا ردصملا ) رظنا . رباج نع ظفللا اذهب ملسم هاور ثيدحلا )١(
 ءارلا رسكو « ءايلا ضب ةيناثلاو « ءايلا حتفب ىلوألا « اهعرزيلف » ( 511/5 دوبعملا نوع عم دواد
 : ءايلا مضب ( اهعرزيل وأ ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف أطخ ءاج دقو . ديدشت نودب
 بتكلا راد ه ةخسن نم ( هاخأ ) ةماك تفذح دقو . أطخ وهو . ديدشتلا عم ءارلا رسكو

 . هانتيثأ ام باوصلاو » ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا » ةخسنو « ةيمالسإلا

 نع هي هللا لوسر ىهبن » لاق جيدخ نب عفار نع حيحص دانسإب يئاسنلاو « دواد وبأ هجرخأ (؟)

 لجرو « ًاضرأ حنم لجرو ٠ ضرأ هل لجر : ةثالث عرزي افإ : لاقو « ةنبازملاو . ةلقاحملا
 . « ةضف وأ « بهذب ًاضرأ ىرتكا

 عوفرملا نأ رخأ هجو نم يئاسنلا نيب نكل ' أعوفرم هنوك حجري : ةثالث 3 دز اف: ف
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 . ديقملا ىلع قلطملا لمح بجاولا نمو « ديقم اذهو ةقلطم رخألا

 ماعطلا ناكأ ءاوسو « ماعطلا ادع ام ءيش لكب اهءارك زاجأ نم ةدمعو

 نب عفار نع راسي نب ناهلس نع كح نب ىلعي ثيدح : نكي م وأ ًارخدم
 اهعرْزيل وأ اهْعَرْزّيلف ضرأ هل تناك نم » : نيم هللا لوسر لاق : لاق جيدخ

 ىعم وه اذهو : اولاق «١ نيعم ماعطب الو عبر الو ثلثب اهركيالو هاخأ

 نم هنإف ًاضيأو : اولاق . ةطنحلاب ضرألا ءاركتسا ةلقاحملاو : هيفو 2 ًاعوفرم

 . ةئيسن ماعطلاب ماعطلا عيب

 ماعطلاب امأ « اهنم جرخي امم ءيشب الو ماعطلاب اهءارك زجي مل نم ةدمعو

 وهف تبنت امم اهئارك عنم ىلع هتجح امأو . ماعطلاب اهءارك زجي ل نم ةجحف

 اهنم جرخي امب ضرألا ءارك يهو : اولاق « "9 ةرباخلا نع عَقَِي هيهن نم درو ام

 000 . هباحصأ لكو كلام لوق اذهو

 اهنم جرخي ام كلذ ريغو ماعطلاو ضورعلا عيمجب اهءارك زاجأ نم ةدمعو

 « عفانملا رئاس ةراجإ ىلع ًاسايق زاجف « مولعم ءيشب ةمولعم ةعفنم ءارك هنأ

 يف هريغو هللا دبع نب لاس نع يور . عفار ثيداحأ اوفعض ءالؤه نأكو

 تاياورلا ضعب يف ءاج دقو : اولاق . عفار ىرتكا : اولاق مهنأ عفار ثيدح

 « ًالقح ةنيدملا لهأ رثكأ انك » : لاق اهرئاس اهيلع لمحي نأ بجي ام هنع

 امبرو , كل هذهو يل ةعطقلا هذه : لوقيو هضرأ يركي اندحأ ناكو : لاق

 نوع عم دواد يبأ ننس ) رظنا . جيدخ نب عفار نع ظفللا اذهب ةجام نباو « دواد وبأ هاور )١(

 . ( 58١/4 دوبعملا

 . ثيدحلا جيرخت مدقت (؟)

 . ثيدحلا جيرخت مدقت (؟)



 ام.

 . ) يراخبلا هجرخ « لَم يبنلا مهاهنف « هذه جرخت ملو هذه تجرخأ

 : رثألا امأ . رثألاو رظنلا هتدمعف « اهنم جرخي امب اهءارك زجي مل نم امأو

 نب ريهظ نع جيدخ نبا ثيدح نم درو امو « ةرباخنا نع يهنلا نم درو اف

 لاق ام تلقف « انب ًاقفر ناك رمأ نع هِي هللا لوسر اناهن » : لاق عفار

 نوعنصت ام : لاقف هني هللا لوسر يناعد » : لاق قح وهف هي هللا لوسر

 لاقف ءريعشلاو رقلا نم قسوألا ىلعو عبرلا ىلع اهرجاؤن : انلق ؟ ملقاحمب
 ثيدحلا اذهو « اهوكسمأ وأ اهوعراز وأ اهوعرزا « اولعفتال : تيم هللا لوسر

 . " لسمو يراخبلا مامإلا هحيحصت ىلع قفتا

 : تباشلا رمع نبا ثيدح هتدمعف اهنم جرخي امب اهءارك زاجأ نم امأو

 نم اهولمعي نأ ىلع اهضرأو ربيخ لخن ربيخ دوه. ىلإ عفد ِةََِي هللا لوسر نأ »
 نم ىلوأ ثيدحلا اذهو : اولاق ' « ةرثلاو ضرألا هجرخت ام فصن ىلع مهلاومأ

 ىلع اهانلمح عفار ثيداحأ تحص نإو « نوتملا ةبرطضم اهنأل عفار ثيداحأ

 هنأ سابع نبا نع سمو يراخبلا هجرخ ام ليلدب «رظحلا ىلع ال ةيهاركلا
 ًاريخ نكي هاخأ كدحأ حني نإ : لاق نكلو اهنع هني م ِهَتِلَم ينلا نإ » : لاق

 هشعب نيح نهلا لبج نب ذاعم مدقو : اولاق ©« ًائيش هنم ذخأي نأ نم هل

 انك . اعردزم ةنيدملا لهأ رثكأ انك : لاق جيدخ نب عفار نع يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه )١(

 امو « ضرألا مستو « كلذ باصي امف : لاق « ضرألا ديسل ىّمسم اهنم ةيحانلاب ضرألا ىركت
 رظنا . « ذئموي نكي ملف ٠ قرولاو ء بهذلا امأو . انيهنف ء كلذ مسيو « ضرألا باصي
 ْ 1 . ( 7/ه حتفلا عم يراخبلا )

 . ( 717/6 ) رظنا . فلؤملا هركذ يذلا ظفللاب كلذك يراخبلا هجرخأو

 عم يراخبلا ) رظنا . ةعاطو « ًاعمس تلق : عفار لاق هرخآ يفو « يراخبلا هجرخأ ثيدحلا (؟)
 . ( 8/6 حتفلا

 . 1١/0( حتفلا عم يراخبلا ) رظنا . لسمو « يراخبلا هاور رمع نبأ ثيدح (؟)
 نم دوادوبأ هجرخأو : ظفاحلا لاق . ( حتفلا عم 0 )رظنا . يراخبلا هجرخأ سابع نبا ثيدح (غ)

 . هجولا اذه
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 . كلذ اوهرك ًاموقو « ًاسأب كلذ يف اوري مل ًاموق نإف : نذؤملا ةراجإ امأو

 : لاق صاعلا يبأ نب ناثع نغ يور امب اوجتحا هومرحو كلذ اوهرك نيذلاو
 نيذلاو 7« ًارجأ هناذأ ىلع ذخأي ال ًانذؤم ذختا » : ِهَنَر هللا لوسر لاق

 له ينعأ « فالتخالا ببس وه اذهو « ةبجاولا ريغ لاعفألا ىلع هوساق هوحابأ

 ؟ بجاوب سيل مأ بجاو وه

 « موق ههركو . ًاضيأ هيف اوفلتخا دقف نآرقلا ملعت ىلع راجئتسالا امأو

 يور امب اوجتحاو « لاعفألا رئاس ىلع هوساق هوحابأ نيذلاو . نورخآ هزاجأو

  ِعَنيَو هللا لوسر دنع نم انلبقأ » : لاق همع نع تماصلا نب ةجراخ نع

 لهف لجرلا اذه دنع نم ,تئج منإ : اولاقف برعلا ءايحأ نم يح ىلع انيتأف
 اوءاجف « معن مهل انلقف « دويقلا يف ًاهوتعم اندنع نإف « ةيقر وأ ءاود مدنع

 مث يقيرب عمجأ ةيشعو ةودغ مايأ ةثالث باتكلا ةحتافب هيلع أرقأ تلعجف « هب

 . راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هجرخأ رثألا اذه )١(

 لاقو . رصانلاو « مساقلاو « يداهلاو « ةفينح وبأ : ناذألا ىلع طرشلاب رجألا ميرحت ىلإ بهذ )١(

 . رجاوي الو ٠ هيلع لعاجي : يعازوألا لاقو « ناذألا ىلع ةرجألا ذخأي نأ سأب ال : كلام

 نأ مامإلل سيلو : لاقو . نيعوطتم نونذؤملا نوكي نأ بحأ : مألا يف يعفاشلا لاقو

 . سأب الف , دجي مل نإف « ًاعوطتم نذؤي نم دجي وهو « مهقزري
 لامعألا عيمجو : ءاضقلاو « ةالصلاو « ناذألا ىلع ةرجألا ذخأ زاوج حيحصلا : يبرعلا نبا لاقو

 5 . ةرجأ بئانلا ذخأي اهنم دحاو لك يفو « هلك اذه ىلع هترجأ ذخأي ةفيلخلا نإف « ةينيدلا

 ْ . بينتسملا ذخأي

 . ( هموم ينغملا )و ( 31/؟ راطوألا لين ) رظنا + كلذ زوجي هنأ ةياور

 لاق ِوّتِلع هللا لوسر نأ تبث : رذنملا نبا لاقو « متاحلا هححصو . ةسملا هاورف ثيدحلا امأ

 . لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . « ًارجأ هناذأ ىلع ذخأي ال انذؤم ذختاو » صاعلا يبأ نب نامثعل
 . ( 50/؟ راطوألا
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 لأسأ ىتح ال تلقف « ًالعج ينوطعأف « لاقع نم طشنأ افأكف « هيلع لفتأ

 تلكأ دقلف لطاب ةيقرب لكأ نمل يرمعلف لك : لاقف هتلأسف « هيَ هللا لوسر
 لَ هللا لوسر باحصأ نأ » يردخلا ديعس يبأ نع يور امو 7« قح ةيقرب
 « قار نم دنع له : اولاقف « برعلا ءايحأ نم يحب اورف « ةازغ يف اوناك

 باتكلا ةحتافب لجر قرف : لاق « هل ضرع دق وأ غدل دق يحلا ديس نإف
 هللا لوسر كلذ نع لأسف « اهلبقي نأ ىبأف « معلا نم ًاعيطق يطعأف  ئربف

 اهنأ كيردي امو : لاق . باتكلا ةحتافب : لاق ؟ هتيقر مب : لاقف هِيَ

 اهيف مكعم يل اوبرضاو اهوذخ » : ِهَْيَي هللا لوسر لاق مث : لاق ؟ ةيقر
 ظ ْ . "72 مهسب

 ىلع لعجلا باب نم وه : اولاقف نآرقلا ملعت ىلع لعجلا اوهرك نيذلا امأو
 نآرقلا ملعت ىلع ةراجإلا يف روكذملا لعجلا نكي لو : اولاق . ةالصلا ملعت

 'اندنع هيلع راجئتسالا هريغ وأ نآرقلاب يقرلا ناكأ ءاوسو « يقرلا ىلع ناك امنإو
 وهف نآرقلا ملعت امأو « سانلا ىلع ًابجاو سيلو : اولاق . تاجالعلاك زئاج
 . سانلا ىلع بجاو

 يركي نأ كلام زاجأف « باودلاو رقبلاو لبإلا نم لوحفلا ةراجإ امأو

 )١( دمحأ هاور همع نع تلصلا نب ةجراخ ثيدح ٠ دواد وبأ هنع تكسو « يئاسنلاو « دواد وبأو «

 ينيّقْلا راحص نب ةقالع ةجراخ معو « هاححصو « مكاجلاو , نابح نبا هجرخأو « يرذنملاو
 (راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . رثكأ لوألاو ةثالع همسا : ليقو . يباحصلا .

 . سمو « يراخبلا هجرخأ ديعس يبأ ثيدح (؟)
 « سيق نب كاحضلاو . ءاطعو « هيلع صن دمحأ : نآرقلا ملعت ىلع ةرجألا ذخأ نم عنم نميو
 . زاوجلا دمحأ نع يورو « نآرقلا ملعت ىلع رجألا قحسإو « يرهزلا هركو « ةفينج وبأو
 . يعخنلاو ٠ يبعشلاو ٠ سواطو « نيريس نباو « نسحلا : طرشلا عم كلذ هرك نميو
 . روهجلا بهذم وهو . رذدملا نباو « روثوبأو « ةبالقوبأو « يعفاشلاو ٠ كلام : كلذزاجأ نميو
 . كلام بهذمل ( 19/؟ يفاكلا ) رظناو ( 5051/5 ينغملا )و ( 0 راطوألا لين ) رظنا
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 ةفينح وبأ كلذزجي منو . ةمولعم ًاماوكأ وزني نأ ىلع هلحف لجرلا

 لحفلا بيسع نع يهنلا نم ءاج ام كلذ زجي مل نم ةجحو . () يعفاشلا الو

 ىلع سايقلا بيلغت هنأل فيعض اذهو « عفانملا رئاسب ههبش هزاجأ نمو

 دنع زوجي ال وهو « بابلا اذه نم وه ًاضيأ بلكلا راجئتساو . عامسلا
 نأ ةعفنملا راجئتسا زاوج يف طرتشي يعفاشلاو « كلام دنع الو يعفاشلا

 ماعط الو « مثلل ةحافت راجئتسا زوجي الف « اهدارفنأ ىلع ةموقتم نوكت
 دنع زوجي ال وهف « اهدارفنا ىلع يق امل سيل عفانملا هذه ذإ « توناحلا نييزتل

 . يعفاشلا دنع الو كلام .

 لك ةلملابو ءريناندلاو مهاردلا ةراجإ يف بهذملا فالتخا بابلا اذه نمو
 وهو سنجلا اذه ةراجإ حصي ال : مساقلا نبا لاقف , هنيعب فرعي الام

 , هيف ةرجألا مزلتو حصي كلذ نأ عزي هريغو يرهألا ركب وبأ ناكو « ضرق

 نمو « اهنيع فالتإب الإ ةعفنم اهيف روصتي مل هنأل « اهتراجإ نم عنم اغإو
 كلذ ريغ وأ رثكتي وأ اهب لمجتي نأ لثم « ةعفنم اهيف روصت اهتراجإ زاجأ
 فالخلا لئاسم تاروهشم يه هذهف !بابلا اذه يف روصتي نأ نكي امم

 امب ةقلعتملا فالخلا لئاسم يهف نملا سنجب ةقلعتملا فالخلا لئاسم امأو

 وبأ هعنمو ٠ يعفاشلا بهذم رهاظ وهو « دمحأ مهنم : روهجلا اهعنف . لوحفلا ةراجإ امأ )١(

 . رذنملا نباو « روث وبأو « ةفينح
 « نيريس نباو « نسحلاو . كلام بهذم وهو « هزاوج يف اًهجو ةلبانحلا نم باطخلا وبأ َجّرَخَو
 . ( 250/0 ينغملا ) و ( 177/5 راطوألا لين ) رظنا . ةيعفاشلل هجو يفو

 ةدم يف يلحتلاو « نزولل دمحأ دنع اهراجكتسا زوجي هنإف «ريناندلاو « مهاردلا راجئتسال ةبسنلاب (1)
 زوجي ال رخآلا هجولاو . يعفاشلا باحصأل نيهجولا دحأ وهو « ةفينح وبأ لاق هبو « ةمولعم

 . عبشلا تهبشأف ء اهبصغب اهتعفنم نضت ال كلذلو , اهنم ةدوصقم تسيل ةغفنملا هذه نأل

 . يعفاشلا بهذم يف ( 17١/0 جاتحملا ةياه )و ( 541/د ينغملا ) رظنا

 . ( 229/0 ةضورلا ) رظنا . يعفاشلا بهذم وه  يوونلا لاق ؟ - زاوجلا مدعو



 ام

 اذه.نم هيف يهنلا درو امو ءزوجي ال امو تاعيبملا يف ان نوكي نأزوجي

 زيفق نعو ماجحلا بسك نعو لحفلا بيسع نع ىجن ٍمََِي هنأ » يور ام بابلا
 وه ناحطلا زيفق نع لَم ينلا يبن ىنعمو : يواحطلا لاق 2« ناحطلا

 يذلا قيقدلا نم ءزجب ناحطلا ىلإ حمقلا عفد نم ةيلهاجلا يف هنولعفي اوناك ام

 سيل نيعب رجأتسملا نم راجئتسا وهو « اندنع زوجي ال اذهو : اولاق « هنحطي
 ىلع يعفاشلا هقفاوو : ممذلا ىلع ًانويد نوكت يتلا ءايشألا نم يه الو « هدنع

 ش ٠ . اذه

 نم عاصب وأ ةلخنلاب ناحطلاو دلجلاب خالسلا رجأتسا ول : هباحصأ لاقو
 ءزئاج كلام بهذم ىلع اذهو « ناحطلا زيفق نع هلي هيهنل دسف قيقدلا

 وهو ءزجلا كلذ ناحطلا ةرجأو « مولعم ماعطلا نم ءزج ىلع هرجأتسا هنأل

 « يطقرادلا هاؤور « ناحطلا زيفق نعو « لجفلا بسع نع ىهن » ثيدح : ظفاحلا لاق )1(

 ينلا ىهن » ظفلب ماكحألا يف قحلا دبع هدروأ دقو : ظفاحلا لاق . ديعس يبأ نع يقهيبلاو

 وبأ ماشه دانسإلا يفو . هلعاف مسي مل امل ءانبلا ظفلب الإ هدجي م هنأب ناطقلا نبا هبقعتو « هَل

 : دازو « يهذلاو « ناطقلا نبا هلاق . فرعي ال « ديعس يبأ نع معن نبا نع هيوار بيلك

 . نابح

 هرسف ناحطلا زيفقو . هدنسي مل هنكل « هعفرب ًاحرصم يقهيبلا ننس يف عقوو : ظفاحلا لاق مث

 ةدايزب اذكو ء اذكب نحطا : ناحطلل لاقي نأ هتروص نأب ثيدحلا ةاور دحأ كرابملا نبا

 رظنا . اهنم زيفقب انهليكم ملعي ال : ةربصلا نحط وه : ليقو . نحطلا سفن نم زيفق
 . ( ”0٠/؟ صيخلتلا )

  نوكت نأ زوجي ال هنأ ىلع رصانلاو « ثيللاو « كلامو « يعفاشلاو « ةفينح وبأ لدتسا دقو

 رادقمب حصي هنإ : ينزملاو « ىحي مامإلاو : ةيوذاملا تلاقو ٠ لمعلا دعب لومعملا ضعب ةرجألا
 نحط ىلع راجئتسالا ناك هنأ وأ « لوهجم زيفقلا رادقم نأب ثيدحلا نع اوباجأو « هنم مولعم
 . ( 50/0 راطوألا لين ) رظنا . مهدنع دساف وهو « اهنحط دعب اهنم زيفقب ةربص
 زيفقو « لحفلا بسع : امهو « امهانركذ .نيذللا :نيئيشلاب يور ثيدحلا نأ ةظحالم عم
 . ملعأ هللاو . رخأ ثيداحأ يف ءاج هتكلو فلؤملا هركذ يذلا ماجحلا نود . ناحطلا



 ك6

 . ًاضيأ مولعم

 نورخآ كلذ يف مهفلاخو « هميرحت ىلإ موق بهذف « ماجحلا بسك امأو
 ا . حابم وه لب نورخأ لاقو ٠ لجرلل هركي ءيدر هبسك : اولاقف

 مارح هنأ ىأر نف « بابلا اذه يف راثآلا ضراعت مهفالتخا يف ببسلاو
 تجسلا نم ه : ِهّقِيَي هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع يور امب جتحا

 نم هللا لوسر مرح » : لاق كلام نب سنأ نع يور امبو «  ماجحلا بسك

 ًاماجح يبأ ىرتشا : لاق ةفيحج يبأ نب نوع نع يورو 20 « ماجحلا بسك

 نيم هللا لوسر نإ» : لاقف ؟ اهترسك تبأاي مل: هل تلقف ٠ هجاع رسكف

 (9 « مدلا نك نع ىبهن

 مجتحا » : لاق سابع نبا نع يور امب جتحاف . كلذ ةحابإ ىأر نم امأو

 مل ًامارح ناك ولو » : اولاق 19« هرجأ ماجحلا ىطعأو ِوَتِلَي هللا لوسر

 م هلأسف همجحف ةبيط ابأ اعد ٍوَقِلي هللا لوسر نأ » رباج ثيدحو « « هطعي

 يف يناربطلا ًاضيأ هجرخأو . حيحصلا لاجر دمحأ لاجر : دئاوزلا عمج يف لاق ةريره يبأ ثيدح )١(

 نم : : يَ هللا لوسر لاق ه ظفلب خوسنملاو خسانلا يف يمزاحلا ًاضيأ هجرخأو « طسوألا

 . « ماجحلا ةرجأو ٠ يغبلا رهم تحسلا

 ىهن » لاق ورمع نب ةبقع دوعسم يبأ نع ًاضيأ يمزاحلا هجرخأ ام هل دهشيو : . يناكوشلا لاق

 راطوألا لين ) رظنا . مسم ًاضيأ هجرخأ عفار ثيدحو « ماجحلا بسك نع تيم هللا لوسر
 .( ١و

 . راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هاور كلام نب سنأ ثيدح (؟)

 )١( كلذك راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا هاور نوع ثيدح .

 ريسفت « هطعي مل ًامارح ناك ولو » هلوقو . دمحأو « لسمو « يراخبلا هاور سابع نبا ثيدح (؛)

 يفو . فلؤملا ةرابع هيلإ يحوت 5 زاوجلاب نيلئاقلا لوق نم سيلو « ثيدحلا نم وهف ٠ سابع نبا

 لينلا ) رظنا « هطعي مل ةهارك ملع ولو » يراخبلا ةياور يفو « هطعي م « ًاتحس ناك ول » ةياور
 2.02 ”١/ه



 اليف

 رمأ هنأ » ًاضيأ هنعو 0) « ًاعاص هنع عضوف « عصآ ةثالث : لاقف « كتبيرض

 . "« هنع اوففخي نأ هيلاوم رمأو « ماعط نم عاصب ماجحلل

 عفار وأ عفار نب ةعافر نأ يور امب اوجتحاف هتيفاركب اولاق نيذلا امأو
 بسك نع ني هللا لوسر ىهن » : لاقف راصنألا سلجم ىلإ ءاج ةعافر نبا

 ةثراح ينب نم لجر نع يور امبو « انحضان همعطن نأ انرمأو ماجحلا
 داع مث ؛ ايف دع م « ءاهف كلذ نع يهل لودر لأمي ٠ ماجح هل نك
 كحضان هبسك فلعأ » : هِي هللا لوسر هل لاق ىتح هعجاري لزي ملف « هاهنف

 « كقيقر همعطأو

 زاجأف . ىرخأ راد ىنكسب راد ةراجإ يف مهفالتخا ًاضيأ بابلا اذه نمو
 اذهو (9 نيدلاب نيدلا باب نم اهآر هلعلو « ةفينح وبأ هعنمو كلام كلذ
 . ةعفنملا سنجبو نقلا سنجب قلعتي اهف مهلئاسم تاروهشم هذهف « فيعض

 روهمج نأ كلذ نف . اهنم روهشلا ًاضيأ ركذنف اهفاصوأب قلعتي ام امأو

 )١( يراخبلا هاورو . حيحصلا لاجر دمحأ لاجر : دئاوزلا عمج يف لاق . دجأ هاور رباج ثيدح .

 عفان . همسا : ءايلا نوكسو ؛.ءاطلا حتفب : ةبيط وبأو . ( 11/0 راطوألا لين ) رظنا . سنأ نع ملسمو

 . ( 50/6 راطوألا لين ) رظنا . دمحأو « يراخبلا هاور ظفللا اذهب ()
 مالسلا لبس ) رظنا . ةصيحم ثيدح نم تاقث لاجرب ناسلا باحصأو « دمحأو « كلام هجرخأ (؟)

 ْ ١ . (الى/ك

 . ةعافر نب عفار نع يواحطلا هاورو
 مهنمو « هيزنتلا ىلع يهنلا اولمحو « ل لالح هنأ ىلإ روهملا بهذف ؛ ماجحلا بسك يف فلتخا دقو
 فارتحالا رحلل هركي هنأ ىلإ نورخآو ء دمحأ بهذو . يواحطلا وهو , خسنلا ىعدأ نم
 ةيقرلا ىلع قافنإلا هل زومجيو « اهترجأ نم هسفن ىلع قافنإلا هيلع مرحيو « ةماجحلاب
 . ( 570/6 لينلا ) و (,8/؟ مالسلا لبس ) رظنا . ًاقلطم دبعلل هوحابأو « باودلاو

 : ةفينح يبأ نع يكحو . ىرخأ راد ةراجإ يف أراد نكسي نأ هل زوجي دمحأو « يعفاشلا دنع (؟)
 >.( ؟م/ه ىلحملا ) رظنا . زاوجلاب رهاظلا لهأ لاقو ( 41/0 ينغملا ) رظنا . كلذ نم عنملا
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 لثم اهتياغب امإ كلذو , ردقلا ةمولعم ةعفنملاو ًامولعم نثلا نوكي نأ ةراجإلا

 لثم ةياغ امل نكت مل اذإ لجألا برضب امإو ٠ بابلا لمعو بوثلا ةطايخ

 دوجولا ةلصتم ةعفنم ءافيتساو ًالمع ناك نإ نامزلاب امإ كلذو « ريجألا ةمدخ

 . لحاورلا ءارك لثم ًايلثم ناك نإ ناكملاب امإو 0: تيناوحلاو رودلا ءارك لثم

 نأ لثم تالوهجلا تاراجإ زاوج ىلإ فلسلا نم ةفئاطو رهاظلا لهأ بهذو

 دوعي ام فصنب هيلع بطتحي وأ هيلع يقسي نمل هرامح لجرلا يطعي
 . © هيلع

  نيغلا ناكمل - لهجلا نم اهيف عنتماف عيب ةراجإلا نأ روهملا ةدمعو .

 ضارقلا ىلع ةراجإلا سايقب يناثلا قيرفلا جتحاو . تاعيبملا يف عنتما ام

 اهيلع ساقي الف ةنسلاب ناينثتسم ةاقاسملاو ضارقلا نأ ىلع روهملاو « ةاقاسملاو

 . لوصألا نع امهجورخل

 ًادمأ ةياغ احل سيل يتلا ةعفنمل ابرض اذإ اهنأ ىلع يعفاشلاو كلام قفتاو

 نأ دقعلا بقع هلوأ ناكو ءدمألا كلذ لوأ ًاضيأ اوددحو « ًادودحم نامزلا نم

 زئاج كلذ

 لاقف ء دقعلا بقع نكي ملو هوددح وأ نامزلا لوأ اوددحي مل اذإ اوفلتخاو

 ترجأتسا هل لوقي نأ لثم  هلوأ ددحي مو نامزلا ددح اذإ زوجي : كلام

 لوأ الو رهشلا كلذ لوأ ركذي الو « اذكب ًارهش وأ اذكب ةنس رادلا هذه كنم

 هيف ملعن ال : ةمادق نبا لاق ( 20/0 ينغملا ) رظنا . ةمولعم ةعفنملاو « ًامولعم نثلا نوكي نأ )١(

 . ًافالخ

 . ( 50/6 ىلحما ) .. هعبر وأ هيلع دوعي ام فصنب راما راجئتسا يف رهاظلا لهأ بهذمل رظناو

 جسنو ٠ بوث ةطايخو هترجأ نم هب لمعي نمل ةباد وأ « دبع عفد حصيف « دمحأ بهذم وهو

 ىهتنم ) رظنا . هنم عاشم ءزجب هوحتو . لام ءافيتساو « نق عاضرو « عرز داصحو « لزغ

 . ( 537/١ تادارإلا
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 تقو كلام دنع تقولا لوأ نوكيو ءزوجي ال : يعفاشلا لاقو . ةنسلا كلت

 , ةداعلاب مولعم هنأل كلام هزاجأو «ررغ هنأل يمفاشلا هعنف « ةراجإلا دقع
 هزاجأو ء دقعلا نع ًايخارتم دقعلا لوأ ناك اذإ يعفاشلا زجي مل كلذكو
 . © كلام

 دعب اهف رييغتلاو ' ةنومأملا ريغ ضرألا ر اجفتسا يف هباحصأ لوق فلتخاو

 هب ردقت يذلا نامزلا رادقم يف يعفاشلاو كلام فلتخا كلذكو « نامزلا نم

 ةرشعل رادلا يركي نأ لثم « ةريثكلا نينسلا كلذ زيجي كلاف عفانملا هذه

 كلذ زوجي ال : يعفاشلا لاقو « هلثم يف رادلا ريغتت ال امم. رثكأ وأ ماوعأ

 . " دحاو ماع نم رثكأل
 يقسلا ضرأو رطملا ضرأ يف نوشجاملا نباو مساقلا نبا لوق فلتخاو

 )١( لاق نإبف « ءاهتنالاو « ءادتبالا ةمولعم ةدم ىلع الإ زوجي ال « ةدم ىلع دقع ام يعفاشلا دنع :

 رهشلا يف حصت : ءالمإلا يف لاقو . ٍةلطاب ةراجإلاف ءرانيدب رهش لك رادلا هذه كترجأ
 لوألا ٠ يف لظبو « مولعملا يف حصف . لوهجت داز امو « مولعم لوألا رهشلا نأل داز ايف لظبتو

 ىلع تناك اذإ ؛ دمحأ دنعو .:( 488/1؟ عومجملا عم بذهملا )رظنا . لوألا وه حيحصلاو . لوهجلا

 ركذ نم دبالف « هنيلت ال تناك نإو « دقعلا نيح نم اهئادتبا ركذ ىلإ جتحي مل ء دقعلا يلت ةدم
 كترجأ : لاقف « قلطأ نإو . ءاهتنالاك هتفرعم ىلإ جيتحاف « دقعلا يفرط دحأ هنأل « اهئادتبا

 كلام لوق وهو دقعلا نيح نم هؤادتبا ناكو ء حص « أرهش وأ « ةنس ٠ ةفينح يبأو .

 ةدم يف دبمحأ دنع طرتشي ال كلذك . يعفاشلا لوق لثم دمحأ نع ديعس نب ليعامسإ ةياور يفو
 بجر رهش يف امه وأ . ثالث ةنس يف امهو . سمخ ةنس هرجأ ول لب « دقعلا يلت نأ ةراجإلا .

 ينغلا ) رظنا . حصيال يعفاشلا لاقو . ةفينح يأ بهذم وهو « زاج « مرحلا هرجأو
 نمت/م (.

 اذإ امأف؛ :كلذل ةيعاد ةرورضلاو , ريسي ررغلا نأل « ةدحاو ةنس هراد رجاؤي نأ هل يعفاشلا بهذم (؟)

 وهو : يناثلا لوقلاو . ةنس نم رثكأ ةراجإلا زوجت ال : امهدحأ : نالوق هيفف « ةنسلا ىلع داز

 « ةرثكلا ليبس ىلع ةنس نيثالثب يعفاشلا اهردقو « ةنس نم رثكأ زوجت ةراجإلا نأ نيلوقلا حصأ
 عم بذهملا ) رظنا . اهيلع دوقعملا ةعفنملا ءافيتسا ةدم هيف نكمأ ام اهتدم لقأف « اهاندأ امأ

 . ( 55/٠١ عومجملا



 اليد

 نينسلا ءاركلا اهيف ممابقلا نبا زاجأف « راهألاو رابآلاب يقسلا ضرأو نويعلاب
 ماعل الإ رطملا ضرأ يف .ءاركلا زوجي ال : لاقف نوشجاملا نبا لصفو « ةريثكلا

 « ةعبرأو ماوعأ ةثالثل الإ اهؤارك زوجي الف نويعلاب يقسلا ضرأ امأو .« دحاو
 . طقف ماوعأ ةرشعل الإ زوجي الف راهنألاو رابألا ضرأ امأو .

 يفو « املوط يفو « ةدملا لوأ ديدحت يف : عضاوم ةثالث يف انهه فالتخالاف

 ةدملا ددحي مل اذإ يعفاشلاو كلام فلتخا كلذكو . دقعلا تقو نم اهدعب

 رادلا هذه كنم يرتكأ : لوقي نأ لثم . ةدملا لقأل بجي يذلا ردقلا ددحو

 ءزوجي ال : يعفاشلا لاقف « ًامولعم ًادمأ كلذل نابرضي الو . اذكب رهشلا

 باسجحب ةربصلا هذه نم كعيبأ : سايق ىلع زوجي : هباحصأو كلام لاقو
 يف عقاولا لهجلا رابتعا فالخلا ببسو . 9 هريغ زوجي ال اذهو « مهردب زيفقلا
 ؟ هنع يهنملا وأ هنع وفعملا ررغلا نم وه له ءايشألا هذه

 هعنمو « كلام هزاجأ « ةراجإلاو عيبلا يف مهفالتخا بابلا اذه نمو

 . طقف ةراجإلا الإ عيبلاب نرتقي نأ كلام زجي ملو « ةفينح وبأو يعفاشلا
 يه : يعفاشلاو كلام لاقف ٠ عاشملا ةراجإ يف مهفالتخا بابلا اذه نمو

 ةعاشإلا عم اهب عافتنالا نأ هدنع نأل ءزوجت ال : ةفينح وبأ لاقو « ةزئاج

 عافت هكيرش عم نكمم اهب عافتنالا نأ يعفاشلاو كلام دنعو « رذعتم

 . 9 لاملا بر ينعأ : هكيرش عم اه يركملا

 اذهو ) اذكه ةرابعلاو . ةلئسلا هذه يف يعفاشلا بهذمل ( 457/١ عومجملا عم بذهملا ) رظنا )١(

 ٠ ٠ ( هريغ زوجي ال ) باوصلا لعلو انيدل يتلا خسنلا عيمج يف ( هريغ زوجي ال
 )١( مسقني اهف ةزئاج عاشملا ةراجإو : مزح نبا لاق عاشملا ةراجإ يف ٠ كيرشلا نم مسقني ال امو «

 كيرشلا ريغ نمو ٠ كلام لوق وهو « هنودو , كيرشلا عمو ٠ يعفاشلاو ٠ دمخشو ء فسوي يبأو

 مهريغو « يرهاظلا دوادو « نسحلا نبأ .

 كيرثلا نم الإ مسقني الام الو « مسقني ام ال  عاشلا ةراجإ زوجت ال : ةفينح وبأ لاقو

 .( "ع قنا ) رظنا . هدحو
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 عنف « رثظلا كلذكو « هتوسكو هماعطب ريجألا راجئتسا بابلا اذه نمو
 لك يف ينعأ : قالطإلا ىلع كلام كلذ زاجأو « قالطإلا ىلع كلذ يعفاشلا

 يه له فالخلا ببسو . "" طقف رئظلا يف ةفينح وبأ كلذ زاجأو « ريجأ
 نلا ىلإ ةعجارلا ةراجإلا طئارش يه هذهف ؟ ةلوهج تسيل مأ « ةلوهجم ةراجإ
 ظ 1 . ١ نوثلاو

 عفانم ةراجإ : نيبرض ىلع ةراجإلا نأ ىلع ءاماعلا نإف ةراجإلا عاونأ امأو
 ةمذلا يف يذلاو . عيبلا ىلع سايق ةمذلا يف عفانم ةراجإو ٠ ةسوسحم نايعأ
 . فصولا هطرش نم

 « تاعيبملا يف لاحلاك هدنع ةفصلا وأ ةيؤرلا هطرش نم نيعلا يف يذلاو

 قوتست يذلا ءيشلا يف كلذو « عونلاو سنجلا ركذ هدنع ةفصلا طرش نمو '

 « ًالثم بوكرملا فصو نم دبالف هعفانم هب يفوتست يذلا ءيشلا يفو « هعفانم

 نأ جاتحي ال بكارلا نأ كلام دنعو . بوكرملا ةعفنم هب يفوتست يذلا لملاو

 رجأتسا اذإ هنأ مماقلا نبا دنعو « فصولا ىلإ جاتحي يعفاشلا دنعو « فصوي

 هريغ دنعو « فلخلا طارتشا دقعلا ةحص طرش نم نأ اهنايعأب مغ ىلع يعارلا

 يبأ نع كلذ يورو « هتوسكو « هماعطب ريجألا رجأتسي نأ زوجي قحسإو « كلام بهذم )١(

 . دمحأ نع ةياورو « مهنع هللا يضر ىسوم يبأو ء رمو ركب
 بهذم وهو « ةلبانحلا نم يضاقلا اذه راتخاو « اهريغ نود رئظلا يف زئاج كلذ نأ هنع يورو

 لاق هبو . اهريغ يف الو ءرئظلا يف ال : لاحب زوجي ال هنأ ةثلاث ةياور دمحأ نع يورو

 ًاريثك ًافالتخا فلتخي كلذ نأل ءرذنلا نباو ءروث وبأو . دمحو . فسوي وبأو « يعفاشلا

 هاور ام زاوجلاب لاق نم ةجحو . ًامولعم نوكي نأ هطرش نم رجألاو « ًالوهج نوكيف « ًانيابتم
 ةصق غلب ىتح 4« سط ١ أرقف : ِهَقلَع هللا لوسر دنع انك : لاق رذنملا نب ةبتع نع ةجام نبا

 . « هنطب ماعطو ٠ هجرف ةفع ىلع ًارثع وأ . ججح ينامث هسفن رجآ ىسوم نإ » : لاق ىسوم
 . ( 455/0 ينغملا ) رظنا . هخسن تبشي مل ام انل عرش انلبق نم عرشو . دمحأ هاورو
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 . طرش ريغب ةلمجا مزلت

 نيدلا نم جرخيل كلام دنع دقنلا لجعي نأ ةمذلا ةراجإ طرش نمو

 طرتشي ال نأ هدنغ ىقسلا ةنومأملا ريغ ضرألا ةراجإ طرش نم نأ 5 . نيدلاب

 مأ رايخلا هعاونأ يف لخدي له ءاركلا يف اوفلتخاو . يرلا دعب الإ دقنلا اهيف
 لاقو « نيعملاو نوضضملا ءاركلا نم نيفنصلا يف رايخلا زوجي : كلام لاقف ؟ ال
 مسقلا اذه يف ةغقاولا لئاسملا نم تاروهشملاوه هذهف ..زوجي ال : يمفاشلا

 دقعلا اذه لاجم يف. رظنلا ىلع لمشي يذلا وهو « باتكلا اذه نم لوألا

 اهبو : ناكرألا ىرجم دقعلا اذه نم يرجت يتلا ءايشألا يهو « هعاونأو هفاصوأو

 نكي م اذإ داسفلابو ٠ ةحصلاب ةيعرشلا طورشلا ىلع ناك اذإ دقعلا فصوي
 . دقعلا اذه ماكحأ وهو « يناثلا ءزجلا يف رظنلا يقبو « كلذ ىلع

 انت ايل ان
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 . باتكلا اذه نم يناثلا ءرجلا

 تاراجإلا ماكحأ يف رظنلا وهو

 ةلمجلا : نيتلمج يف رصحنت ةلجلاب اهنكلو « ةريثك تاراجإلا ماكحأو
 ةلمجلا : هيلع ٌىراط ثودح ريغ نم همزاولو دقعلا اذه تابجوم يف : ىلؤألا

 ةفرعم ىلإ رهشألا يف مسقنت ةلجلا هذهو . ٌئراوطلا ماكحأ يف : ةيناشلا

 مح ةفرعمو «, ةمدعو خسفلا بوجو ةفرعمو 2 هةهمدعو ناضلا تابجوم

 . فالتخالا

 ىلوألا ةلمجلا

 اذإ ءاركلا عفد ىركملا مزلي ىتم بابلا اذه تاروهشم نمو

 افإ نلا نأ : ةفينح ينأو كلام دنعف ؟ نّقلا ضبق طرتشي ملو دقعلا قلطأ
 نوكي وأ كلذ طرتشي نأ الإ « عفانملا نم ضبقي ام بسحب ًاءزجف ًاءزج مزلي

 يف ءارك نوكي وأ ًانيعم ًاضوع نوكي نأ لثم « ميدقتلا بجوي ام كلانه
 نفثلا نأ ىأر كلاف . 2 دقعلا سفنب نملا هيلع بجي : يعفاشلا لاقو . ةمذلا

 هرخأت نأ ىأر هنآك يعفاشلاو ٠ ضوعلا نم ضبقي ام ردقب هنم قحتسي ام

 . نيدلاب نيدلا باب نم

 نأ هل له ٠ كلذ هبغأ امو ًاراد وأ ةباد ىرتكا نهف يف مهفالتخا كلذ نمو

 ىلع ًاسايق ةعامجو يعفاشلاو كلام هزاجأف ؟ هارتكا امم رثكأب كلذ يركي

 )١( يعفاشلا دنع ٠ قلطأ اذإ . دقعلا درجمب ةرجألا رجؤلا كلي دمحأو ٠ ًالجأ رجأتسملا طرتشي ملو «
 عيبلاب نلا عئابلا كلمي ا؟ .

 كلام لاقو ٠ نأ الإ مويب ًاموي الإ اهب ةبلاطملا قحتسي الف ء دقعلاب اهكلمي ال : ةفينح وبأو
 ينغملا ) رظنا . رادلاو « دبعلاو , بوثلاك ةنيعم نوكت نأ الإ ةفينح وبأ لاقو « اهليجعت طرتشي

 قرد (.
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 « نمضي مل ام حبر باب نم هنأ مهتدمعو « هباحصأو ةفينح وبأ كلذ عنمو « عيبلا
 . يركملا نم ينعأ : هبر نم وه لصألا ناض نأل

 اذإ ءاماعلا ضعب كلذ زاجأو ٠ ضبقي مل ام عيب باب نم هنإف ًاضيأو
 « يروثلا نايفس ةفصلا هذه عقو اذإ كلذ هركي مل نميو . ًالع اهيف ثدحأ

 . .٠ عيبلاب ةهيبش اذه يف ةراجإلا نأ اوأر روهملاو

 : لاقو ءزوجي : كلام لاقف « هنم اهاركأ يذلا نم رادلا يركي نأ اهنمو

 وهف ءاركلا يف امههنيب لضافتلا ناك اذإ هنأ ىأر هنأكو , )زوجي ال : ةفينح وبأ

 . لطابلاب لاملا لكأ باب نم
 هررض ام وأ ًاريعش اهعرزي نأ دارأف ةطنح اهعرزيل ًاضرأ ىرتكا اذإ اهنمو

 هل سيل : دواذ لاقو « كلذ هل : كلام لاقف « هنود وأ ةطنحلا ررض لثم

 نبأ نع روهشملاف « ةارتكملا رودلا!ضيحارم سنك يف مهفالتخا اهنمو . (© كلذ

 . دمحأ هيلع صن . ةدايزو ءرجألا لثمب نيعلا ةراجإ رجأتسسال زوجي دمحأو ٠ يعفاشلا بهذم )١(
 . رذنملا نباو ءروث وبأ هب لاقو ٠ يرهزلاو ٠ نسحلاو , ءاطع نع كلذ يور
 . ةدايزلا زجت ل الإو « ةدايزب اهركي نأ هل زاج « ةدايز نيعلا يف ثدحأ نإ هنأ دمحأ نعو

 . ةفينح وبأو « يروثلا لاق:هبو « يبعشلا نع اذه يؤرو ٠ ةدايزلاب قدصت لعف نإف

 1 ةدايزلا هركو .زجي م الإو ءزاج « ةدايزلا يف كلاملا هل نذأ نإ هنأ : ةثلاث ةياور دمحأ نعو

 . نضي م ام حبر يف اهوخدل . ًاقلطم يعخنلاو « يبعشلاو ٠ ةمركعو « دهاجو ٠ نيريس نبا
 اا . ( 89/4/8 ينغملا ) رظنا

 نم عنمو . دمحأو « يعفاشلا لاق اذه.و . اهرجؤم ىلع اهرجؤي نأ زوجيف « اراد رجأتسا اذإ (1)
 اذإف . ءاركلا ىلع قحتسم ملستلا نأل , ماكحألا ضقانت ىلإ يدؤي كلذ نأل « ةفينح وبأ كلذ

 . ضقانت اذهو « هيلع قحتسي امل ًاقحتسم ريصيف « هل ًاقحتسم راص . اهاركأ

 ينغلا ) رظنا . عيبلاك ء دقاعلا عم زاج . دقاعلا ريغ عم زاج دققع لك نأ : لوألا لوقللو
 .( ص

 وأ « هررضك هررض امو « هنيعي ام عرز هل نإف . هنيعب عون وأ ء ةطنح عرزل اهاركأ اذإ )١(

 الإ زوجي ال : اولاق ممإف « رهاظلا لهأو « دواد الإ « معلا لهأ ةماع لوق يف هنيع ام نيعتي الو هنود
 . ( 8/0 ينغملا ) رظنا . هنيع ام
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 لاق هبو . يرتكملا ىلع هنأ هنغ يورو « رودلا بابرأ ىلع هنأ مماقلا
 موق جرختو موق اهلخدت يتلا قدانفلا هذه نم مماقلا نبا ىنثتساو « يعفاشلا
 . رادلا بر ىلع هذه يف سنكلا : لاقف

 بر مزلي له ءرادلا نم ريسيلا مادهنالا يف كلام باحصأ فالتخا اهنمو
 لاقف ؟ردقلا كلذ ءاركلا نم هنع طحنيو ؟ مزلي سيل مأ « هحالصإ رادلا
 بابلا اذه عورفو . همزلي هباحصأ نم هريغ لاقو « همزلي ال : مماقلا نبا
 . باتكلا اذه يف عيرفتلا اندصق سيلو « ةريثك

 # ##خا *
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 ئراوطلا ماكحأ يف رظنلا يه ىهو : ةيناثلا ةلمجلا

 هنم لوألا لصفلا

 خوسفلا يف رظنلا وهو

 دقع هنأ ىلإ روهجلا بهذف « ةراجإلا دقع يف اوفلتخا ءاهقفلا نإ : لوقتف

 . ةكرشلاو لعجلاب ًاهيبشت زئاج دقع هنأ موق نع يكحو « مزال

 ءاهقف ةعامج بهذف « هب خسفني اهف اوفلتخا مزال دقع هنإ اولاق نيذلاو
 خسفني ال هنأ ىلإ مهريغو روث وبأو يروثلا نايفسو يعفاشلاو كلام : راصمألا

 ءافيتسا لحم باهذ وأ اهب بيعلا دوجو نم ةمزاللا دوقعلا هب خسفنت اب الإ
 ٌئراطلا رذعلل ةراجإلا دقع خسف زوجي : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو . ةعفنملا

 . () قرسي وأ هعاتم قرتحيف هيف رجتي أناكد يركي نأ لثم « رجأتسملا ىلع

 )١( ليصفت اهيف ةلئسملا هذه :
: 

لذ نإف « عافتنالا نيبو « هنيب ليحف « ةدم ًانيع رجأتسا نف
 ةثالث ماسقأ نم لخي ل ك

 ريغب خسفنت ةراجإلا نإ « ضبقلا لبق فلت نإف « دبعلاو « ةبادلا توك نيعلا فلتت نأ : اهدحأ

 ءاهقفلا ةماع لوق يف كلذك خسفنت ةراجإلا نإف اهضبق بيقع فلتت وأ « معلا لهأ نيب فالخ

 رجألا رقتسي هنأ هنع يكح ءروث ابأ الإ .
 ىضم ام نود ةدسلا نم يقب ايف خسفنت ةراجإلا نإف « ةددا نم ءيش يضم دمب فلتت وأ «

 . يعفاشلاو ٠ دمحأ بهذم اذهو . ةعفنملا نم قوتسا ام ردقب رجألا نم رجؤملل نوكيو

 هذهف « اهؤام عطقتا وأ « تقرغ ضرأو « تمدجا رادك اهعفن عنمي ام نيعلا ىلع ثدح نإ امأ

 اهيف يقب نإو « كلذ مدقت دقو . ءاوس ةفلاتلاك يهف « « ًالصأ عفن اهيف قبي مل نإف « اهيف رظني

 ش نإف « ةيخ وأ اهيف بطح عضوك ضرألاو « رادلا ةصرعب عافتنالاك هل اهرجأتسا ام ريغ عفن

 . كلذك خسقنت ةراجإلا

 . خسفلا رجأتساالف ء نيعلا بصغت نأ امإو

 . ةبادلا درشت وأ « دبعلا قبأي نأ لثم اهنم ردص لعفب نيعلا نم ةعفنملا ءافيتسا رذعتي نأ امإو

 . مدقت دقو . فلاثلا كح اذهف

 ىلإ جورخلا عنتيف « « دلبلا صاحت وأ « ناكل كلذ ىنكس نم عني ماع فوخ ثدحي نأ امإو

 ءافيتسا رجأتسلا عنمي بلاغ رمأ هنأل « خسفلا رايخ رجأتسال تبثي اذهف « كلذ وحنو « ضرألا

 . اهدعب امو ( 2055/0 ينغملا ) رظنا . تبصغ ول اك . ةعفنملا



 اما

 ىلع دقع ءاركلا نأل "4 دوقعلاب اوفوأ » : ىلاعت هلوق روهملا ةدمعو

 . عيبلا هلصأ خ 8 ةضواعم ىلع دقع هنألو « حاكنلا هبشأف .عقانم

 يتلا نيعلا باهذب.ةعفنملا ىفوتست هباام باهذ هيشا هنأ ةفينح يبأ ةدمعو

 ىلع صوصخم ريغ يف ءاركلا ن ناك اذإ كلام لوق فلتخا دقو . ةعفنملا اهيف

 بهذم نم رهاظلا : باهولا دبع لاقف ٠ صوصخم . سنج نم ةعفتم ءافيتسا
 كلذف نيع نإو « ةراجإلا يف نيعتي ال عفانملا ءافيتسا لحم نأ انباحصأ
 : لاق تفلت اذإ ةرجأتسلا نيعلا فالخب « هباهذ وأ اهعيبب خسفني ال فصولاك

 كلهتف هنيعب صيق ةطايخ وأ اهنايعأب مغ ةياعر ىلع رجأتسي نأ لثم كلذو

 اهلثم مغب يتأي نأ رجأتسما ىلعو « دقعلا خسفني الف بونلا قرتحيو مغلا ْ

 خسفنيف نييعتلاب نيعتت اهنإ ليق دقو : لاق ٠ هطيخيل هلثم صيق وأ اهاعريل
 ٠ لحما فلتب دقعلا

 ىلع كلذ افإو بهذلا يف افالتخا سيل كلذ نإ: نيرخأتلا ضعب لاقو

 امموأ هنيع دصقت امم عفانملا ءافيتسال نيعملا لما نوكي نأ اههدحأ : نيمسق

 تام اذإ راظلاك ةراجإلا تخسفتا هنيع دصقت امب ناك نإف « هنيع دصقت ةتال

 اهنايعأب منغلا ةياعر ىلع ةراجالا خسفنت مل هنيع دصقي ال امم ناك نإو « لفطلا

 اذإ هنأ ةنودملا يف مساقلا نبا طارتشاو . كلذ هبشأ امو توناح يف ماعط عيب وأ

 ىلإ هنم تافتلاءوه فلخلا طرتشي نأ الإ زوجي ال هنإف اهنايعأب مع ىلع رجأتسا

 خسفلا ىلإ اقئاس فلتلا ىأر امل نكل «"نيعملا ءافيتسا لحم باهذب خسفنت اهنأ

 « كلامو « يمفاشلا بهذم وهو ءانمدق امب الإ اهخسف زوجي ال نيفرطلا نم مزال دقع ةراجإلاو -ِ
 : دمجأو

 عيضت وأ . ضرهف جحلل ًالمج يرتكي نأ لشم هسفن يف رذعل اهخسف زوجي ةفينح وبأ لاقو

 . قباسلا ردصملا رظنا . .قرتحيف ًاناكد يرتكي وأ « هتقفن

 )١( ةيآ ةدئاملا .١ . 00
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 . فلخلا طارتشاب الإ اهيلع ءاركلا زجي مف ء ررغلا باب نم هنأ ىأر

 ينعأ نيدقاعتملا دحأ توم ءاركلا خسفني له : يف مهفالتخا اذه وحن نمو 0

 : روث وبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كلام .لاقف ؟ يرتكملا وأ يركملا'

 : ثيللاو يروثلاو ةفينح وبأ لاقو « ءاركلا دقع ثرويو خسفني ال

 تومي خسفني مف « ةضواعم دقع هنأ خسفلاب لقي مل نم ةدمعو « ١ خسفني

 . عيبلا هلصأ نيدقاعتملا دحأ

 . كلم ىلإ كلم نم ةارتكملا ةبقرلا لصأل هلقن توملا نأ ةيفنحلا ةدمعو

 هنأ ينعأ : ةليوط ةدم ةرجأتسملا نيعلا يف عيبلا هلصأ لطبي نأ بجوف

 يقب الإو كلملا لاقتنا انهه بلغ اعم نادقعلا عتجي ال ناك اماف ءزوجي ال

 ذإ حاكنلاب ةراجإلا اوهبش امبرو . عامجإلا فالخ كلذو « ثراو هل سيل كلا
 اوجتحا امبرو . ديعب وهو توملاب لطبي حاكنلاو . عفانم ءافيتسا اههالك ناك

 « ةعفنملا نم ضبقي امردقب ًاءزجف ًاءزج قحتست مهدنع ةرجألا نأب طقف ةيكلاملا ىلع

 رجأتسملا نإف « ةراجال تيقبو كلاملا تام نإف اذكه اذه ناك اذإو : اولاق

 ء حصي ال كلذو دقاعلا كلم ريغ يف دقع بجومب اقح ثراولا كلم يف يفوتسي

 تبثي ال تيملاو . هتوم دعب هيلع ةقحتسم ةرجألا نوكتف رجأتسملا تام نإو

 . هتوم دعب عامجاي نيد هيلع

 دقعلا سفنب مهدنع بجي ةرجألا ءافيتنلا نأل اذه مهمزلي الف ةيعفاشلا امأو

 طحتقلا عنف تيركأ اذإ رطملا ضرأ نأ كلام دنعو ,« كلذ نم فلس ام ىلع

 « خسفني ءاركلا نأ طحقلا ناكمل عرزلا تبني مف اهعرز وأ اهتعارز نم
 نم يرتكملا نكي ملف « ةعارزلا نمز. ىضقنا ىتح رطملاب ترذعتسا اذإ كلذكو

 « قحسإو « دمحأو . يعفاشلاو كلام : هك أ, يقال دحأ توب جلا م لذ ن١

 تومب ةراجإلا خسفنت ثيللاو , ةفينح وبأو ٠ يروثلا لاقو .رذنملا نباو ءروث وبأو « يتبلاو
 * لن ينغملا ) رظنا .٠ اهدحأ



 كحد

 « ءيش ءاركلا نم هنع طحي ال عرزلا بيصت يتلا حئاوجلا رئاسو « اهعرزي نأ
 ءارك لثم ًادوصقم تقولا كلذ ناك نإ هنأ ام تقوب يذلا ءاركلا نأ هدنعو

 . ءاركلا خسفني هنأ تقولا كلذ نع يركملا باغف جحلا مايأ يف لحاورلا

 ءاركلا يف هدنع هلك اذه « خسفني ال هنإف ًادوصقم تقولا نكي مل نإ امأو

 هدنع خسفني ال هنإف ةمذلا يف نوكي يذلا ءاركلا امأف . نايعألا يف نوكي يذلا

 ءاركلا دقعني مل ناك ذإ ةعفنملا اهنم يفوتسيل رجأتسملا ضبق يتلا نيعلا باهذب

 بابلا اذه عورفو ٠ ةمذلا يف فوصوم ىلع دقعنا امنإو اهنيعب نيع ىلع

 . اهانركذ يتلا هذه يه هلوصأو « ةريثك

#0 #  * 



 الدر

 يناثلا لصفلا

 0 ناضل قرظتلاوفو ١
 ظفحو ةحلصملا ناكل وأ « يدعتلاب : نيهجو ىلع ءاهقفلا دنع ناضلاو

 عون يف وه افإ فالخلاو « قافتاب يركملا ىلَع بجيف يدعتلاب امأف . لاومألا
 ءاماعلا فالتخا كلذ نف « هردق يفو هبجوي ال وأ كلذ بجوي يذلا يدعتلا

 عضوملا ىلع دئاز عضوم ىلإ اهب ىدعتف ام عضوم ىلإ ةباد ىرتكا نيف ءاضقلا يف
 ىلإ همزتلا يذلا ءاركلا هيلع » :'دمحأو ىعغفاشلا لاقف « ءاركلا هيلع دقعنا يذلا

 بر : كلام لاقو ءاهيف ىدعت ىتلا ةفاسملا ءارك لثمو « ةطرتشملا ةفاسملا

 هل نمضي وأ اهيف ىدعت يتلا ةفاسملا يف هتباد ءارك ذخأي نأ يف رايخلاب ةبادلا

 اهنأ فالخ الو « ةادعتملا ةفاسملا يف هيلع ءارك ال : ةفينح وبأ لاقو « ةبادلا ةيق

 ىلع ىدعت هنأ يعفاشلا ةدمعف . )امل نماض هنأ ةادعتملا ةفاسملا يف تفلت اذإ

 . عفانملا رئاس ىلع يدعتلا هلصأ لثملا ةرجأ همزلف ةعفنملا

 اهيف اهيلع ىدعت دق هنأ ىأر اهقاوسأ نع ةبادلا سبح امل هنأكف كلام امأو

 امع أدج ديعبف ةفينح يأ بهذم امأو « فعض هيفو « بصاغلاب ههبشف اهسفن

 لوق وه ةلأسملا هذه يف لوصألا ىلإ برقألاو « ةيعرشلا لوصألا هيضتقت

 ةبادلا بحاص نم ٌدعت روثع تناك ول ةبادلا راثع نأ كلام دنعو . ىعفاشلا

 . ةريثك بابلا اذه لئاسمو « ةثر لابحلا تناك نإ كلذكو . للا اهب نضي

 مهف ةحلصملا ةهج نم الإ دعت ريغ نم مهناض يف اوفلتخا نيذلا امأو

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( نضي نأ ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف 8

 « اهءارك ىدأ ء ةبادلا تماس اذإف « هاوس ىلإ دلبلا كلذ زواج مث « دلب ىلإ ةباد رجأتسا نم (0)

 لوق وهو « هب اهاراكت يذلا اهءارك ىدأو « اهنمض . اهدعت يف تفلت نإو « اهدعب ام ءاركو

 ْ . ةمربش نباو « محلاو , دمحأو « يمفاشلا

 « لثلا رجأ نيب ريخي كلام دنعو ةفاسملا نم داز امل هيلع رجأ ال : ةفينح وبأو ٠ يروثلا لاقو

 . ( 501/0 ينغملا ) رظنا . يدعتلا موي اهتمقب ةبلاطلا نيبو



 ليدف

 رجؤتسا.امم هدنع كله امل نماضب نيل ريجألا نأ مدنع فالخ الو « عانصلا

 كله ام هنض ًاكلام نإف . ناحطلاو ماعطلا لماح ادع.ام ىدعتي نأ الإ هيلع
 .٠ هببس ريغ نم هكاله ىلع ةنيب هل موقت نأ الإ « هدنع

 مهنإف « مهيلإ ةعوفدملا تاعوتصملا نم هكاله اوعدا ام عانصلا نيضت :امأو
 كله ام نونضي : فسوي وبأو ليل يلأ نباو كلام لاقف ٠ كلذ يف اوفلتخا
 نضيو « صاخلا الو ٌرِجأ ريغب لمع نم نمضي ال : ةفينح وبأ لاقو ؛ مثدنع

 وه مهدنع صاخلاو .  كرتشملا يف نالوق يعفاشللو . رجأب لمع نمو كرتشللا
 وهو « سانلل بصتني ل يذلا وه ليقو « رجأتسملا لزنم يف لمعي يذلا
 ىلع كلام بهذم ليصحتو « نماض ريغ هدنع وهو « صاخلا يف كلام بهذم
 عانصلا نيضتبو ء رجأر يغب وأرجأب لمع ءاوسو « نمضي كرتشملا عناصلا نأ اذه

 . كلذ يف يلع نع فلتخا دق ناك نإو ء رمعو يلع لاق

 قحتسي ةمولعم ةدم يف هيلع دقعلا عقي يذلا وه : صاخلاف , كرتشمو « صاخ : ناعون ريجألا )١(

 ةياعر وأ ء ةطايخ وأ « ءانب يف .لمع وأ ؛ ةمدخل رجؤتسا لجرك « اهعيمج يف هعفن رجأتسملا
 . سانلا رئاس نود ةدملا كلت يف هعفنب رجأتسملا صاصتخال ًاصاخ يممو « ًارهش وأ « ًاموي

 ىلإ ءيش لمحو , طئاح ءانبو ؛ بوث ةطايخك : نيعم لمع ىلع هعم دقعلا عقي يذلا كرتشملاو
 انتقو يف ههبشيو ؛رثكأ وأ , ةثالث وأ نينثال ًالامعأ لبقتي هنأل , ًاكرتشم يمسو .. نيعم ناكم

 . هتعفنم يف نوكرتشي مهعيمج سانلا نإف « هريغو « ءانبلا ىلع نولواقملا ضاحلا
 تأي مل اذإ لواقملاو ء هتكايح دسفأ اذإ كئاحلاك ء هدي تنج امل نماض كرتشملا ريجألاف
 فلت ام نضي حالما كلذكو ءزابخلاو . خابطلا هلثمو « نماض وهف « اهيلع قفتملا فاصوألاب

 نب هللا دبعو « يلعو ءرمع نغ كلذ يور . ةنيفسلا هب جلاتعي ام وأ « هفذج وأ , هذي نم
 صنو يعفاشلا يلوق دحأو . كلامو « ةفينح يبأ لوق وهو . حلاو « نسحلاو « حيرشو « ةبتع
 1 . دمحأ هيلع

 « يعفاشلا بهذم اذنغ : عيبرلا لاق :يدعتلاب الإ ننضي ال : رخآلا هلوق يف يعفاشلا لاقو

 ءراجيإلا دقعب ةضوبقم. نيع اهنأل « رفزو « سواطو « ءاطع نع:كلذ يورو . هب حبي 0 نإو

 0 ا . ةرجأتسملا نيعلاك ةنوضم رصت مف .

 : لاقو . غاوصلاو : عانصلا نضي ناك هنأ هيبأ نع دمحم نب رفعج ىور ام لوألا لوقللو
 « ءارجألا نضي ناك هنأ يلع نع هدانسإب هدنسم يف يعفاشلا ىورو : كلذ الإ سانلا حلصي ال

 ْ . ( ه70/ه ينغملا ) رظنا . اذه الإ سانلا حلصي ال : لوقيو
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 كيرشلاو هدنع عدوملاب عانصلا هبش هنأ مهيلع ناضلا ري مل نم ةدمعو
 دسو ةحلصملا ىلإ رظنلا الإ هل ليلد الف هنض نمو « مغلا ريجأو ليكولاو
 لماعلا نألف « رجأب اولمعي ال وأ رجأب اولمعي نأ نيب قرف نم امأو . ةعيرذلا
 اهضبق اذإو « عدوملا هبشأف طقف هبحاص ةعفنمل لومعملا ضبق امنإ رجأ ريغب
 دنع ةيراعلاو ضرقلا هلصأ « ضباقلا ةعفنم تبلغف « اهيلكل ةعفنملاف رجأب
 « ةعيرذ دس هنيضت يف نكي مل هسفن بصني مل نم ًاضيأ كلذكو « يعفاشلا
 توقلا لماح نيضت نسحتسا هنأ الإ نضي ال انلق ؟ كلام دنع ريجألاو

  يدعتلاب الإ نضي الف مهريغ ادع امو ناحطلا كلذكو « هارجم يرجي امو

 . نضي ليق دقو « هنع روهشملا وه اذه « هدنع نضي ال ماملا باحصو

 دعت ريغ نم مهدنع هكاله ىلع ةنيبلا تماق ام عانصلا نضضف بهشأ ذشو

 اوضبقي م ام نونضي ال عانصلا نأ فالخ الو « ذوذش وهو طيرفت الو مهنم

 عونصلا كاله ىلع ةنيبلا تماق اذإ كلام باحصأ فلتخاو . مهلزانم يف

 ماقتإ دعب هكاله ناك اذإ ء ال مأ ةرجألا مهل بجت له مهنع نامضلا طقسو
 : زاوملا نبا لاقو « محل ةرجأ ال : مساقلا نبا لاقف ؟ اهضعب مامت دعب وأ ةعنصلا

 بجوف رجأتسملاب تلزن اذإ ةبيصملا نأ زاوملا نبا لاق ام هجوو « ةرجألا مهل

 افإ ةرجألا نأ مماقلا نبا لاق ام هجوو « ًالطاب عناصلا لمع يضي ال نأ

 لوقو ءريجألا نم طيرفتب كله اذإ كلذ هبشأف « لمعلا ةلباقم يف تبجوتسا
 نأ ىأر هنأل ةحلصملا ىلإ ًارظن رثكأ مساقلا نبا لوقو « سيقأ زاوملا نبا

 ش . ةبيصملا يف اوكرتشي

 : كلام لاقف « ةنيفسلا بحاص ناضض يف مهفالتخا بابلا اذه نمو

 بهذم لصأو « جوملا نم الإ ناضلا هيلع : ةفينح وبأ لاقو « هيلع ناض ال
 عونصملا يف سك وأ قرح نم مهديأ ىلع قأ ام لك نونضي عانصلا نأ كلام

 ريرغت هيف ناك ايف الإ , هعم ادعاق هبحاص ناك نإو « هتوناح يف هلمع اذإ عطقوأ .
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 قارتحاو فويسلا ميوقتو صوصفلا شقنو رهوجلا بقث لثم , لامعألا نم
 نأ الإ راطيبلا كلذكو هتجلاعم نم ليلعلا تومي بيبطلاو « نارفلا دنعزبخلا

 . ذئتيح نضيف ىدعت هنأ معي

 الف ةفرعملا لهأ نم ناكو « هلعف يف أطخأ اذإ ههبشأ امو بيبطلا امأو

 نود ايف هلام يفو ثلثلا قوف اهف ةلقاعلا ىلع ةيدلاو ٠ سفنلا يف هيلع ءيش

 يف ليق « ةيدلاو نجسلاو برخلا هيلعف ةفرعملا لهأ نم نكي مل نإو « ثلثلا
 . ةلقاعلا ىلع ليقو « هلام



 1ع

 . ثلاثلا لصفلا .

 / فالتخالا كح ةفرعم يف

 مهنأ اهنف : لئاسم ًاضيأ بابلا اذه يفو « فالتخالا يف رظنلا وهو

 : ةفينح وبأ لاقف 2 ةعنصلا ةفص يف عونصملا ْبزو عناصلا فلتخا اذإ اوفلتخا
 . عناصلا: لوق لوقلا : قيل يبأ نباو كنلام لاقو . عونصملا بر لوق لوقلا

 ؟ هيلع ىعدملا نمو « هبحاص ىلع اهنم يعدلا نم : فالخلا ببسو
 لوقلاف « عقادلا كلذ ركنأو « هيف اوعنصتسا ام در عانصلا ىعدا اذإ اهنمو

 « مهديأ يف امل نينماض اوناك مهأل ةنيبلا عانصلا ىلعو ٠ عفادلا لوق كلام دنع

 : ةنيب ريغب عفد مهيلإ عفد ام ناك نإ عانصلا لوق لوقلا : نوشجاملا نبا لاقو

 برو عناصلا فلتخا اذإو . ةنيبب الإ نوءربي الف ةنيبب مهيلإ عفد ناك نإو

 نإ هنيمي عم عناصلا لوق لوقلا نأ بهذملا يف روهشملاف « ةرجألا عفد يف عاتملا

 فلتخا اذإ كلذكو ٠ عونصملا بر لوق لوقلاف لواطت نإو « كلذ ناثدحب ماق

 وهو « لاط نإو يركملا لوقو عناصلا لوق لوقلا لب ليقو « يرتكملاو يركملا
 ٠ . لصألا

 هطيخت وأ « رفصأ هغبصت نأ كترجأ : لاقف « ةغيصلا يف نالجرلا فلتخا اذإ : يعفاشلا لاق )١(

 صقت ام عناصلا ىلع ناكو « افلاحت « يل تلق ام تلمع : عناصلا لاقو « ءابق هتطخف « ًاصيق

 تصقن نإو « بوثلا يف غبصلا داز امب ًاكيرش ناك . هيف غبصلا داز نإو ء هل رجأ الو « بوثلا

 ناكو ء افلاحت لمعلا يف اقداصتو « ءاركلا يف افلتخا نإو . هل رجأ الو « هيلع ناض' الف ء هنم

 « ةدملا نم ءيش يضم لبق افلاحت اذإف . دمحأ دنع هب صوصنملا وهو « لمع ايف هلثم رجأ لماعلل

 رق «رخآلا هيلع فلح امب امهددحأ يضر نإو . هلام يف اههنم دحاو لك عجرو . دقعلا اخسف
 ول !؟ . لثلا رجأ بجوو « ىمسملا طقس « اهنم ءيش وأ « ةدملا دعب دقعلا اخسف نإو « دقعلا

 لمع نكي مل نإ ةفينح وبأ لوقي هبو . دمحأو « يعفاشلا لوق وهو . هفلت دعب عيبملا يف افلتخأ

 . هلثم رجأ نيبو « هنيب ايف رجأتسمللا لوق لوقلاف هلمع ناك نإو . لمعلا
 يبأ نبا لاقو . ركنملا لوق لوقلاو . ةدايزلل ركنم هنأل ء رجأتسملا لوق لوقلا : روث وبأ لاقو

 . ( 585/١١ عومجملا ) و ( موه ينغملا ) رظنا . كلاملا لوق لوقلا : ىسوم
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 يذلا .نامزلا ةدم يف رجأتسملاو ريجألا وأ يرتكملاو يركملا فلتخا اذإو

 ناضزلا عيمج يف فوتست مل ةعفنملا نأ ىلع اقفتا اذإ ةعفنملا ءافيتسا هيف عقو

 هنأل رجأتسملاو يرتكملا لوق .لوقلا نأ بهذملا يف روهشملاف « كلذ يف بورضملا
 لوق لوقلا :.نوشجاملا نبا لاقو « مراغلا لوق :لوقلا نأ ىلع لوصألاو « مراغلا
 . رادلا لثم اههضبق يف عفانملا اهنم ةافوتسم نيعلا تناك اذإ رجأتسملاو هل ىرتكملا

 . كلذ هبشأ امو

 لئاسم نمو . ريجألا لوق لوقلاف ريجألا لثم هضبق يف نكي مل ام امأو
 « لحاورلا يفو باودلا يف نييراكتملا فالتخا بابلا اذه يف ةروهشملا بهذملا

 ردق وأ . اهعون وأ « ةفاسملا ردق يف نوكي نأ ولخي ال اهفالتخا نأ كلذو

 «  ءاركلا عون يف وأ « ةفاسملا عون يف اههفالتخا ناك نإف « هعون وأ ءاركلا
 دقعنا : مساقلا نبا لاق « نقلا عون يف نيعيابتملا فالتخاك خسافتلاو فلاحتلاف

 هبشي ناكو دقعنا اذإ ةبادلا بر لوق لوقلا : هريغ لاقو ء دقعني موأ

 . لاق ام

 بوكر دعب وأ بوكرلا لبق ناك نإف « ةفاسملا ردق يف اهفالتخا ناك نإو
 يتلا ةفاسملا غولب وأ .« ريثك بوكر دعب ناك نإو « خسافتلاو فلاحتلاف « ريسي

 هبشي ناكو دقعنا نإ ةفاسملا يف ةبادلا بر لوق لوقلاف ةبادلا بر اهيعدي
 « نيتفاسملا مظعأ ىلع ءاركلا خسفيو افلاحت هلوق هبشأو دقعني م نإو « لاق ام

 . هيطعأ ةبادلا بر اهاعدا يتلا ةفاسلل هنم لعج اف

 ةفاسملا ىلع اقفتاو نذلا يف افلتخا .نإو « هلوق هبشي لو دقعنا نإ كلذكو
 . هيلع ىعدم هنأل دقني مل وأ دقن يرتكملا لوق لوقلاف

 ةبادلاو لوقي نأ لثم نلاو ةفاسللا يف ًاعيمج نيرمألا يف افلتخا نإو
 ىلإ رانيدب لب : يرتكملا لوقيو نيرانيدب ةنومرق ىلإ كنم تيرتكا : ةبطرقب



 كده

 يف اهيلع ررض ال بوكر دعب وأ بوكرلا لبق ًاضيأ ناك نإف « ةيليبشإ

 اهيعدي يتلا ةفاسملا غولب وأ ريثك ريس دعب ناك نإو « اخسافتو افلاحت عوجرلا

 يف ةبادلا بر لوق.لوقلا ناك ًائيش يرتكملا دقني مل ناك نإف « ةبادلا بر

 نم هل بجي ام نقلا نم مرغيو « نثلا يف يرتكملا لوق لوقلاو « ةفاسللا

 لوق هنأ كلذو ةيليبشإ ىلإ هب ءاركلا ناك ول هنأ ىلع « ةنومرق ىلإ ةبطرق
 دقن يرتكملا ناك نإو نيرانيد مرغ ةبادلا بر لاق ام هبشي مْ نإو « يرتكملا

 لوق لوقلا ناك ةبادلا بر لوق هبشأو ىربكلا ةفاسلل هنأ يعدي يذلا نْلا

 ءيشب هيلع عجري ال هضبق يذلا نملا كلذ هل ىقبيو ةفاسملا يف ةبادلا بر

 لبقيف « ةدايزو يل وه لب : لوقي وهو ء هضعب يف هيلع ىعدم وه ذإ هنم

 هب برقي مل ام هنع طقسيو « ةدايزلا يف هلوق لبقي الو ١ هضبق هنأل هيف هلوق
 رقأ يذلا ءاركلا مسق هبشي مل اذإ هنأ الإ ٠ هبشي مل وأ لاق ام هبشأ ةفاسملا نم

 يتلا ةفاسملا بان ام كلذ نم ةبادلا بر ذخأيف « ةفاسملا ىلع يرتكملا هب:

 ظ . بابلا اذه يف يل فاك ردقلا اذهو . ©" اهاعدا

 و #خ *

 )١( اهدعب امو ( 75/6 ريغصلا حرشلا ) كلام بهذمل فلؤملا هركذ ام رظنا .



 ندْفُم

 هلآو دمع اتديس ىلع هللا ىلصو .. محرلا نمحرلا هللا مس

 اهلست مسو هبحصو

 « لعجلا باتك

 بيبطلا ةطراشم لثم « اهوصح نونظم ةعفنم ىلع ةراجإلا وه لعجلاو
 . قبآلا دبعلا دوجو ىلع دشانلاو قاذحلا ىلع معملاو ءربلا ىلع

 ريسيلا يف كلذ زوجي : كلام لاقف « هزاوجو هعنم يف ءاماعلا فلتخا دقو

 نملا نوكي نأ : يناثلاو . ًالجأ كلذل برضي ال نأ : اههدحأ : نيطرشب

 هزاجأ نم ةدمعو . نالوق يعفاشللو « زوجي ال : ةفينح وبأ لاقو ٠ ًامولعم

 ىلعروهجلا حامجإو "" 4 مِعَر هب نأ ريب لمح هب ءاج نَِلَو » : ىلاعت هلوق

 يمويفلاو ٠ يرهوجلاو ٠ يوونلا رضتقاو . هريغو ٠ كلام نبا دنع مجلا ثيلثتب يه . ةلاعجلا .

 . اهحتف ىلع بلطللاو ةعفرلا ن نباو « اهريسك ىلع حابصملا بحاص

 . ةليعجلاو « لعجلا اذكو « هلعفي ةي .ءيش ىلع هريغل ناسنإلا هلعجي امل مسا ةغللا يف يهو

 وأ ٠ نيعب لوهجم وأ ٠ مولعم نيعم لمع ىلع مولعم ضوع مازتلا وهف : ًاعرش اهفيرعت امأو

 . فلؤما هركذ اف « ةيكلاملا دنع امأ ٠ ةيعفاشلا فيرعت اذهو . لوهجم

 : ةعبرأ يهف اهناكرأ امأ

 مدعل « ةرجألاك امولعم نوكي نأ هطرشو « طورشلا لمجلا « لمعلا « نالماعتملا ٠ ةغيصلا

 . دسف « ًالوهج طرش نإف . هتلاهج ىلإ ةرورضلا

 ٠ توملاب خسفنتو « لمعلا مامت لبق اهخسف لماعلاو ٠ كلاما نم دحاو لكل , زاوجلا اهكحو

 1 .17 ةيآأ فسوي )١(

 ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) كلام بهذم يف ريسيلا يف هزاوج ثيح نم فلؤملا هركذ ام رظنا

 . طقف ةمألاو « قبآلا دبعلا يف ةفينح وبأ هزوجو بهاذملل ( ىلحلا ) رظناو ( 5٠5١ ص

 ٠ ( ةضورلاو « عومجملا ) رظنا هل دحاو لوق ىوس دجن مف « نالوق يعفاشللو : فلؤملا لوق امأ

 : لاقو . دمحأو ٠ يعفاشلاو , كلامو « ةفينح يبأ لوق وهو « ةزئاج ةلاعجلا : ةمادق نبا لاق

 . ( 775/0 ينغملا ) رظنا . ًافلاخع هيف معن ال
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 مأب ةيقرلا ىلع نقلا ذخأ نم رثألا يف ءاج امو « لاؤسلاو قابإلا يف هزاوج .
 00 . كلذ مدقت دقو . نأرقلا

 يف فالخ الو « تاراجإلا رئاس ىلع ًاسايق هيف يذلا ررغلا هعنم نم ةدمعو

 دقعب سيل هنأو لمعلا ماتب الإ هنم ءيش قحتسي ال لعجلا نأ كلام بهذم
 لعج وه له « ةنيفسلا ءارك يف بابلا اذه يف هباحصأو كلام فلتخاو . مزال
 نبا لوق وهو « غولبلا دعب الإ ءارك اهبحاصل سيل : كلام لوقف ؟ ةراجإ وإ
 ردق هل : هباحصأ نم عفان نبا لاقو . لعجلا كح اهكح .نأ ىلإ ًاباهذ مماقلا
 وهف ججل نإ : غبصأ لاقو . ءاركلا رجم هكح .ىرجأف « ةفاسملا نم غلب ام

 . هيلإ لصو يذلا عضوملا بسحب هل ةراجإ وهف ججلي م نإو لعج

 وه هلحمو . هماكحأو هطورشو هلحمو هزاوج يف بابلا اذه يف رظنلاو
 امم ءزجب لعاجلا عفتتا اذإ هنأل « هنم ءزجب لعاجلا عفتني ال لاعفألا نم ناك ام

 ىلع انلقو « اهيلع لعجلا دقعنا يتلا ةعفنملاب تأي ملو , "7 لعجلل مزتلملا لمع
 « ءيش هل نكي م اهيلع لعجلا دقعنا يتلا ةعفنملاب تأي م اذإ هنأ لعجلا كح

 ءملظ كلذو رجأب هلمع نم هضوعي نأ ريغ نم لوعجملا لمعب لعاجلا عفتنا دقف
 ةلأسم لثم ةراجإ وأ لعج وه له لئاسملا نم ريثك يف ءاهقفلا فلتخي كلذلو
 يف مهفالتخا لثم زوجي ال وأ لعجلا اهيف زوجي امم يه له ةمدقتملا .ةنيفسلا
 عيبلاو ةهج نم لعجلا هبشت اهنإ ةسراغملا يف اولاقو ءرابالا رفح ىلع ةلعاجما
 هيف سرغي نأ ىلع لجرل هضرأ لجرلا يطعي نأ كلام دنع يهو « ةهج نم
 قفتم ضرألا ءزج سراغلل ناك رثلا قحتسا اذإف « ًامولعم راثلا نم ًاددع
 ْش . هيلع

 )١( لمأتف . ةلعلل ماللا لمجن وأ . :عفتنملا وه لعجلل مزتلملا نأل ؛ لمعلل هلعلو  خسنلاب اذكه ٠
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 .. هلآو دمج ايديس ىلع هللا ىلصو .. محرلا نمحرلا هللا مس

 ايلست مسو هبحصو

 * ضارقلا باتك

 هرقأف ةيلهاجلا يف ناك امم هنأو ٠ ضارقلا زاوج يف نيماسملا نيب فالخ الو
 رجتي نأ ىلع لاما لجرلا لجرلا يطعي نأ هتفص نأ ىلع اوعمجأو . مالسإلا
 هيلع ناقفتي امم ناك ءزج يأ « لاملا حبر نم لماعلا هذخأي مولعم ءزج ىلع هب
 ةصخرلا نأو « ةلوهجلا ةراجإلا نم ىنثتسم اذه نأو  أافصن وأ اعبر وأ أثلث
 نم فلت اهف لماعلا ىلع ناض ال هنأو « سانلاب قفرلا عضومل يه امنإ كلذ يف
 . دعتب سيل امم دعت وه اهف اوفلتخا ناك نإو « دعتي مل اذإ لاملا سأر

 وأ حبرلا ةلهجم يف ديزي طرش هب هب نرتقي ال هنأ ىلع ةلمجلاب اوعمجأ كلذكو
 امن طورشلا نم كلذ يضتقي اهف اوفلتخا ناك نإو « هيف يذلا ررغلا يف

 ريغ يف اوفلتخاو « مهاردلاو ريناندلاب زوجي هنأ ىلع اوقفت اوقفتا كلذكو . يضتقي ال

  لهأ ةغل يهو ء هلام نم ةعطق عطق كلاملا نأل « عطقلا وهو «٠ ضرقلا نم قتشم : ضارقلا «
 ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) و ( 7/7 مألا ) رظنا . ةيعفاشلاو ٠ ةيكلاملا لامعتسا وهو  زاجحلا

 « ضرألا يف برضلا نم قتشم يهو « ةلبانحلاو « ةيفنحلا لامعتسا وهو « ةبراضملا وهو ( 19/ص
 يفاكلاو « 145/5 نيدباع نبا ةيشاح ) رظنا « ةداع رفسلا مزلتسي راجتالا نأل ء رفسلا ىنعمب

 : ةسمخ يوونلا اهركذ اك اهنإف « اناكرأ امأ ( لل/"

 . لاملا سأر : لوألا نكرلا ١
 . لمعلا : يناثلا نكرلا  ؟

 . حبرلا : ثلاثلا نكرلا-؟

 ةغيصلا : عبارلا نكرلا « 

 . نادقاعلا : سماخلا نكرلا  ه

 فقوم ) انباتتك رظنا . ةرصاعلا ةيمالسإلا فراصلا بلاغ يف يرجي رامثتسالا نم عونلا اذهو

 . ( ةرصاعملا ةيمالسإلا فراصملا نم ةعيرشلا

 . زاوجلا دمحأ نعو . ضورعلاب زاوجلا مدع ىلع ( 598/١ ليبسلا رانم ) و ( ينغملا ) رظنا



 ام“

 هماكحأ يفو هطورش يفو هلحم يفو هتفص يف : هيف رظنل 006 ظ ظ : و : . ذنلاق ةلمحابو . كلذ

 نم باب باب يق دن نحن
 باوبألا ةثالثلا هذه

 ةلئاسا 5 9
3 

 . هلك تاروهشم باوب و



 اما

 لوألا بابلا

 هلحم يف
 هنأ ىلع اوعمجأ مهنإف هلحم امأو « اهيلع اوعججأ مهنأو تمدقت دقف هتفص امأ

 هنأ ىلع راصمألا ءاهقف روهمجف ضورعلا يف اوفلتخاو « مهاردلاو ريناندلاب زئاج
 لاملا سأر نأر وهما ةجحو « ليل يبأ نبا هزوجو « ضورعلاب ضارقلازوجي ال

 وهو هدريو ام ةيق يواسي وهو ضرعلا ضبقي هنأل ًاررغ ناك ًاضورع ناك اذإ

 لاملا سأر ناك نإ امأو . ًالوهجم حبرلاو لاملا سأر نوكيف « اهريغ ةيق يواسي
 وبأ هزاجأو . ًاضيأ يعفاشلاو هعنم ًاكلام نإفف « ضورعلا عابي هب ام
 . 0 ةفينح

 ء اهسفن ةعلسلا عيب ىلعو ةعلسلا هب تعيب ام ىلع هضراق هنأ كلام ةدمعو

 ىلع هضراق امنإ هنأكف . لوهجم ةعلسلا هب عيبي ام نأ عم « ةعفنمو ضارق هنأكف

 ضورعلا يق ىلع ةضراقملا عنم افنإ ًاضيأ نوكي نأ هبشيو . لوهجم لام سأر

 لام سأر ضني دئنيحو « عيبلا نم كلذ يف ضراقملا فلكتي ام ناكل

 ىلإ هوجولا برقأ هنكلو « هب هارتشا يذلا ضرعلا هاطعأ نإ كلذكو « ضارقلا
 « مهلوق نم رهاظلا وه لب ٠ ىليل يبأ نبا هزوج يذلا وه اذه لعلو ءزاوجلا

 سأر هنثو « هعب : هل لاقو , لماعلل هاطعأف « ضورع براضملا دنع ناك اذإ هنأ فلؤملا دصقي )١(

 : . هب براض مث « لاملا

 : لاقو « بوث هيلإ عفد نأب : كلذل يوونلا َلّْثَمو ( 107/0 ةضورلا ) يعفاشلا بهذمل رظنا
 عئادب ) ةفينح يلأ بهذمل فلؤملا هركذ ام رظناو .زجي مل هنت ىلع كتضراق دقو « هعب
 نبا لاق . ًاضورع لاملا سأر نوكي نأ زاوجب ةياور انركذ اك دمحأ نعو ( 5054/8 عئانصلا
 نباو « باطخلا وبأو ء ركب وبأ هراتخاو ء رهظأ يهو ٠ ضورعلاب حصت هنعو : هحرش يف نيزر
 لاق . مظنلاو ء ررحلا يف همدقو ءرونملا يف هب مزجو « قئافلا بحاصو « هتركذت يف سودبع
 ةياورلا هذه ىلعف : لاق مث . باوصلا وهو : تلق ( عبرملا ضورلا ) ىلع هتيشاح يف يرقنعلا
 . ةيلثم ريغ مأ ةيلثم تناك ءاوسو « اهتيق اهباصن انلعج اك  دقعلا تقو اهتيق لاملا سأر لعجي
 . ةبراضملا اهلثمو ٠ نانعلا ةكرش يف اذه لاق ( 587/١ ) رظنا



 ننضن

 حبر نم هيف ناك اف « هعيبي ًابوث لجرلا ىَطْعُي نأ زوجي هنأ هنع اوكح مهنإف
 هب ىرتشا يذلا نقلا لاملا لصأ العجي نأ ىلع وه امنإ اذهو « اهنيب وهف

 هقيدصت يف ضراقملا مهتي نأ نفثلا لامل سأر لعج نإ ًاضيأ هبشيو « بوثلا

 . هنم ضارقلا ذخأ ىلع هصرخي لاملا بر

 هنع ىورف « ةضفلاو بهذلا نم دقنلاب ضارقلا يف كلام لوق فلتخاو
 يف عنملابو . غوصملا يف "هنمو « هزاوج مساقلا نبا ىورو « كلذ عنم بهشأ

 نمو « ضورعلاب اههبش دقنلاب ضارقلا عنم نف « يفوكلاو يعفاشلا لاق كلذ
 . اهقاوسأ فالتخا ةلقل ريناندلاو مهاردلاب اههبش هزاجأ

 « مساقلا نبا هعنف « © سولفلاب ضارقلا يف كلام باحصأ ًاضيأ فلتخاو

 وبأو يعفاشلاو كلام ءاماعلا روهمجو ٠ نسحلا نب دمع لاق هبو « بهشأ هزاجأو

 لبق ًاضارق هل هيطعي نأ زجي م نيد لجر ىلع لجرل ناك اذإ هنأ ىلع ةفينح
 نأ ديري وهف « هلاب رسعأ نوكي نأ ةفاخف كلام دنع ةلعلا امأ '' هضبقي نأ

 ظ هد ساس هس كجم دنع ةلعلا امأو . هنع يهنملا ابرلا نوكيف « هيف ديزي نأ ىلع هنع هرخؤي

 ]١( هعنمو ) ؛ باوصلاو . ( هنمو ) ( ةيمالسإلا بتكلا راد ) ةخسن يف ( .
 . ( ؟هكم/# عئانصلا عئادب ) ةفينح يبأ بهذمل رظناو ( 6 ةضورلا ) يغقاشلا بهذمل رظنا ()

 . ( 5؟/؟ عبرملا ضورلا ةيشاح ) رظنا . دمحأ لاق سولفلاب زاوجلا مدعبو
 نم لك عمجأ : رذنملا نبا لاق « ًافالخ هيف ملعن ال : ةمادق نبا لاق « ملعلا لهأ رثكأ لوق اذه (؟)

 انظفح نميو « ةبراضم لجر ىلع هل ًائيد لجرلا لعجي نأ زوجي ال هنأ معلا لهأ نم هنع ظفحن
 . لاق هبو . ةفينح ونَأو ءروث وبأو ٠ قحسإو ٠ يروثلاو « كلامو « دامحو « ءاطع :.هنع كلذ
 لعجو « ةبراضملا حصت نأ لقحي : دمحأ باحصأ ضعب لاقو « دمحأ بهذم وهو ؛.يعفاشلا
 هقلع هنأل « هلثم رجأ براضمالو « لاملا برل ءارشلا نأ لاتحالا اذه ناكم يعفاشلا باحضصأ

 ٠' طوشب ضارقلا قيلعت مدنع حصي الو « رش ٠
 : 1 . لوألا دحأ بهذمو
 موق يف زاج « هب لهو ؛ هضبقف ةبراضم هب لاو ؛ نالف ىلع يذلا لالا ضيق : لاق نإد .

 بهذمل ( 114/0 ةضورلا )و ( 08/0 ينغلا ) ركنا هيلع ًانّقؤم هضبق يف ًاليكو .نوكيو.. ًاعيمج
 ةفينح يأ بهذمل ( 5046/4 عئانصلا عئادب )و . يعفاشلا



1871 

 . ةنامأ دوعيو لوحتي ال ةمذلا يف ام نإف « ةفينح يبأو يعفاشلا

 هيف لمعيو « رخآ لجر ىلع هل ًانيد ضبقي نأ ًالجر رمأ نيف اوفلتخاو
 ىلع دادزا هنأ ىأر هنأل ء هباحصأو كلام كلذ زجي مف ضارقلا ةهج ىلع

 ةعفنم طرتشا نم نأ هلصأ ىلع اذهو « هضبق نم هفلك ام وهو « ةفلك لماعلا

 هنأل : اولاق , ( يفوكلاو يعفاشلا كلذ زاجأو « دساف هنأ ضارقلا يف ةدئاز

 يف لوقلا وه اذهف « ةفراصملا يف ًاطرش ضبقلا لعج هنأ ال « ضبقلا ىلع هلكو

 . اهانمدق يتلا ةفصلا يهف هتفص امأو . هلحم

#00  * 

 )١( يعفاشلا بهذم نأ انركذو « ليلق لبق ةلأسملا هذه انركذ ٠ زاوجلا يفوكلاو « دمحأو .
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 يناثلا بابلا

 طورشلا لئاسم يف

 وأ ررغ ىلإ مدنع ىدأ ام يه عيبلا دنع طورشلا نم زوجي ال ام ةلمجو

 حبرلا نم هسفنل اههدحأ طرتشا اذإ هنأ ءاماعلا نيب فالخ الو . ةدئاز ةلهجم ىلإ

 كلذ ريصي هنأل , )زوجي ال كلذ نأ ضارقلا هيلع دقعنا ام ريغ ًادئاز ًائيش

 نوكي ال نأ يف كلام دنع لصألا وه اذهو « ًالوهجم ضارقلا هيلع دقعنا يذلا

 امددحأ هطرتشي قفرم الو لمع الو فلس الو ءارك الو عيب ضارقلا عم

 يف اوفلتخا دق اوناك نإو هيلع اوقفتا ام ةلمج هذهف ء هسفن عم هبحاصل

 : كلام لاق, هل هلك حبرلا لماعلا طرش اذإ مهفالتخا كلذ نف . ليصفتلا

 ١ ضارق ال ضرق وه : ةفينح وبأ لاقو ءزوجي ال : يعفاشلا لاقو ءزوجي

00 

 نارسخ ناك نإ هنأل ءررغ هنأ ىأر يعفاشلاو « ريثكلا لاملا نم ليلقلا ءزجلا

 هيف لاملا برل سيلف حبر ناك نإو «٠ ضرقلا قرافي اذهبو لاملا بر ىلعف

 . ءيش

 زوجي ال : كلام لاقف « لماعلا ىلع ناضلا لاملا بر طرش اذإ اهنمو

 ضارقلا : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو « يعفاشلا لاق هبو  دساف وهو ضارقلا

 )١( ةضورلا ) فلؤملا هركذ اهف يعفاشلا بهذمل رظنا ١5/0 ( . 1

 , افلأ هيلإ عفد نإو . ضارقلا لطب هل هلك حبرلا نوكي نأ امهدحأ طرش ول يعفاشلا دنع (؟)

 بذهلملا ) رظنا . هحبر يف لاملا برل قح ال « ضرق وهف كل هلك حبرلاو « هيف فرصت : لاقو
 . ( 5009/١١ عومجملا عم

 ' « ضارق ال « ضرق عوفدملا لاملاف . كل هلك حبرلاو « لاملا اذه رجتا : لاق ول دمحأ بهذمو

 عئانصلا عئادب )و . دمحأ بهذمل ( 510/7 ىهتلا يلوأ بلاطم ) رظنا . ةفينح يأ بهذم وهو

 . ةفينح يلأ بهذمل ( 4/١



 مك

 يف ررغ ةدايز ناضلا طارتشا نأ كلام ةدمعو . " لطاب طرشلاو زئ

 نأ ةياور ىلع عيبلا يف دسافلا طرشلاب ههبشف ةفينح وبأ امأو ٠ هسفن ضارقلا
 . مدقتملا ةريرب ثيدح ىلع أداقعا لطاب طرشلاو زئاج عيبلا

 نأ لثم ٠ فرصتلا صوصخ هيلع لاملا بر طرتشي ضراقملا يف اوفلتخاو
 أ ٠ عيبلا نم ام سنج نييعت وأ « علسلا نم ام سنج نييعت هيلع طرتشي
 كلام لاقف مهعم رجتي ىلا نمام فنص نييعت وأ , ةراجتل ام عضوم نيعت

 كلذ نوكي نأ الإ كلذ زوجي ال : علسلا نم سنج طارتشا يف يعفاشلاو

 : ةفينح وبأ لاقو « ةنسلا تاقوأ نم ام اتقو فلتخي ال علسلا نم سنجلا

 كلاف نض هيلع طرتش *ا ام ريغ يف فرصت نإو « هيلع طرتشا ام همزلي

 ررغلا مظعيف ضراقللا ىلع قييضتلا باب نم طارتشالا اذه نأ انأر يعفاشلاو
 نأ هيلع ط ,رتشأ ول 5 « كلذ يف دوجولا ررغلا فختسا ةفينح وبأو « كذب

 . " عاجإي كلذ يف هطرش ىلع ناكل علسلا نم ام ًاسنج يرتشي ال

 نأ الإ ةفينح وبأ هزاجأو «روهجلا دنع لجؤملا ضارقلا زوجي الو .
 ديزم هيلع لخدي لماعلا ىلع ًاقييضت كلذ يف نأ ىأر هزجي مل نف " اخسافتي

 )١( لطاب طرشلاف : ةعيضولا نم ًاهس وأ « لاملا ناض براضملا ىلع طرش يتم : ةمادق نبا لاق. «

 كلامو « ةفينح يبأ لوق وهو « دمحأ هيلع صن . حيحص دقعلاو « أفالخ هيف معن ال ٠ دمجأ نع يورو
 رظنا . ةبراضلا دسفأف « دساف طرش هنأل ؛ يعفاشلا نع كلذ يكحو « هب دسفي دقعلا نأ

 ) ينغملا 38/0 ( .

 )١( ءدساف طرشلا : دجأ بهذمو ( ١١/ه ةضورلا ) فلؤملا هركذ ام يعفاشلا بهذمل رظنا

 دمحأ بهزمل ( ؟80/؟ يفاكلا )ر ظنا . ةبراضملا لطبت الو .

 عئانصلا عئادب ) رظنا . ةقينح يبأ دنع زئاج كلذو 551/4 ( .
 ةفينح يبأ بهذمل ( 507/8 عئانصلا عئادب ) رظنا (؟) :

 ةبراضلا لاقو يعفاشلا هعنمو . ةفينح يبأ دنعزاج« ةنس ىلإ ةبراضم لاملا اذه ذخ : لاقولف

 يفاكلا )و ( 26/0 ينغلا )رظنا . زئاج كلذ دمحأ دنعو ( 565/0 جاتحما ةياهن ) رظنا . ةدساف

 "60 ( ىلحلا ) رظنا . كلامو ءرهاظلا لهأ بهذم وهو .زوجي ال هنأ ىرخأ ةياور كانهو



 ادم

 يف هقحليف اهعيب ىلإ لجألا غولب دنع رطضيف علس هدنع تراب امبر هنأل «ررغ
 . ةراجإلاب ضارقلا هبش لجألا زاجأ نمو ء ررض كلذ

 . ىلع حبرلا ةكز لاملا بر طارتشا زاوج يف مهفالتخا باببلا اذه نمو
 هنع اورو ءزوجي ال : ًاطوملا يف كلام لاقف « حبرلا نم هتصح يف لماعلا
 لاق كلام لوقبو . كلام نع هاورو , زئاج كلذ : مساقلا نبا لاقو ٠ بهشأ
 . ةلوهجم لاملا برو لماعلا ةصخ ٌدوُعَت هنأ هزجي مل نم ةجحو "” يعفاشلا

 طارتشاب ًاهيبشتو « هيف ةاكزلا بوجو نيح يف لاملا نوكي م يدي ال هنأل
 نبا ةجحو . قافتاب زوجي ال هنإف  لماعلا ىلع ينعأ هيلع لاملا لصأ ةاكز

 ةاكزلا نأل ءردقلا مولعم نكي مل نإو ةبسنلا مولعم ءزج ىلإ عجري هنأ مساقلا
 عبر الإ ثلثلا حبرلا يف هيلع ط ,رتشا هنأكف « ىزملا لاملا نم ةبسنلا ةمولعم
 زئاج كلذو ء رثعلا عبر الإ عبرلا وأ ٠ رثعلا عبر الإ فصنلا وأ « رشعلا
 مولعم ريغ ردقلا مولعم كلذ نأل « لاملا سأر ةاكز هطارتشا لثم سيلو
 زوجي لهو « ًالطاب ضراقملا لمع ىقبيف حبرلاب طيحي نأ ًانكمم ناكف ٠ « ةبسنلا

 قرفلاب ليق : نالوق هيف بهذملا يف ؟ لاملا بر ىلع ضراقملا كلذ طرتشي نأ

 « لاملا بر ىلع لماعلا هطرتشي نأ زوجي ليقو « لاملا برو لماعلا نيب

 . اذه سكع ليقو « لماعلا ىلع لاملا بر هطرتشي نأ زوجي الو

 نوكي نأ ىلع هنيعب ًامالغ لاملا بر ىلع لماعلا طارتشا يف اوفلتخاو
 . ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام هزاجأف « لاملا نم بيضن مالغلل

 : ٠ : . كلام بهذمل ( 015/4 ريبكلا .حرشلا )و ( -. 1١6/5

 فقوم ) انبانك رظناو . لجأ هل برضي يذلا ضارقلا يأ ( لجؤملا ضارقلا ) فلؤلل لوقف
 « ةلبانجلاو . ةيفنحلا بهذم تحجر دقو ( 76ص ةرصاعملا ةيمالسإلا .فراصملا نم.ةغيرشلا

 . ةيمالسإلا فراصملا ةعيبط عم ىثنتي هنأل
 ء«هتصح يف لماغلا ىلع هلك لاملا.ةكز لاملا بر طرتشي نأ زوجي الو :.ربلا دبع نبا لاق )١(
 . مولعم ءزج هنأل ٠ . هنم هتصح يف رخآلا ىلع حبرلا ةاكز امهنم دحاو لك طرتشي نأ سأب الو

 1 .(3/ يفاكلا ) رظنا



 يثور

 ههبش كلذ زاجأ نف "7 كلذ زوجي ال : كلام باحصأ نم بهشأ لاقو

 لماعلا اهدادزا ةدايز اهنأ ىأر كلذ زجي م نمو « نيلجرلا ضراقي لجرلاب
 «زوجي ال : يروثلا لاقف ٠ همالغ لماعلا طرتشا نإ امأف . لاملا بر ىلع

 . ًالوهجم هدنع نوكي لماعلا ظح نأ كلذو « لثملا ةرجأ لمع ايف مالغللو

7 

 ضارقلا ماكحأ يف لوقلا

 ماكحأ يه ام اهنمو « حيحصلا ضارقلا ماكحأ يه ام اهنم « ماكحألاو

 « دقعلا تابجوم نم يه ام اهنم ٠ حيحصلا ضارقلا ماكحأو « دسافلا ضارقلا

 ؟ ةعبات ريغ وأ ةعبات يه له اهيف فلتخمو « دقعلا بجومل ةعبات اهنأ ينعأ

 ء دقعلا سفن نم هبجوم نكي مل ام دقعلا ىلع أرطت كراوط ماكحأ اهنمو
 رهتشا ام فاصوألا هذه نم ركذن نحنو . كلذ ريغو فالتخالاو يدعتلا لثم

 . راصمألا ءاهقف دنع

 موزللا نأ ىلع ءاماعلا عمجأ هنإ : لوقتف دقعلا تابجومب كلذ نم أدبنو

 عرشي مام هخسف اههنم دحاو لكل ّنأو ٠ ضارقلا دقع تابجوم نم سيل
 . ضارقلا يف لماعلا

 )١( يعفاشلا بهذمل ( 1/1/0 ةضورلا ) رظنا ٠ ثلاثل هضعب طرش ول : ةلئسملا هذهل : يوونلا لاق «

 يتجوزل هشلثو « يل هثلثو , كل هثلث نوكي نأ ىلع : لاقف ٠ الإ حصي مل « يبنجأل وأ « ينبال وأ

 وأ « كلامل ًادبع هل طورشملا ناك ولو « نيلجر عم ًاضارق نوكيف . هعم لمعلا هيلع طرشي نأ
 ىهتنا . لماعلل وأ ء كلامال طرش ام ىلإ ًاموضم .ناك « لماعل ًادبع .

 هعم ًالماع نكي م اذإ عنميو « هعم ًالماع ناك اذإ , هنيعب ًاصخش طرشي نأ زوجي اذه ىلعف .

 بهذمل ( 555/؟ يفاكلا ) رظنا . لماعلل مأ « لاما برل ًامالغ ناك ءاوس « دمحأ دنع زئاج كلذو

 نأ زوجي هنأ يأرلا باحصأ نع يكحو : ةمادق نبا لاق . لمعلا طرشب ( /ه ينغملا )و دمحأ

 لمعي مل ولو « يبنجأل حبرلا نم ًامزج لعجي .
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 « ثروي دقع وهو « مزال وه : كلام لاقف . لماعلا عرش اذإ اوفلتخاو

 م نإو « مهيبأ لشم ضارقلا يف اوناك ءانمأ نونب ضراقملل ناكو تام نايف
 دحاو لكل : ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو « نيمأب اوتأي نأ مهل ناك ءانمأ اونوكي
 يف عورشلا دعب همزلأ كلافف ") ثروي دقع وه سيلو « ءاش اذإ خسفلا مهنم

 تهبش ةيناثلا ةقرفلاو . ةثروملا دوقعلا نم هآرو «ررض نم هيف امل لمعلا

 . لمعلا يف عورشلا دعب امب لمعلا يف عورشلا

 ضني نأ دعب حبرلا نم هظح ذخأي افإ ضراقلا نأ مهنيب فالخ الو

 . حبرلا نم نارسخلا ربج حبر مثرجتا مث رسخ نإ هنأو « للملا سأر عيبمج

 نأ لبق هضعب كلهيف ًاضارق الام لجر ىلإ عفدي لجرلا يف اوفلتخاو

 (” ةيقب لاملا سأر لعجي نأ ضراقملا ديريف « حبريف هيف لمعي مث ٠ هيف لمعي
 نإ : ءاماعلا روهمجو كلام لىلاقف ؟ ال. مأ كلذ هل له , كله يذلا دعب لاملا

 نأ لبق ءزج هنم كلهف لجرل ًاضارق الام لجر عفد وأ « لاملا بر هقدص
 طرشلا ىلع ًاضارق كدنع قابلا نوكي هل لاق مث هقدصف كلذب هريخأف لمعي

 . لوألا ضارقلا عطقنيو هلام سأر هنم ضبقيو هلصافي .ىتح زجي مل مدقتملا ٠

 نوكيو « لوقلا كلذ يف همزلي هنإ : كلام باحصأ نم بيبح نبا لاقو
 انه اهانركذ نكلو « ٌتراوطلا ماكحأ نم يه ةلأسملا هذهو « ًاضارق قابلا

 )١( يفاكلا ) فلؤملا هركذ ام كلام بهذمل رظنا 2329/7 ( .

 عومجملا ) يعفاشلا بهذمل رظناو  . ) 54/8١ش

 فرصتلا لبق ام نيب قرف ال : ةمادق نيا لاق . ءاش ىتم هخسف ء دمحأ بهذم وهو «

 خسفلا طرش دوجو دنغ نكل ءاش ىتم خسفيف « ةفينح يبأ دنع امأ . ( 14/0 ينغملا )رظنا . هدعبو «

 ماردلاب هعيبي نأ هلو ,« حصي مل . ًاعاتم ناك نإف . خسفلا تقو ًانيع لاملا نوكي نأو «
 عئانصلا عئادب ) رظنا . ضني ىتح ريناندلاو 575/4 ( . 0

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( ةيقب ) « ةيمالسإلا بتكلا راد هو « ركفلا راد ٠» ةخسن يف (؟)



 ك6

 لماعلل .له اوفلثخاو.. نئقعلا ماكحأ نم يهو « ةبمسقلا بوجو تقوب اهقلعتل
 يف يناشلا لاتقف : ..لاوقأ .ةثالث ىلع الإ مأ هنيلع ضراققلا لاملا نم هتقفن

 *: موق لاقو « لاملا بر هل نذأي نأ ال[ ًالصأ هل ةقفن ال : هلاوقأ رهشأ

 يب نع يور اما دحأ-وهو .« نسحلاو يغخنلا مي مهاربإ لاق هبو « هتقفن
 يف ءيش هل سيلو.. هتوسكو هماعطظ نم رفسلا يف ةقفنلا هل : نوزرخآ لاقو

 ::لاق آكلانم نأ الإ ءاماعلا زوهمجو يروثلاو ةفينح وبأو كلام لاق هبو « رضحلا
 . ًاعجار قفني الو ًابهاذ.قفني : يروثلا لاقو « كلذ لمحي لاملا ناك اذإ

 هتقفن هل نأ يعفاشلا نع يورو « ىشعتي :ب الو رصملا يف ىدغتي : ثيللا لاقو

 - 090 ضرملا يف هل ةقفن ال نأ : : روهجلا لوق لثم هنع روهشلاو ٠ ضرما يف

 هلصأ . زي الف ضارقلا يف ةمفنم ةدابيزا كلذ نأ هزجي ل نم ةجحو
 يف هزاجأ نمو «.لوألا ردضلا يف لمعلا هيلع نأ هزاجأ نم ةجحو . عفانملا

 ذخأي نأ لماغلل زوجي ال هنأ ىلع راصمألا ءاماع غمجأو . رفسلاب ههبش رضحلا
 ةميق يف طرش لاملا بر_نوضح:نأو « لاملا :بر. ةرضحب الإ حبرلا نم هبيصن
 ةننيب روضحب.همسقي نأ كلذ يف يفكي سيل هنأو «هتصج لماعلا ذخأو لاملا
 ١ - . اهريغ الو

 * خاج

 ئراوطلا ماكحأ يف لوقلا

 , للملا عاض مث « لاملا بر روضَح ريغ نم هتصح ضراقملا ذخأ اذإ اوفلتخاو
 هاعدا ايف قدصم لماملاف كلذ يف لاملا بر هل نذأ نإ : كلام لاقف « هضعب وأ

 لاقو «رفسلا يف مأ« رطحلا يف ناك : ءاوس « حص ؛ هسفن ةقفت براضلا طرتشا اذإ دمحأ دنع )١(

 نبال ( ينغلا ) رظنا .. ةفينح > يبأ بهذم وهو ءرفسلا يف زوجيو ء رضحلا يف حصي ال : يمفاشلا
 . ةفينح يأ بهذمل ( ١745/8 عئانصلا عئادب ) و ةمادق

 . ( لحلا )رظنا ٠ 1 ةيرهاظلا هعنمو
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 ربجيو هدري لماعلا ذخأ ام : يروثلاو ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو ٠ عايضلا نم
 2 . © كلانه ناك نإ ًالضف نامستقي مث « لاملا سأر هب

 لبقو ام ةعلس هب لماعلا ىرتشا نأ دعب ضارقلا لام كله اذإ اوفلتخاو
 ءاش نإ ريخع لاملا برو « لماعلل مزال عيبلا : كلام لاقف . عئابلا هدقني نأ

 نإو « ةضراقملا نم اطرش ام ىلع اههنيب نوكت مث  ةيناث ةرم ةعلسلا ةيق عفد
 ههبش « لاملا بر ءارشلا كلذ مزلي لب : ةفينح وبأ لاقو « اهنع أربت ءاش
 « نينثلا ضارقلا كلذ يف لاملا سأر نوكي :لاق هنأ الإ ءليكولاب
 تفلت يتلا ةعلسلا كلت نت ينعأ : ًانيع هلوصح دعب الإ حبرلا نامستقي الو
 . © كلذ دعب همزل يذلا يناثلا نملاو « ًالوأ

 كلذ هركف «٠ ضارقلا علس ضعب لاملا بر نم لماعلا عيب يف اوفلتخاو
 انوكي نأ طرشب يعفاشلا هزاجأو « قالطإلا ىلع ةفينح وبأ هزاجأو ٠ كلام
 نأ كلام كلذ نم هرك ام ههجوو ©” هلثمب سانلا نباغتي ال امب اعيابت دق

 نم ذخأ لاملا بر نأكف ء هضراق ام لجأ نم ةعلسلا يف هل صخري نوكي

 اذإ : رذنملا نبا لاق . قحسإ لوق وهو « يروثلاو « ةفينح يبأو ٠ يعفاشلا لوق لثم دمحأ لاقو )١(
 ىتح حبرلا لماعلا درب نولوقي معلا لهأ رثكأف « هلام سأر لاما بر ضبقي ملو « حبرلا امستقا
 . ةفينح يبأ بهذمل ( 5١/7 ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( 35/0 ينغملا ) رظنا . هلام لاملا بر يفوتسي

 بر مزليو « قاب اهدقعو « ةبراضمال ءارشلاف « هدقن لبق لاملا فلتف « اكيش ةبراضملل ىرتشا اذإ (؟)
 مهنمؤ « ةيعفاشلا ضعب لوق اذهو . دمحأ دنع فلاتلا نود نا لاملا سأر ريصيو « نلا لاملا

 ينغملا ) رظنا . نسحلا نب دمو « ةفينح يبأ نع كلذ يكحو « فلاتلاو اذه لاملا سأر : لاق نم

 ش , ةفيلح يبأ بهذمل ( 5776/8 عئانصلا عئادب ) رظنأو (

 هنإف « يعفاشلا بهذم امأ ( 7777/8 عئانصلا عئادب ) ةفينح يبأ بهذلب فلؤملا هركذ ام رظنا (؟)
 نوذأملا عم ديسلاك هكلم هنأل : ًائيش ضارقلا لام نم يرتشي نأب لماعلا ةلماعم كلامال زوجي ال
 ا . ( 778/0 ةضورلا ) رظنا . هل

 وبأو « يعازوألاو ٠ كلام لاق هبو . ىرخألا يف حصيو « نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ بهذم وهو
 . ( ه8/ه ينغملا ) رظنا . ةفينح
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 ءاهقف نيب ًافالخ فرعأ الو . هيلع طرتشا يذلا حبرلا ىوس.ةعفنم لماعلا

 علسلا يق ءاركلا قرغتساف ددلب ىلإ علسلا ىلع لماعلا ىراكت نإ هنأ راصمألا

 عقد انإ لاذ بر نأل لاملا بر ىلع ال لماملا ىلع اهأ ةلضف هيلع لضفو

 نوكيو «٠ رئاج كلذ : ةفينح وبأ صقاشلا لاقو ءزوجي ال كلذ : كلام

 ىلع نيدتسي نأ زوجي ال اك هنأ كلام ةجحو '' اهطرش ىلع اهنيب حبرلا
 . اهيف ًانيد ذخأي نأرز وجي ال كلذك . ةضراقملا

 لاقف ؟ لاما بر هب هرمأي مل اذإ نُيَّدلاب عيبي نأ لفاعلل له اوفلتخاو.

 وبأ لاقو « يعفاشلا لاق هبو « نض لعف نإف ,« كلذ هل سيل : كلام

 .:(9 كلذ هل : ةفينح

 هل نذأي نأ طرشب كلذزوجي ةفينح ينأ دنع . ( 107/4 عئانصلا عئادب ) ةفينح يبأ بهذ رظنا )١(

 . الف.« هل نذأي مل نإو « ةنادتسالاب

 ىرتشا هنأل « «هل وهو « ءارشلا حص , هنمذ يف ائيش لماعلا ىرتشا نإ : دمحأو : يعفاشلا دنعو

 ىلع. ؟.لاملا بر ةزاجإ ىلع فقي لهو . هل عقوف « هئارش يف هل نذأي م:ام هريغل هتمذ يف

 ٠ . ( 80/0 ينغملا ) رظنا . يعفاشلاو , دمحأ دنع نيتياور

 ةياور يهو « يعفاشلاو « ىلل ينأ ن نباو ء.كلام هعنم دقف ٠ كلذب هرمأي نأ نود ةكيسن عاب اذإ (؟)

 . دمحأ نع

 'نم ليقع نبا رايتخاو « ةفينح يبأ لوق وهو « ءاسن عيبلا هل زوجي هنأ : هنع ةيناثلا ةياورلاو
 «راجتلا ةداع اذهو « ةداتعملا ةراجتلا ىلإ فرصني ةبراضملاو « ةراجتلا يف هنذإ نأل « ةلبانحلا

 دصقب صتخت ال اهنإف « ةقلطملا ةلكولا قرافيو « رثكأ ءاستلا يف حبرلاو « حبرلا هب دصقي:هنألو

 . نقلا ليصحت دوصقللا امإو « حبرلا

 ةئيسنلا يفو . طايتحالاو ء ظحلا هجو ىلع الإ فرصتلا هل زوجي ال بئانلا نأ لوألا هجوللو

 ( 74/0 ينغملا ) رظنا . لاملاب ريرغت



 اينذلا

 ضارقلا دقع يف فرصتي نأ هل بجي افإ لماعلا- نأ ىلع نوقفتم عيمجلاو
 نْيّدلاب فرصتلا نأ ىأر نف « لاوحألا رثكأ يف ًابلاغ سانلا هيف فرصتي ام

 فرصتي امم هنأ ىأر نمو « هزجي مل بلغألا يف سانلا هيف فرصتي امع جراخ
 اا ْ اي 1 , هزاجأ سانلا هيف

 لامب هلام طلخي لماعلا يف ثيللاو ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام فلتخاو
 دعت وه.: الام ادع.ام مهلك ءالؤه لاقف « لاملا بر نذإ ريغ نم ضارقلا

 . 2" دعتب سيل : كلام لاقو « نضضيو

 لام سأر لماعلا عفد نإ هنأ راصمألا ءاهقف نم ريهاشملا ءالؤه فلتخي لو

 كلذف حبر ناك نإو « نارسخ ناك نإ نماض هنأ رخآ ضراقم ىلإ ضارقلا
 امم هظح هيفويف « هيلإ عفد يذلا ىلع هطرش لمع يذلل نوكي مث , هطرش ىلع
 لمع هنأل « هلثم ةرجأ الإ هل سيل : يعفاشلا نع ينزملا لاقو « لاملا نم يقب

 . ("داسف ىلع

 اين اي ذب

 لمعا : هل لاق نإف « ةعيدولاك يهف « ةنامأ هنأل « ةنمض « ةبراضملا لامب هلام طلخ اذإ )١(
 . دمحأو « ةفينح يبأو « يروثلاو «٠ كلام لوق وهو « كلذ هل زاج « كيأرب

 .( 50/0 قباسلا ردصملا ) رظنا : كلذ هل سيل : يعفاشلا لاقو

 وهف « هبحاص نذإ ريغ نم رخأ اًصخش لاملاب لماعلا ضراق نإ : ميدقلا يف يعفاشلا لاق )١(
 . يقب امم هرطش لمع يذلل نوكي مث « حبرلا رطش لاملا بحاصلف ء.هب حبر نإف ٠ نماض
 حبرلاو ء زاج نيعلا ريغب ىرتشا نإو « دساف وهف « لاملا نيعب ىرتشا نإ : ديدجلا يف لاقو
 لوق وهو ( ؛١/14؟ عومجملا ) رظنا . هلثم ةرجأ يناثلا لماعللو ناضلا هيلعو « لوألا لماعلل

 . دمجحأو « ةفينح يبأ
 ْ نبا لاق . كلذ زاج « ةبراضم لاملا عفد يف لاملا بر هل نذأ نإف , كلذب هل نذأي مل اذإ اذه

 يف لاملا برل اليكو لوألا لماعلا نوكيو . اًهالخ هيف ملعن الو « دمحأ هيلع صن : ةمادق

 طرش نإو ءاححيحص ناك حبرلا نم اًثيش هسفنل طرتشي ملو ءرخآ ىلإ هعفد اذإف « كلذ

 امإ حبرلاو «٠ لمع الو « لام هتهج نم هل سيل هنأل ء حصي .مل « حبرلا نم اًنيش هسفنل

 .( ةهنإه ينغملا ) رظنا . امهنم دحاوب قحتسي .
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 دسافلا ضارقلا مكح يف لوقلا

 تفي مل ام هبحاص ىلإ لاملا درو َةَحْسَق دسافلا ضارقلا كح نأ ىلع اوقفتاو

 ىلع هلمع بجاو يف هيف لماعلل نوكي ام لمعلاب تاف اذإ اوفلتخاو . لمعلاب

 نع نوشجاملا نبا ةياور يهو « هلثم ضارق ىلإ هعيمج دري هنأ اهدحأ : لاوقأ

 هبو « هلثم ةراجإ ىلإ هعيمج دري هنأ يناثلاو . بهشأ لوقو هلوق وهو « كلام

 ىكحو « كلام باحصأ نم ةماس يبأ نب زيزعلا دبعو ةفينح وبأو يعفاشلا لاق
 . كلام نع ةياور اهنأ باهولا دبع

 لقألا هل افإو « هامس امم رثكأ نكي مل ام هلثم ضارق ىلإ دري هنأ ثلاثلاو

 وأ « ضراقملا ىلع طرشلا طرتشم وه لاملا بر ناك نإ هلثم ضارق وأ ىمس امم

 وه ضراقملا ناك نإ هل يمس يذلا ءزجلا نم وأ « هلثم ضال نم كل

 لوقلا اذهو « ضارقلا دسف اهلّبق نم يتلا ةدايزلا يضتقي يذلا طرشلا ط

 ةعفنم لك يف هلثم ضارق ىلإ درب هنأ : عيارلاو . كلام نع ةباوو جوختب
 نع اه امهدحأ هرفني سيل امم لاملا يف هبحاص ىلع نيضراقتملا دحأ اهطرتشا

 ةصلاخ نيضراقتملا دحأ اهطرتشا ةعفنم لك يف هلثم ةراجإ ىلإو « هبحاص

 . لوق وهو « لهجلاو ررغلا لبق نم دساف ضارق لك يفو لاملا يف تسيل امم اهطرتشمل

 نبا امأو . بيبح نبا هراتخاو « غب غبصأو محلا دبع نباو عفان نباو فرطم

 نإ : لاق رثكألا وهو اهضعبف « ةدسافلا تاضارقلا يف هلوق فلتخاف مساقلا

 . !"' لثلا ضارق اهيف : لاق اهضعب يفو « لثملا ةرجأ اهيف

 | : لئاسم ثالث اهيف ةلأسملا هذه 9

 ءهيف هل نذأ لاملا بر نأل « هفرصت ذفن « دسافلا ضارقلا يف فرصت اذإ هنأ : ىلوألا ةلأسملا

 مس. ليكولاك فرصتلا هب كلف . نذإلا يقب دقعلا لطب اذإف

 اذإف ٠ طرشلاب لماعلا :قحتسي افإو « هلام ءاف هنأل , لاما برل هعيمج حبرلا نأ : ةيناثلا

 « يعفاشلا بهذم وهو « هلثم رجأ هل ناكو « ًائيش قحتسي ملف « طرشلا دسف « ةبراضملا تدسف
 . ةفينح يأ بهذم وهو .« دمحأ هيلع صنو
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 ىلع اهيف هلوق فالتخا لمح نم مهنف «ء هلوق ليوأت يف سانلا فلتخاف

 بيبح نبا رايتخا وهو « فرطمو محلا دبع نبا هيلإ بهذ يذلا قرفلا

 | . هيلع هللا ةمحر  يدج رايتخاو

 ةرجأ هيفف دساف ضارق لك نأ هبهذم نإ : لاقو هلوق للعي مل نم مهنمو
 « ضورعلاب ضارقلا : ةعبس يهو لثملا ضارق اهيف صن يتلا كلت الإ لثملا

 لمعا هل لاق اذإو « مهبملا ضارقلاو « لجأ ىلإ ضارقلاو « نامضلاب ضارقلاو
 افلحف هبشي ال امب ايتأو ناضراقتملا فلتخا اذإو « ءاكرش لاملا يف كل نأ ىلع

 ىرتشاف ٍنْيَّدلاب الإ هب يرتشي ال نأ ىلع لاملا هيلإ عفد اذإو « اههاوعد ىلع
 ىرتشاف ةدوجوم ريغ ةعلسلاو اذكو اذك ةعلس الإ يرتشي ال نأ ىلع وأ « دقنلاب
 . هب رمأ ام ريغ

 لوق نم فالتخا وهف الإو « ةدحاو ةلع ىلإ درت نأ بجي لئاسملا هذهو
 ناك نإ : لاقف َلّصَف هنأ مساقلا نبا نع باهولا دبع ىكحو « مساقلا نبا

 اهدادزا ةدايز ةهج نم ناك نإو « لثملا ضارق ىلإ در دقعلا ةهج نم داسفلا

 اذه يف رمألا نوكي نأ هبشألاو « لثملا ةرجأ ىلإ در رخآلا ىلع امهدسحأ
 لاملا بر ةمذب قلعتت ةرجألا نأ لثملا ضارقو ةرجألا نيب قرفلاو . سكعلاب

 نإ ضارقلا ةنس ىلع وه لثملا ضارقو ء نكي مل وأ حبر لاملا يف ناكأ ءاوس
 . هل ءيث الف الإو ء هنم لماعلل ناك حبر هيف ناك

 ان ذي ذب

 ضبقلا ناك ام نأل « طيرفتو « دعت ريغب فلت ايف هيلع ناض الو : ناضلا يف : ةقلاثلا ةلأسملا <

 يف نضي مل « هحيحص يف ًانوضم نكي مل امو . هدساف يف ًانوضم ناك « ًانوضم هحيحص يف
 ( 7/0 ينغملا ) رظنا . نضي : دممو ء فسوي وبأ لاقو . دمحأو « يعفاشلا لاق اذهبو . هدساف

 1 . ةفينح يأ بهذمل ( 55/؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو
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 نيضراقتملا فالتخا يف لوقلا

 يذلا ءزجلا ةيمست يف لاملا برو لماعلا فلتخا اذإ ءاهقفلا فلتخاو

 كلذكو « نقوم هدنع هنأل لماعلا لوق لوقلا : كلام لاقف « هيلع اضراقت

 ضارق ىلع لمحي : ثيللا لاقو ٠. هبشي .امب ىقأ اذإ هيواعد عيمج يف هدنع رمألا

 لوقلا : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو « هبشي ال امب ىتأ اذإ كلام لاق هبو « هلثم

 « ناخسافتيو نافلاحتي : يعفاشلا لاقو « يروثلا لاق هبو « لامل بر لوق

 بيس يف مهفالتخا ةفينح يفأو كلام فالتخا ببسو © هلثم ةرجأ هل نوكيو

 وأ « هيلع ىعدم هنأل كلذ له « هيلع ىعدملا ىلع نييلا بوجوب صنلا دورو
 بر لوق لوقلا : لاق هيلع ىعدم هنأل لاق نف ؟ ةهبش ىوقأ بلغألا يف هنأل
 هنأل لماعلا لوق لوقلا : لاق بلغألا يف ةهبش امهاوقأ هنأل لاق نمو « للملا

 )١( لماعلا لوق لوقلاف « لاملا سأر ردق يف افلتخا اذإ .

 سأر ردق يف لماعلا لوق لوقلا نأ معلا لهأ نم مهنع ظفحن نم لك عمجأ : رذنملا نبا لاق

 لوق وهو . لوقت هبو :رذنلا نبا لاق . ةفينح وبأو « قحسإو « يروثلا لاق اذك . لاملا
 دهأ .

 لاق هبو . دمحأ هيلع ضن . لماعلا لوق لوقلاف « ءارشلا ةيق يفو « ةئيسن عيبلا يف افلتخا نإوأ
 لوق لوقلا نألو « نذإلا مدع لصألا نأل  لاملا بر لوق لوقلا : يعفاشلا لاقو . ةفينح وبأ

 هتفص يف كلذكف , نذإلا لصأ يف لاملا بر .

 لماعلا لوق لوقلا ناكف « هتفص يف افلتخاو ء نذإلا ىلع اقفتا اهنأ : لوألا لوقللو .

 بر لوق لوقلا : ىلوألا : ناتياور دمحأ نعف « هشلث لب : لاقف « حبرلا فصن يل تطرش : لاق نإو

 قحسإو « يروثلا لاق هبو . لاملا ٠ رذنملا نباو « كرابملا نباو « يأرلا باحصأو ءروث وبأو .
 لوقلاف « اهلثمب سانلا نباغتي ةدايزو لثما رجأ ىعدا اذإ لماعلا نأ دمحأ نع : ةيناشلاو

 لثلا رجأ قفاو ايف هلوق لوقلاف « رثكأ ىعدا نإو « هلوق .

 نافلاحتي : يعفاشلا لاقو .

 هيلع صن . هنيمي عم لاملا بر لوق لوقلاف « لاملا بر ركنأف « لاما در لماعلا ىعدا نإو
 نيمأ هنأل « هلوق لبقي : رخآلاو . دمحأ لوقك : امههدحأ : ناهجو يعفاشلا باحصألو « دمحأ

 (77/ه ينغملا ) رظنا . نيمأ هنأل « هلوق لبق « كلذ ترسخ لاق مث « افلأ تحبر : لاق نإو .
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 نم يف نيعيابتملا فالتخا ىلع اهفالتخا ساقف يعفاشلا امأو نمتوم هدنع
 . بابلا اذه يف فاك اذهو . ةعلسلا
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 هلأو دمع انديس ىلع هللا ىلصو .. محرلا نمحرلا هللا مسي

 اهلست ملسو هبحصو

 ةاقاسملا باتك

 ةاقاسملا يف لوقلا

 . اهيف ةحصلاو داسفلا ةفرعم يف : يناثلاو . اهزاوج يفف : ًالوأ امأ

 . اهماكحأ يف : ثلاثلاو

 ةاقاسملا زاوج يف لوقلا

 فسوي وبأو يروثلاو يعفاشلاو كلام : ءاماعلا روهمج هيلعف اهزاوج امأف
 ةنسلاب ةانثتسم مهدنع يهو « دوادو دمحأو ةفينح يبأ ابحاص نسحلا نب دمحو

 زوجت ال : ةفينح وبأ لاقو « ةلوهجملا ةراجإلا نمو « قلخي مام عيب نم
 . © ًالصأ ةاقاسملا

 عفد هَل هللا لوسر نأ » تباثلا رمع نبا ثيدح اهتزاجإ يف روهملا ةدمعو
 هللا لوسرلو « مهلاومأ نم اهولمعي نأ ىلع اهضرأو ربيخ لخن ربيخ دوهب ىلإ
 ماقاس ِةِّكَي هنأ » هتاياور ضعب يفو لسمو يراخبلا هجرخ « اهرم رطش هك

 ديعس لسرم نم ًاضيأ كلام هاور امو « ةرثلاو ضرألا هجرخت ام فصن ىلع
 ىلع رقأ » ربيخ حشتفا موي ربيخ دوهيل لاق هيلي هللا لوسر نأ بيسملا نبا
 ثعبي ٌهُنَي هللا لوسر ناكو لاق « مكنيبو اننيب رقلا نأ ىلع « هللا ءرقأ ام

 مئش نإو ملف مكش نإ » لوقي مث ٠ مهنيبو هنيب صرخيف ةحاور نب هللا دبع
 . 9 هانعم يف راسي نب ناهلس نع ًاضيأ هلسرم كلذكو « يلف

 راظوألا لين )و (11/؟ مالسلا لبس ) ةفينح يبأو ءروهجلا بهذمل فلؤلل هلاق ام رظنا )١(
 .( 5 اة/م

 . ثيداحألا هذه جيرخت مدقت ()
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 هنأ عم « لوصألل رثألا اذه ةفلاخم مهتدمعف هلوقب لاق نمو ةفينح وبأ امأو

 نأ لقحيو « ديبع مهنأ ىلع مهرقأ نوكي نأ لِتحي دوهيلاو « دوهيلا عم كح
 « لوصألل ًافلاخم ناك ةمذ مهنأ انلزنأ اذإ انأ الإ , ةمذ مهنأ ىلع مهرقأ نوكي

 « ًالضافتم رقلاب رقلا عيب وهو « ةنبازملا نم هنإف ًاضيأو ٠ قلخي م ام عيب هنأل
 يف يور امي لوصألل هتفلاخم ىلع اولدتساو « صرخلا عيب صرخلاب ةبسقلا نأل

 ملف ممئش نإ » صرخلا دنع مهل لوقي ناك هنأ ةحاور نب هللا دبع ثيدح

 . عامجإب مارح اذهو « كبيصن نضأو يلف متئش نإو « نيماسملا بيصن نونمضتو

 . ربيخب لعفلا اذه نم ناك ام وه ةرباخلا نع دراولا يهنلا اولاق امبرو

 : اولاق « اهنم جرخي ام ضعبب ضرألا ءارك يه ةرباخلا نأ نوري روهماو

 ثيدح نم درو ام دوهيلاب صاخ هنأ وأ , ثيدحلا اذه خسن ىلع لدي امبو

 يضتقت ةاقاسملا نأل ء اهنم جرخي امب ضرألا ءارك نع يهنلا نم هريغو عفار

 ىنعملا اذهلو « ةاقاسملا ثيداحأ تاياور ضعب يف ًاضيأ صاخ وهو « كلذ زاوج

 مهاقاس هلم هنأ » نم ءاج امب ينعأ ؛ يعفاشلا الو كلام ةدايزلا هذهب لقي مل

 لهأ اه لاقو ةحيحص ةدايز يهو « ةرقلاو ضرألا هجرخت ام فصن ىلع
 ٠ . رهاظلا

 عاج +

 ةاقاسملا ةحص يف لوقلا

 اهطورش يفو « اهتقو يفو ٠ اهناكرأ يف رظنلا ىلإ عجار ةحصلا يف رظنلاو

 دقعنت يذلا ءزجلاو . اه صوصحخلا لحما : ةعبرأ اهتاكرأو . اهناكرأ يف ةطرتشملا

 . اهيلع دقعنتو اهيف زوجت يتلا ةدملاو . هيلع دقعنت يذلا لمعلا ةفصو . هيلع

 : دواد لاقف « ةاقاسملا لحم يف اوفلتخاو : ةاقاسملا لحم يف : لوألا نكرلا

 مْرَكلاو لخنلا يف : يعفاشلا لاقو . طقف ليخنلا يف الإ ةاقاسملا نوكت ال
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 نوتيزلاو نيتلاو نامرلاك تباث لصأ لك يف زوجت : كلام لاقو ء طقف
 ئثاقملاك ةتباشلا ريغ لوصألا يف نوكتو ٠ ةرورض ريغ نم كلذ هبشأ امو

 نم ءيش يف زوجت الو « عرزلا كلذكو . اهنع اهبحاص زجع عم خيطبلاو
 . لغتست نأ لبق تتبن اذإ هيف اهزاجأ هنإف «رانيد نبا الإ عيملا دنع لوقبلا

 يذلا اهلحم اه ىدعتي ال نأ بجوف « ةصخر اهنأ لخنلا ىلع هرصق نم ةدمعف

 « ماع ببس اهيف حدقني ةصخر اهنأ ىأرف كلام امأو . ةنّسلا هيف تءاج

 . ريغلا ىلإ كلذ ةيدعت بجوف

 ءايشألا نم عأ بابسأ كلانه مهف اذإ موق دنع صخرلا ىلع ساقي دقو

 دواد امأو , صخرلا ىلع سايقلا اوعنم موقو « اه صنلاب صخرلا تقلع يتلا

 افإف يعفاشلا امأو « ةدرطم هلوصأ ىلع ةاقاسملاف « ةلملا ىلع سايقلا عنمي وهف

 يف ءاج دقو .« صْرَخلاِب وه ةاقاسملا يف محلا نأ لّبق نم مْرَكلا يف اهزاجأ

 يف كلذ ناك نإو مركلاو لخنلا يف صرخلاب محلا ديسأ نب باتع ثيدح

 باَّنَع نع درو يذلا ثيدحلاو « ةاكزلا ىلع كلذ يف ةاقاسملا ساق هنأكف « ةاكزلا

 هتاكز يدؤتو بنعلا صرخي نأ هرمأو هثعب ِعّتِيي هللا لوسر نأ » وه ديسأ نبا
 هنأل ديسأ نب باتع ثيدح دواد عفدو 7 « أرق لخنلا ةاكز يدؤت ا؟ « ًابيبز

 ىدؤت اك ًابيبز هتاكز ىدؤت مث , لخنلا صرخت اك صرخت اهنأ ٠ مركلا ةاكز يف لاق هنأ ثيدح )١(

 ثيدح نم ينطقرادلاو ٠ نابح نباو ٠ يئاسنلاو « يذمرتلاو « دواد وبأ هاور « أرمت لخنلا ةاكز
 هتاكز ذخؤتو . لخنلا صرخي ا بنعلا صرخي نأ هِي هللا لوسر رمأ : لاق . ديسأ نب باتع
 وبأ لاق دقو . باتع نع بيسملا نب ديعس ىلع هرادمو . ارت لخنلا ةقدص ذخؤت 8 ًابيبز
 دلوم نأل ء رهاظ هعاطقتا : يرذنملا لاقو « هكردي مل : عناق نبا لاقو . هنم عمس مل : دواد

 لاقو .ربلا دبع نبا كلذ ىلإ هقبسو . ركب وبأ تام موي باتع تامو .رمع ةفالخ يف ديعس

 هيف دنسب ينطقرادلا هاور دقو . اذه ريغ هجو نم قيم هللا لوسر نع َوْرُي مل : نكسلا نبا

 هذهو « لسرم « .... ًاباتعرمأ لَم ينلا نأ بيسملا نب ديعس نع حيحصلا : متاح بأ لاقو « يدقاولا

 . ظفاحلا لوق اذه . يرهزلا نع قحسإ نب نمحرلا دبع ةياور
 . ةمئألا لوقب دضتعا هنكل . ًالسرم ناك نإو ؛ ثيدحلا اذه : يوونلا لاق : ظفاحلا لاق مث

 يف لهس نب ةمامأ ابأ تعمس : لاق « يرهزلا نع سنوي قيرط نم يقهيبلا جرخأ دقو . ىهتنا
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 . يوقلاب سيلو قاحسإ نب نمحرلا دبع هب درفتا هنألو « لسرم

 قاست نأ زوجي له ءراثلا عم وأ ءاضيب ضرأ لخنلا عم ناك اذإ اوفلتخاو
 نم جرخي امم ءزجبو لخنلا نم ءزجب وأ لخنلا نم ءزجب لخنلا عم ضرألا
 ثيللاو ةفينح يبأ ابحاص لاق هبو « ةفئاط كلذ زاوج ىلإ بهذف ؟ ضرألا

 زوجت ال : رهاظلا لهأو يعفاشلا لاقو « ةعامجو ىليل يبأ نباو يروثلاو دمحأو
 ناكو رفلل ًاعبت ضرألا تناك اذإ : لاقف كلام امأو « طقف رلا يف الإ ةاقاسملا

 م وأ اهنم ًاجراخ ًاءزج طرتشا « ةاقاسملا يف اهوخدب سأب الف « كلذ رثكأ رثلا

 رادقم نوكي نأ ينعأ « هنود اف ثلثلا نوكي نأب ءزجلا كلذ دحو « هطرتشي

 نأ ضرألا بر طرتشي نأ ز جي مو ءهنود اف رثلا نم ثلثلا ضرألا ءارك

 كلذ : يعفاشلا لاقو « هيلع اهدادزا ةدايز امنال ء هسفنل ضايبلا عرزي

 . 2"2زئاج
 غلبي ىتح بنع الو ٠ لخن نم ةاكزلا ذخؤت ال. نأ ةنسلا تضم : لاق . بيسملا نب ديعس سلجم

 رظنا . بنعلاو «رتتلا الإ رثلا نم صرخي ملعن الو : يرهزلا لاق « قسوأ ةسمخ اهصرخ
 . ( ١92075 صيخلتلا )

 ديدجلا.: نالوق رجشلا رئاس يفو . مركلاو « ليخنلا يف الإ زوجت ال ةاقاسملا نأ يعفاشلا بهذم

 . زوجي ميدقلاو . زوجي ال

 . لاح زوجت ال : رفزو « ةفينح وبأ لاقو
 :روش وبأو « قحسإو ء دمحو , فسوي وبأو « يعازوألاو ٠ يروثلاو  دمحأو , كلام لاقو
 . رمملا رجشلا عيمج يف ةزئاج ةاقاسملا

 : دواد لاقو . هللا دبع نب ملاسو « بيسما نباو « نيدشارلا ءافلخلا لوق وهو : ةمادق نبا لاق

 .( ة١١/55؟ عومجملا) و ( ؟ةك/م ينغملا ) رظنا . ليخنلا يف الإ زوجي ال

 نإو « هيقفاومو ٠ يعفاشلا لوق وهو « ةاقاسمل أعبت ةعرازملا زاوج ىلع نورثكألا : يوونلا لاق )١(

 هعرازيو « لخنلا ىلع هيقاسيف « ةاقاسمال ًاعبت زوجتتف « ةدرفنم زوجت ال مهدنع ةعرازملا تناك

 الإ « ًاعبت الو « ةدرفنم ال ةعرازملا زوجت ال : كلام لاقو . ربيخ يف ىرج !؟ « ضرألا ىلع

 ءاوس « ناتدساف ةاقاسملاو « ةعرازملا : رفزو « ةفينح وبأ لاقو . رجشلا نيب ضرألا نم ناك ام

 رئاسو «دمجو , فسوي وبأو « ىليل يبأ نبا لاقو . اتخسف ء اتدقع ولو « اههقرف مأ « اهعمج

 «  ةانقاسملا زوجت : نورخآو « حيرش نباو « ةيزخ نباو « دمحأو « نيثدحملا ءاهقفو « نييفوكلا
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 جرخي امم ءزجب ضرألا ىلع ينعأ  ًاعيمج اهيلع ةاقاسملا زاجأ نم ةجحو
 نع يهنلا نم يور ام كلذ زجي مل نم ةجحو « مدقتملا رع نبا ثيدح - اهنم

 , كلذ مدقت دقو « جيدخ نب عفار ثيدح يف اهنم جرخي اب ضرألا ءارك

 رمع نبا ثيدحو « ظافلألا ةبرطضم عفار ثيداحأ : لبنح نب دمحأ لاقو

 ٠ . حصأ

 ريغ ىلع ينبم ناسحتسا وهو « فيعضف ثلثلاب كلذ كلام ديدحت امأو

 ليلقلاب زئاجلا ريغ نم زئاجلا نيب قرفي ال هنأ يضتقت لوصألا نأل « لوصألا

 . دحاولا سنجلا نم ريثكلاو

 هباحصأو يعفاشلاو كلام اهزاجأف « لقبلا ف ةاقاسملا يف مهفالتخا اهنمو

 اهزاجأ افإو « لقبلا يف ةاقاسملا زوجت ال : ثيللا لاقو « نسحلا نب دمج

 ءرخأ لامعأ هيلع ىقبيف يقس اهيف هيلع سيل ناك نإو لماعلا نأل روهملا
 دقعنت يذلا لعفلا وه ءاملاب يقسلا ىريف ثيللا امأو ٠ كلذ ريغو رابإلا لثم

 . ربيخ ثيدحل راتخلا رهاظلا وه اذهو . ةدرفنم امهنم ةدحاو لك زوجتو « نيتعتج ةعرازللاو جم
 | . ( ؛05/5 يراسلا داشرإ شماهب يوونلا حرشب مسم ) رظنا

 لخنلا نيب ضرألا تناك اذإ امأف « هيف رجش ضايب ىلع زوجت ال : ةعرازملا نأ يزاريشلا ركذ اك
 تزاج « ًاليلق ضايبلاو « ًاريثك ليخنلا ناك نإف «٠ ترظن . اهيقسب الإ ضرألا يقس نكمي ال
 مث « ضرألا ىلع ةعرازملا تدقع نإف « ربيخ ثيدحل ضرألا ىلع ةعرازماو ٠ لخنلا ىلع ةاقاسملا
 « ةجاحلل ةاقاسمل ًاعبت تزيجأ افإ اهنأل « ةعرازملا حصت مل , لحنلا ىلع ةاقاسملا تدقع
 : يناشلاو . حصت ال : لوألا : ناهجو هيفف « ةاقاسلا دعب تدقع نإو « ةاقاسلا لبق ةجاح الو
 . ناهجو هيفف « لضاف نإف ءزاج « ضوعلا يف اهنيب ىوسو . ةاقاسملا عم اهدقع نإو . حصت
 يلع سيل يعفاشلا نع فلؤملا هركذ ام نأ نيبتي ةي اذهبو ( 5565/١١ عومجملا عم بذهلملا ) رظنا

 . يعفاشلا بهذم يف ( 17١/6 جاهنملا حرش جاتحلا ةفحت ) كلذك رظناو . كلذ لمأتف . هقالطإ

 الإ زوجت ال : لاق هنأ : ىلوألا : فلؤلا ىلع ناتظحالم انهف . يعفاشلل ( 508/؟ مألا ) رظناو

 نأ ىنعي اذهو «زئاج كلذ » : ىعفاشلا لاقو : كلذ دعب هلوق : ةيناثلاو . لصفي ملو ءرفلا يف

 ضقانت اذهو .زوجت ال : يعفاشلا لاق كلذ لبقو . عرزلل ةاقاسملا زاوجب لوقي يعفاشلا

 . كلذ لمأتف . نيلوقلل
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 .٠ (0 اهيف ةصخرلا تدرو هناكلو ةاقاسملا هيلع

 ان ذي ذبل

 ىلع اوعمجأ ةلملاب ءاملعلا نإف ٠ لمعلا وه يذلا نكرلا امأو : يناثلا نكرلا

 . رابإلاو يقسلا وه لماعلا ىلع بجي يذلا نأ

 . ةيناسلاو نيعلا ةيقنتو راظحلا دس يفو ؟ وه نم ىلع ذاذجلا يف اوفلتخاو
 نأ طئاحلا برل زوجي يتلا ةاقاسلا يف ةئسلا : أطوملا يف لاقف كلام امأ

 ديرجلا عطقو لخنلا رابإو بارشلا برشو نيعلا مخو راظحلا دس هطرتشي

 هنم مهفي نأ لحي مالكلا اذهو « لماعلا ىلعوه ههابشأو اذه ءرفلا ذجو

 سفنب اهيف اهلوخد هنم مهفي نأ نكميو « طرشلاب ةاقاسملا يف هذه لوخد

 رثؤي ام سنج نم سيل هنأل رانظحلا دس هيلع سيل : يعفاشلا لاقو . دقعلا

 ةيقنت هيلع سيل : نسحلا نب دمحم لاقو . يقسلاو نابإلا لثم ةرملا ةدايز يف

 كلذكو « ةرم دعب ةرم زجت مأ . ةدحاو ةرم ُزجت ءاوس « لوقبلا يف ةاقاسملا عنه يعفاشلا )١(

 ةضورلا ) رظنا . عرزلا ىلع زوجت ال 5 . ناجنذابلاو « ءاثقلاو . خيطبلاك هل قاس الام
 ضورلا ةيشاح ) رظنا . دمحأ بهذم وهو . فلؤملا هركذ امل فلاخم ىرت اك اذهو (

 . ( 78875 عيرملا

 وه سيل كلذكو رظن هيف روهملا لوق هنأ نم لقبلا يف ةاقاسلا زاوج نم فلؤلا هركذ امو
 . كلام بهذم

 لاقو . اهيف ةاقاسملا زوجت الف , لوقبلاو « عرزلاو « ئثاقملا امأو : ربلا دبع نبا لاق دقف

  هيقس نع هبابرأ زجعو : لقتسا اذإف « هلالقتسا لبق ًاريغص عرزلا ةاقاسم زوجت ال : كلام
 زجعو ترهظو ٠ تلقتسا اذإ . لوقبلا رئاسو : ناجنذابلاو « ئئاقملا كلذكو « ةاقاسملا تزاج
 ةاقاسملا نأ هباحصأ نم ةفئاط نعو « هنع يور دقو « اهيف ةاقاسملا تزاج « اهيقس نع اهيابرأ

 ٠١7/١ ( . ٠ يفاكلا ) رظنا . زوجت ال لوقبلا يف

 . هقالطإ ىلع سيل كلام بهذمل فلؤملا لوق نأ نيبتي اذهب
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 . راهألاو يناوسلا

 : لاق ًاكلام نأ الإ , لماعلا ىلع وه : يعفاشلاو كلام لاقف ذاذجلا امأو
 هطرش زوجي ال : يعفاشلا لاقو ء زاج لاملا بر ىلع لماعلا هطرتشا نإ

 لاقو « نافصن اهنيب ذاذجلا : نسحلا نب دمع لاقو « عقو نإ ةاقاسملا خسفنتو
 يف سيل لمع : نيهجو ىلع طئاحلا يف لمعلا نإ : كلام باحصأ نم نولصحلا

 هنم اهحالصإ يف ريثأت هل يذلاو , اهحالصإ يف ريثأت هل لمعو « ةرثلا حالصإ

 .رفلا دعب ىقبي ال ام هنمو رملا دعب ىقبيو دبأتي ام

 سفنب ال ةاقاسملا يف لخدي .الف رثلا حالصإ يف ريثأت هل سيل يذلا امأف
 رلا حالصإ يف ريثأت هل ام امأو . هنم ريسيلا ءيشلا الإ طرشلاب الو دقعلا

 رجشلا تحت ضرألا ثرح لثم اهتدايزو ةرملا حالص هيف ام ةاقاسملا دقع قالطإب لماعلا مزلي يذلا )١(

 « ءاملا قرط حالصإو « ءاملا ءاقتساو ء رجشلا يقسو ٠ ثرحلا ةلآو ٠ ثرحت يتلا رقبلاو

 عطقو . مركلا رابزو ٠ سبايلا رجشلا عطقو ؛ كوشلاو ء رضملا شيشحلا عطقو « اهتيقنتو

 ىلع ءاملا اهيف عتجي يتلا رفحلا يهو « نيجاجألا حالصإو ةرثلا ةيوستو  هعطق ىلإ جاتحي ام

 امم ناك نإو « مسقي ىتح هدعبو ءرجشلا يف رثلل ظفحلاو ٠ بالودلا ةرادإو « لخنلا لوصأ

 رفحو « بالودلا لمعو ءرامنألا ءاشنإو ٠ ناطيحلا دسك : لصألا ظفح هيف ام لاملا بر ىلعو

 لك رركتي ام لك :لاقف ءزاجيإب اذه نع معلا لهأ ضعب ربعو . هب حقلي ام ءارشو « هرثب
 . لاملا بر ىلع وهف . رركتي ال امو « لماعلا ىلع وهف « ماع
 نإو « لاملا بر ىلع وهف « هب حقلي ام ءارش امأف « لمعلا يف حيحص اذهو : ةمادق نبا لاق

 « امهنم دحاو لك ىلع ركذ ام انيبي لو ء دقعلا اقلطأ نإف لمعلا نم سيل اذه نأل ءرركت .
 مزلي امم ًائيش اهدحأ ىلع اطرش نإو . ًاديكأت ناك , كلذ اطرش نإو « هصخي ايف ركذ ام هيلعف
 اذه ىلعو : ةمادق نبا لاق . كلذ زوجي ال : ةلبانحلا نم باطخلا وبأو ٠ يضاقلا لاقف ءرخآلا

 . كلذ ةحص ىلع لدي ام دمحأ نع يور دقو . يعفاشلا بهذم وهو دمحأ دنع ةاقاسملا دسفت

 بهذم وهو . داصحلا يف دمحأ هيلع صن . لماعلا ىلع وهف « طاقللاو داصحلاو « ذاذجلا امأف

 : نسحلا نب دمح لاقو . زئاجف , لماعلا ىلع اطرش اذإ هنأ ذاذجلا يف دمحأ نع يورو ء يعفاشلا

 ( ؟:1/0 ينغملا ) رظنا . دنقعلا ىضتقم يفاني طرش هنأل , لماعلا ىلع هطرشب ةاقاسملا دسفت

 . اهدعب امو ( 2/5/١ عومجملا )و . اهدعب امو
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 ءاشنإ لثم « دقعلا سفنب ال ةاقاسملا يف طرشلاب هدنع لخديف رفلا دعب ىقبيو

 هيف ىنجي تيب ءاشنإ وأ « سرغ ءاشنإ وأ « ءامال ةريفظ ءاشنإ وأ ءرئب رفح

 ءدقعلا سفنب مزال وهف « دبأتي الو رفلا حالصإ يف ريثأت هل ام امأو . رفلا

 ذانجلاو ريكذتلاو رجشلا ميلقتو مركلا ربزو ىقسلاو رفحلا لشم كلذو

 سيل هنأ ديبعلاو باودلا نم طئاحلا يف ناك ام نأ ىلع اوعمجأو ٠ كلذ هبشأ امو

 | . لماعلا قح نم

 ايف كلذ زوجي : كلام لاقف « يقاسملا ىلع كلذ لماعلا طرش يف اوفلتخاو

 طئاحلا يف نكي ملام اهيف طرتشا نإ امأو . ةاقاسملا لبق طئاحلا يف اهنم ناك

 لاق هبو « طئاحلا يف نكي م نإو كلذب سأب ال : يعفاشلا لاقو ء زوجي الف

 هطرتشي نأ زوجي ال : نسحلا نب دمج لاقو , كلام باحصأ نم عفان نبا

 هجوو , كلذ زاج لماعلا ىلع-لاملا بر هطرتشا ولو « لاملا بر ىلع لماعلا

 هزاجأ نمو « لاملا بر بيصنب لهجلا نم كلذ يف قحلي ام كلذ هتيهارك

 كلام نسحتسا نيلصألا نيذه نيب محلا ددرتلو ءريسيو هفات كلذ نأ ىأر

 نال « مهريغ يف هعنمو ةاقاسملا تقو يف طئاحلا يف نوكي يذلا قيقرلا يف كلذ

 ىلع اههطارتشا نأل نسحلا نب دمحم قرف افإو « رهظأ كلذ يف ةعفنملا طارتشا

 . هديب لمعلا وهو « ةاقاسملا نم هيلع بجو ام سنج نم وه لماعلا

 طئاحلا بر ىلع اهلك ةقفنلا تناك نإ هنأ ىلع ةاقاسملاب نولئاقلا قفتاو

 م امب ةراجإ اهنأل «زوجي ال كلذ نأ هديب لمعي ام الإ لماعلا ىلع سيلو
 . ةزئاجلا ريغو هيف ةزئاجلا طورشلاو نكرلا اذه تافص يه هذهف « قلخي

 ايت اب زيف

 نم هيلع اقفتا ام لكب زوجت ةاقاسملا نأ ىلع اوعمجأو : ثلاغلا نكرلا

 « ضارقلا يف لعف اك لماعلل اهلك ةرثلا نوكت نأ كلام زاجأف ء رملا ءازجأ .



 /ؤة١ا

 . زوجي ال ليقو « ةاقاسم ال ةحنم كلذ نإ ليق دقو

 طرتشي نأ لثم . ةدئاز ةعفنم طارتشا اهيف زوجي ال هنأ ىلع اوقفتاو

 نع ةجراخلا ءايشألا نم ًائيش الو "7ريناند وأ مهارد ةدايز هبحاص ىلع اهدحأ

 يهو ةريفظلا حالصإو راظحلا دس لثم كلام دنع ريسيلا ءيشلا الإ ةاقاسملا

 : ءزج ىلع اهدحأ : نيطئاح ىلع قاسي نأ كلام دنع زوجي الو « ءاملا عت

 كلذو ءربيخ يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفب جتحاو ء رخآ ءزج ىلع رخآلاو
 . فالخ هيفو « دحاو ءزجب ةفلتخم طئاوح ىلع ىقس نأ

 الإ نوكت ال رثلا يف يقاسملاو لماعلا نيب ةمسقلا نأ ىلع ءاماعلا رثكأو
 اهتمسق موق زاجأو ٠ صرخلاب زوجت ال اهنأو ٠ ةكرشلا يف كلذكو « ليكلاب
 . صرخ اب

 ءزوجي ليقف « هنع ةياورلا تفلتخاو « كلام باحصأ كلذ يف فلتخاو

 قالطاي زوجي ليقو « كلذ ريغ يف زوجيو ةيوبرلا يف راثلا نم زوجي ال ليقو
 | | . نيكيرشلا ةجاح تفلتخا اذإ

 عيب هلخديو ةنبازملا ةهج نم داسفلا هلخدي كلذ نأ روهملا ةجحو

 صرخلاب اهتمسق زاجأ نم ةجحو .. ةئيسن ماعطلاب ماعطلا عيبو « رقلاب بطرلا

 يف هيلع اودقعا ام ىوقأو .. فعض هيفو « ةاكزلا يف صرخلابو ةيرعلاب اههيبشت
 ءاطعو بيسملا نب ديعس لسرم نم ربيخ ةاقاسم يف صرخلا نم ءاج ام كلذ

 .راسي نبا

 ماكحألا نيناوق ) رظناو . ءاملعلا بهاذمل ريناندلاو مهاردلا طارتشا يف ( 887/0 ينغملا ) رظنا )١(
 . كلام بهذمل ( ؟9؟0ص ةيعرشلا



١18648 

 وه تقو : نافنص وهف ةاقاسملا يف تقولا ظارتشا امأو : عبارلا نكرلا
 ددحملا وهو ء دقعلا ةحص يف طرش وه تقوو « ةاقاسملا زاوج يف .طرتشم

 لبق زوجت اهنأ ىلع اوقفتا مناف اهدقع زاوج يف طرتشملا تقولا امأف . اهتدمل
 نم روهمجلا بهذف « حالصلا ودب دعب كلذ زاوج يف اوفلتخاو ..حالصلا ودب

 . حالصلا ودب دعب زوجي ال هنأ ىلع ةاقاسملاب نيلئاقلا

 يعفاشلا لوق فلتخاو . كلذب سأب ال : كلام باحصأ نم نونحس لاقو

 زوجت ال اهنإ هنع ليق دقو «زوجي : لاق ةرمو ءزوجي ال : لاق ةرف ٠ كلذ يف
 هيف سيل رثلا نم هحالص ادب ام ةاقاسم نأ روهملا ةدمعو (”رثلا قلخ اذإ
 : اولاق . تقولا كلذ يف هعيب زوجي ناك ذإ ةاقاسملا ىلإ ةيعاد ةرورض الو لمع

 . تعقو نإ ةراجإ يه امنإو

 ىلع قافتالا نأل « ترفأ امدعب اوفلتخاو « رفت نأ لبق زوجت اهنأ ىلع اوقفتا : لوقي نأ ىؤألا )١(
 ماق اذإ كلذ قحتسي هنإف ؟ رقلا نم هبيصن لماعلا قحتسي اذامب الإو ء رملا لبق اهف زاوجلا
 . رمأ ىتح رجشلا اذهل لمعلاب
 ءروث وبأو ء دمحو « فسوي وبأو « كلام هزاجأف « مهنيب فالخ زاوجلا يفف ء رجشلا رفأ اذإ امأ

 « اهيف ررغلا ةرثك عم ةمودعملا يف تزاج اذإ اهنأل , دمحأ نع ةياورو « يعفاشلا يلوق دحأ وهو

 . ىلوأ ررغلا ةلقو اهدوجو عف
 هيلع صوصنه سيل هنأل ؛ يعفاشلل يناشلا لوقلا وهو زوجت ال : دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو
 وأ رث نم جرخي ام رطشلا ىلع ربيخ لهأ لماع هت ينلا نإف ٠ صوصنللا ىنعم يف الو
 ىلإ لاملا بر نع هيف كلملا لقتني ًادوجوم ًاضوع دقعلاب قحتسي نأ ىلإ يضفي اذه نألو « عرز
 زجي ملف « هئاغ ضعبب لاملا يف لمعلا ىلع دقع هنألو ءرقلا حالص ادب ول 5 ؛ حصي ملف « يقاسملا

 ول اك حصي ملف « لوهجتو « مولع ةراجإ دقعلا لعج اذه نألو « ةبراضملاك ءانلا روهظ دعب
 . ( 594/0 ) رظنا .. : ةمادق نبال ينغملا يف ءاج ام اذه . كلذب لمعلا ىلع هرجأتسا

 اوفلتخاو . جرخ ام دعب اوفلتخاو ء رمثلا جرخي نأ لبق زاوجلا ىلع اوقفتا مهنأ ىلع لدي اذهف
 نم نونحس اهزاجأو « ةمدخلا نع هئانغتسال زوجي ال : روهملا لاقف ٠ حالصلا ودب دعب كلذك

 ةظحالم هذه ( 0558/5 ريبكلا حرشلا ةيشاح ) رظنا . هبهذم يف ةراجإلا مح ىلع ةيكلاملا
 . ىلوأ
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 حالصلا ودب دعب يهف رلا قلخي نأ لبق تزاج اذإ هنأ اهزاجأ نم ةجحو

 دنع ىنعأ , اهعيب زوجي هنأل لوقبلا ةاقاسم ممدنع زجت مل انه نمو ءزوجأ

 نأزوجي ال هنأ ىلع زؤهملا نإف « ةاقاسملا ةدم يف طرشوه يذلا تقولا امأو

 ريغ ةدم ىلإ نوكي ن أ ةفئاط زاجأو - ةنقؤم ريغ ةدم ينعأ ًالوهجم نوكي

 1 ١ رهاظلا لهأ مهنم

 معو ةابشإلا لع ساتر نم كل يف لب ام روهجلا ةدمعو
 (9 « هللا كرقأ ام ىلع كرقأ » عت هلوق نم كلام لسرم يف عقو ام رهاظلا لهأ

 ذجلاب وه اهيف نينسلا ءاضقنإو « نينسلا نم لاط اهف ةاقاسملا كلام هركو
 بهذف « كلذ يف اوفلتخاف ؟ دقعلا اذه يف طرش ظفللا له امأو . ةلهألاب ال
 سيل هنأو « ةاقاسملا ظفلب لإ دقعنت ال نأ اهتحص طرش نم نأ ىلإ مساقلا نبا

 ظفلب دقعنت : مديغ لاقو , يمفاشلا لاق هبو « ةراجإلا ظفلب دقعتت

 . نوئحس لوق سايق وهو « ةراجإلا

#00 # * 

 . ( .. يعفاشلا لوق فلتخاؤ) هلوق يهف : ةيناثلا ةظحالملا امأ <

 ًالوق ةاقاسملا زجت مل ءراثلا حالص ادب اذإ هدنعف ءراثلا حالص ادب اذإ فلتخي مل يعفاشلا لوق

 . ادحاو

 جورخ دعب ةاقاسملا زاوج يف : يوونلا لاق دقف , رجشلا رأ نأ دعب ةياورلا هنع فلتخا نكلو
 . حالصلا ودب لبق اهنأ : اهحصأ . قرط نيلوقلا عضوم يفو . زاوجلا : امهرهظأ : نالوق راثلا

 . ًاعطق زجي مل « هانت نإف . هجضن هانتي مل ايف نالوقلا : يناثلاو . ًاعطق زوجي الف « هدعب امأف

 . ( ٠65/5 ةضورلا ) رظنا ..لاوحألا لك يف اهدرط : ثلاثلاو

 )١( ةدمب اهردق نإو « اهنم دحاو لكل زئاج اهخسف نأل ءزاج « ةدم امل برضي ملول دمحأ دنع ,
 نأ ةاقاسملا ةحصل طرتشي يعفاشلا نعو . ( 08/0 ينغللا )رظنا . ريدقتلا يفررض ال هنأل ءزاج
 ش 0 . ( 165/0 ةضورلا ) رظنا . ةتقؤم نوكت

 . أطوملا يف هاور يذلا كلام لسرم وهو . ثيدحلا جيرخت مدقت (؟)



 اليا

 ةحصلا ماكحأ يف لوقلا

 ضارقلا فالخب لمعلاب ال ظفللاب ةمزاللا دوقعلا نم كلام دنع ةاقاسملاو

 ةثرولو « ثوروم دقع كلام دنع وهو « ظفللاب ال لمعلاب دقعني يذلا هدنع

 ةثرولا ىبأ نإ لمعلا هيلعو « ءانمأ اونوكي مل نإ لمعي نيمأب اوتأي نأ .قاسملا
 ةرجأ لاملا بر ةثرولا ىلإ مس ةكرت هل نكي مل اذإ يعفاشلا لاقو « هتكرت نم

 : يعفاشلا لاقو : ةاقاسملا هتمزل ةكرت هل تناك نإو ء دقعلا دسفو لمع ام

 رفلا عيب لح دقو زجع اذإ : كلام لاقو ."لصفي ملو ء زجعلاب ةاقاسملا خسفنت

 «يث هسأ نكي نأو « لمعي نمر جأتسي نأ هيلع بجوو هيغ قاسي ناك

 : كلام دنع دنع

 لاقو « لمعلل هريغ يقي نأ همزلي : لاق هنأ يعفاشلا نع يكحو

 لمعي نم هيلع  يضاقلا رجأتسا لمعلا مامت لبق لماعلا بره اذإ : يعفاشلا

 فالخب ةاكزلا هبحاص ىلع امههنم دحاو لك طرتشي نأ كلام دنع زوجيو «' هلمع
 دقع يعفاشلا دنع كلذك يهو ( ريغصلا حرشلا ) رظنا . فلؤملا ركذ !؟ ةمزال كلام دنع اهككح )١(

 ةضورلا ) رظنا . بهذملا ىلع روهظلاب ةرقلا نم هتصح لماعلا كلميو « ةراجإلاك مزال

 .( ا

 . هبيصن ذخأيو ؛ « لماعلا ريتسي لب « ةاقاسلل خسفنت مل« يعفاشلا دنع رجشلا كلام تام اذإ امأ

 تناك نإو «.نيعملا ريجألاك هتوب تخسفنا « هنيع ىلع ةاقاسملا تناك نإف « لماعلا تام نإو

 ةضورلا ) رظنا . لمعلا ثراو مقيف ةراجإلاك خسفنت ال حيحصلا : ناهجوف « ةمذلا ىلع
3 ). . 

 « خسفلا مدعو « « اهموزلب يناشلاو . ةبراضملك اههدحأ تومب خسفلاب لوقلا : ناهجو دمحأ دنعو

 .( نيم ينغملا ) رظنا . تيملا ماقم ثراولا موقيو
 نم عزني الو ٠ ؛ هريغ هيلإ مف ٠ هتنامأ عم هفعضل لمعلا نع لماعلا زجع اذإ يعفاشلا بهذمو

 يف هيلع ةرجألاو « لمعي نم هماقم ماقأ « ةيلكلاب زجع نإو « هيلع قحتسم لمعلا نأل « هدي

 يصذم وهو ( 7 جومجملا ) رظنا . هتيفوت نم اذهو . لمعلا ةيفوت هيلع نأل « نيعضوملا

 . ( 2٠١/6 ينغملا ) رظنا . دجأ 00



 1امكأ

 اذإو .. ءاكرشلا يف هلوق فالخب دحاولا لجرلا باصن هدنع اهباصنو ضارقلا

 لاقف ءرقلا نم ةاقاسملا هيلع تعقو ام رادقم يف لماعلاو لاملا بر فلتخا
 : يعفاشلا لاقو « هبشي امب ىقأ اذإ هنيمي عم لماعلا لوق لوقلا : كلام

 كلام بجوأو © عيبلاب ههبش ةرجألا لماعلل نوكتو « ناخسافتيو نافلاحتي

 ىوقأ ىلع بجت نييلا نأ هلصأ نمو « نوم هنأل لماعلا قح يف نيبلا
 نيب اهيف فالخلا رهتشا يتلا نكل « ةريثك بابلا اذه عورفو . ةهبش نْيّيعادتملا
 ش . اهانركذ يتلا هذه يه ءاهقفلا
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 ةدسافلا ةاقاسملا ماكحأ

 اهنأ عرشلا اهزوج يذلا هجولا ريغ ىلع تعقو اذإ ةاقاسملا نأ ىلع اوقفتاو

 ليقف ؟ اهيف بجي اذام لمعلاب تتاف اذإ اوفلتخاو . لمعلاب تفت مل ام خسفنت
 لوق سايق وهو ء داسفلا عاونأ نم عون لك يف لثلا ةراجإ ىلإ درت اهنإ

 نم هلام نم رجؤتسا ء هظفح نكمي مل نإف , هيلع فرشي نم هيلإ ض « هتنايخ تبث اذإ امأ
 « هنم ظفحي لب . هماقم هريغ ماقي 'ال : كلام باحصأ لاقو « دمحأو , يعفاشلا دنع هلع لمعي

 ينغملا ) رظنا . ةنايخ ريغب قسف ول ام هبشأف « هنم ةدوصقللا عفانملا ءافيتسا عني ال « هخسف نأل
 .( 4258/١ عومجملا)و ( 6

 « ترهظ دق ةرلا تناك نإف « هلدب نيعيل , ماحلل رمألا عفر لاملا برلف « لماعلا بره اذإ امأ

 ىلإ جيتحا نإو « كلذ لمعي نم لمعلا نم يقب ام رجألا هيلإ جاتحي ام لماعلا بيصن نم عيب
 0 . ( ١/5088؟ عومجملا ) رظنا . يعفاشلا بهذم اذهو « عيمجلا عيب

 مح « هموزلب انلق نإو ءزئاج دقع هنأل ٠ خسفلا لاما برلف ٠ لماعلا بره اذإ ء دمحأ بهذنو

 . ( 605/0 ينغملا ) رظنا . هماقم موقي نأ هثراو ىبأو ٠ تام ول ام

 لاقو . دماح نبا هركذ . دمحأ دنع لاملا بر لوق لوقلاف ٠ لماعلل طورشلا ءزجلا يف افلتخا نإ )١(

 « لمغعلاو « طئاحلل هماستل ًاببس ىوقأ هنأل « هبشي ام ىعدا اذإ ٠ لماعلا لوق لوقلا : كلام

 ( 5٠١/0 ينغملا ) رظنا . رجشلا نم ةاقاسملا هتلوانت ايف كلذكو « نافلاحتي : يعفاشلا لاقو

 . ( ١/57؟ عومجملا عم بذهملا )و
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 لثملا ةاقاسم ىلإ درت اهنإ ليقو ٠ كلام نع نيتياورلا ىدحإ سايقو يعفاشلا
 لاقف مماقلا نبا امأو « كلام نع هتياورو نوشجاملا نبا لوق وهو « قالطاي
 . لثملا ةراجإ ىلإ : اهضعب يفو « اهلثم ةاقاسم ىلإ درت : اهضعب يف

 لثملا ةراجإ ىلإ درت اهنإ هبهذم يف ليقف ٠ كلذ يف هنع ليوأتلا فلتخاو
 هيف طئاح يف ةاقاسملا اهادحإ : اهلثم ةاقاسم ىلإ درت اهنإف لئاسم عبرأ يف الإ
 .هعم لمعي نأ لاملا بر ىلع قاسملا طرتشا اذإ ةيناثلاو . معطأ دق رمت

 ةنس طئاح يف هاقاس اذإ ةعبارلاو . ةدحاو ةقفص يف عيبلا عم ةاقاسملا ةثلاثلاو
 اذإ ةاقاسملا نأ كلذ يف هدنع لصألا نإ ليقو ء فصنلا ىلع ةنسو ثلثلا ىلع

 لبق نم رفلا عيب نم وأ ةدسافلا ةراجإلا نم اهلخد ام لبق نم داسفلا اهقحل
 اهيف در ةدايز نم هبحاص ىلع اههدحأ هطرتشي امم كلذو ٠ هحالص ودبي نأ

 وأ ريناند هبحاص امهدحأ ديزي نأ ىلع هيقاسي نأ لثم « لثللا ةرجأ ىلإ
 « ةدساف ةراجإ تناك طئاحلا بر نم تناك نإ ةدايزلا هذه نأ كلذو « مارد

 . قلخي نأ لبق رفلا عيب تناك لماعلا نم تناك نإو

 ةاقاسم ىلإ دريف ةفلتخم طئاوح ىلع ةاقاسملا لثم ررغلا لبق نم هداسف امأو

 وهو « عبار لوق ةلأسملا يفو . سايق ريغ ىلع ٍراج ناسحتسا هلك اذهو « لثملا
 ناك نإ هيلع طرش يذلا ءزجلا نم رثكأ نكي مل ام هلثم ةاقاسم ىلإ دري هنأ
 . انضرغ بسحب فاك اذهو . قاسلال طرشلا ناك نإ لقأ وأ « قاسملل

 »نا خا +



 اىك؟#

 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو .. ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ' اهلست سو هبحصو ش

 « ةكرشلا باتك

 ماكحألا يف ةحصلل ةبجوملا اهناكرأ يفو « اهعاونأ يف ٠ ةكرشلا يف رظنلاو

 ىلع مهنيب هيف فالخلا رهتشا امو « هيلع اوقفتا ام باوبألا هذه نم ركذن نحنو
 ةعبرأ ىلع راصمألا ءاهقف دنع ةلملاب ةكرشلاو . باتكلا اذه يف هاندصق ام
 . هوجولا ةكرشو . ةضوافملا ةكرشو نادبألا ةركشو : نانعلا ةكرش : عاونأ

 اذه فرعي مل مهضعب .ناك نإو « نانعلا ةكرش يهو « اهيلع قفتم اهنم ةدحاو

 ةثالثلاو . دعب يتأيس ام ىلع اهطورش ضعب يف اوفلتخا اوناك نإو « ظفللا
 . اهيلع مهنم قفتا نم دنع اهطورش ضعب يف فلتخمو « اهيف فلتخم

0 0 0 

 نانعلا ةكرش يف لوقلا

 يف : يناغلاو . لاومألا نم اهلحم : لوألا : ةثالث ةكرشلا هذه ناكرأو
 لمعلا ردق ةفرعم يف : ثلاشلا . هيف كرتشملا لاملا ردق نم حبرلا ردق ةفرعم

 . لاملا ردق نم نيكيرشلا نم

 ةكرتشم ريصتف « اهواه فذحت دقو . نوكسف + حتفو ءرسكف ء حتف ىكحو ٠ نوكسف ءرسكب *
 . طالتخالا : ةغل يهو بيصنلا نيبو « اهنيب
 ًارهق ولو . قحلا توبث : يه وأ ( ةلبانحلا ) فرصت وأ « قاقحتسا يف عاتجالا يه : اعرشو
 . ( ةيعفاشلا ) دحاو نم رثكأل ءيش يف اعئاش

 نانعلا ةكرش يف لوقلا
 عامجإلاب ةزئاج يهو « امهنيب حبرلاو « اهنادبأب اهيف المعي نأ ىلع اهيلام نانثا كرتشي نأ يهو
 نيب ايوس ذإ « نيسرافلاك « فرصتلاو « لأم يف نايواستي اهنأل كلذب تيمسو . رذنملا نبا هركذ



 ليك

 اوفلتخا ام هنمو « هيلع اوقفتا ام هنف « ةكرشلا لحم امأف : لوألا نكرلا
 ينعأ : نيعلا نم دحاولا فنصلا يف زوجت ةكرشلا نأ ىلع نوماسملا قفتاف « هيف

 طرش نمو « ةزجانم هيف عقت العيب ةقيقحلا يف تناك نإو « مهاردلاو ريناندلا
 يف ىنعملا اذه صصخ عامجإلا نكل « ةزجانملا مهاردلا يفو بهذلا يف عيبلا

 ةدحاو ةفصب نانوكي نيضرعلاب ةكرشلا ىلع ملعأ اهف اوقفتا كلذكو « ةكرشلا
 ةكرشلا لثم « ةفلتخلا نويعلابو نيفلتخلا نيضرعلاب ةكرشلا يف اوفلتخاو
 ًافنص ناك اذإ يوبرلا ماعطلابو ء رخآلا نم مهاردلاو « امهدحأ نم ريناندلاب
 : لئاسم ثالث انههف « أدحاو

 ضورع يف وأ « ضورعلا نم نيفنص يف اكرتشا اذإ امأف : ىلوألا ةلأسملا
 هنع ليق دقو « كلام بهذم وهو « مساقلا نبا كلذ زاجأف « ريناند وأ مهاردو
 نوكي نأ كلذو « عيبلاو اهيف ةكرشلا عامجا ةيهاركلا ببسو . كلذ هرك هنإ
 ِضَرَعلا نم ءزجب هِضَرَع نم ًاءزج عاب اههنم دحاو لك نأك « نيفلتخم ناضرعلا
 يعفاشلاو « مِقلا ةكرشلا اهيف تعقو اذإ ضورعلا يف ربتعي كلامو رخآلا

 نأ ("دماح وبأ ىحو . ضورعلا ناثأ ىلع الإ ةكرشلا دقعنت ال : لوقي

 مهاردلاب الإ زوجت ال ضارقلا لثم ةكرشلا نأ ىلإ ريشي يعفاشلا بهذم رهاظ

 . ءاوس نانوكي اهنانع نإف ءريسلا يف ايواستو « اهيسرف -

 « تضرع اذإ « ةجاح يل تْنع : لاقي « ضرع اذإ ءيشلا نع نم ةنقتشم يه : ءارفلا لاقو

 ش . هبحاص كراشي نأ هل ّنع اههنم الك نأل «٠ كلذب ةكرشلا تيبسف

 ءهلام لثمب هضراع اذإ « ًانالف تناع: لاقي « ةضراعملا ينهو « ةتئاعملا نم ةقتشم يه : ليقو

 لوق ىلإ عجري اذهو . هلاعفو « هلامب هبحاصل ضراعم نيكيرشلا نم دحاو لكف هلاعفأو

 . ( 3670 ينغملا ) رظنا . ءارفلا

 . ةيعفاشلا نم يسوطلا يللازغلا دمع نب دمع دماح وبأ )١(
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 . © طلخلا ماقم موقت اهيف ةعاشإلا نأ سايقلاو : لاق « ريناندلاو

 انت د نا

 .لشم ءاسنلا اهيف زوجي الامم نافنصلا ناك نإ امأو : ةيناغلا ةلأسملا
 نيماعطلاب وأ ء رخآلا دنع نم مهاردلاو امههدحأ دنع نم ريناندلاب ةكرشلا
 امل كلذو « ةرم هعنمو « ةرم هزاجأف « كلام لوق كلذ يف فلتخاف « نيفلتخلا

 ةكرشلا نم رخآلا دنع نم ريناندلاو امهدحأ دنع نم مهاردلاب ةكرشلا لخدي

 : مدعو ةكرشلا نم نيفلتخلا نيماعطلا لخدي الو « زجانتلا مدعو ًاعم فرصلاو

 . © اهزاجأ للعلا هذه ربتعي مل نمو « مساقلا نبا لاق عنملابو «زجانتلا .

 ا دا ان

 نبا. اهزاجأف . دحاو فنص نم ماعطلاب ةكرشلا امأو : ةثلاثلا ةلأسملا

 ةضفلا وأ بهذلا نم دحاولا فنصلا يف اهزاوج ىلع مهعامجإ ىلع ًاسايق مساقلا

 . ذإ « هيف لخدي يذلا ةزجانلا مدعب  روهشملاوهو - هيلوق دحأ يف كلام اهعنمو

 اهبو « عاتبيو ٠ عابي ايم لكل لصأ اهنأل «ريناندلاو . مهاردلا ىلع ةكرشلا حصت ةيعفاشلا دنع )١(

 : نافنصف « ضورعلا نم امهاوس ام:امأف « حابرألا نم اهيف ديزي امو « لاومألا ةيق فرعت

 امهدحأ ةيق ديزت دق األ اهيلع ةكرشلا دقع زوجي الف « بايثلاو , ناويملاك هل لثم ال فنص

 .رخآلا نود

 يناثلاو . يطيوبلا هيلع صن زوجي:ال امهدحأ : ناهجو هيفف .. ناهدألاو ٠ بوبحلاك هلام امأو

 . ( 21/77 عومجلا غم بذهملا ) رظنا . قحسإ يبأ لوق وهو زوجي
 هاكحو . بلاط يأ ةياور يف هيلع صن . دمحأ بهذم رهاظ يف ضورعلاب ةكرشلا زوجت الو

 وبأو « قاحسإو . يروشلاو « ريثك يبأ نبا ىحيو « نيريس نبا كلذ هركو .رذنملا نبا هنع

 . ( 16/0 ينغملا ) رظنا . ةفينح وبأو «روث
 )١( سنجلا يف نيلاملا داحتا دمحأ دنع طرتشي ال ٠ ريناند رخآلاو « مهارد اههدحأ جرخي نأ زوجي لب .

 نسحلا لاق هبو . دمحأ هيلع صن ٠ نيريس نباو .
 طرش نيلاملا طلخ نأ ىلع ءانب  دبحاو لام يف اقفتي نأ الإ ةكرشلا حصت د ال : يعفاشلا لاقو

 ىنغملا ) رظنا ٠/ 39عومجملا عم بذهملا ) و.  ) 5/8١يغفاشلا بهذمل .



 الذكك

 نإ ليق دقو « عامجإلاب ةصخرلا عضوم ىلع ساقي ال نأ وه لصألا نأ ىأر .

 عيبلاو « ةيقلا يف ءاوتسالا ىلإ رقتفت ةكرشلا نأ كلذل كلام ةيهارك هجو
 دحاو فنص نم نيماعطلاب ةكرشلا ترقتفاف « ليكلا يف ءاوتسالا ىلإ رقتفي

 وه اذهف ء كلذ كلام هركف « دجوي داكي ال كلذو ليكلاو ةيقلا ءاوتسا ىلإ
 ٠ د . ةكرشلا لحم سنج يف مهفالتخا

 لاقف ؟ طلتخي ال وأ ء طلتخي نأ ةكرشلا لام طرش نه له اوفلتخاو )

 لثم . اكح امإو امدح امإ : "7 ( اطلتخي نأ : ةكرشلا .طرش نم نإ : كلام
 حصت ال : يعفاشلا لاقو « اهيلع ةقلطم اهيديأو دحاو قودنص يف انوكي نأ

 ءرخآلا لام نم امهددحأ لام هب زيتي ال ًاطلخ اهيلام اطلخي ىتح ةكرشلا

 وبأف . "هديب اههنم دحاو لك لام ناك نإو ةكرشلا حصت : ةفينح وبأ لاقو
 كارتشا كلذ ىلإ طرتشا كلامو « لوقلاب ةكرشلا داقعنا يف ىفتكا ةفينح

 نأ هققفلاو . طالتخالا نيةه ىلإ طرتشا يعفاشلاو ؛ لاملا يف فرصتلا

 هكيرشل هنم دجوي حصنلا نأل , متأو لضفأ نيكيرشلا لمع نوكي طالتخالاب
 2 .٠ هطورش يفو نكرلا اذه يف لوقلا وه اذهف « هسفنل دجوي ا

 »خخ

 اذإ هنأ ىلع اوقفتا مناف « حبرلا اهماستقا هجو وهو : يناثلا نكرلا امأف

 نييواستم ةكرشلا لام لصأ ناك نإ ينعأ , لاومألا سوؤرل اعبات حبرلا ناك

 ْش . نيفصن اههنيب حبرلا ناك

 )١( ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن نم فذح نيسوقلا نيب ام « .
 يعفاشلا لاقو . امههارضحأو « امهانيع اذإ « نيلاملا طالتخا طرتشي ال دمحأو « ةفينح يبأ دنع (0)

 . نالاملا طلتخي ىتح حصي ال
 . (85/1؟ ) يعفاشلا بهذمل ( عومجملا عم بذهملا ) رظناو ( 50/6 ىنغملا ) رظنا
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 ؟ حبرلا يف "نايوتسيو املاومأ سوؤر فلتخي نأ زوجي له اوفلتخاو
 . 29 كلذ زوجي : قارعلا لهأ لاقو ءزوجي ال كلذ : يعفاشلاو كلام لاقف
 امهدحأ طرتشا ول هنأ انكف « نارسخلاب حبرلا هيبشت نأ كلذ عنم نم ةدمعو
 هلام نع ًاجراخ حبرلا نم ًاءزج طرتشا اذإ كلذك ءزجي مل نارسخلا نم أءزج
 اههنيب ةعفنملا نأ ينعأ : نيكيرشلا نيب يذلا راقعلا ةعفنج حيرلا اوهبش ارو

 . ةكرشلا لصأ ةبسن ىلع نوكت

 ضارقلا يف زاج امل هنأ كلذو , ضارقلاب ةكرشلا هيبشت قارعلا لهأ ةدمعو

 الإ هلباقم لعجي سيل لماعلاو « هيلع احلطصا ام حبرلا نم لماعلل نوكي نأ

 تناك اذإ لاملا نم ءزج لمعلل لمجي نأ ىرحأ ةكرشلا يف ناك طقف المع

 ًالباقم حبرلا نم ءزجلا كلذ نوكيف « ًالمعو اهتم دحاو لك نم الام ةكرشلا

 يف نوتوافتي ؟ لمعلا يف نوتوافتي سانلا نإف « هبحاص لمع ىلع هلع لضفل
 . كلذ ريغ

 ايت ذي ذيك

 لامال كلام دنع انلق ا عبات هنإف « لمعلا وه يذلا : ثلاثلا نكرلا امأو

 ءاماعلا نم نأ نظأو « لاملا عم ربتعي ةفينح يبأ دنع وهو « هسفنب ربتعي الف
 مهنإف . ) لمعلا ىلإ ًاتافتلا نييواستم اههالام نوكي نأ الإ ةكرشلا زيجي ال نم

 ناك يواستلا ىلع اهنيب لاملا نكي مل اذإف وتسم بلاغلا يف لمعلا نأ نوري

 )١( كلذ لمأتف ( ايوتسيو ) ةيوغللا ةدعاقلا بسحو « خسنلا عيمج يف اذكه ٠

 . دمحأ بهذم وهو , زوجي ةفينح وبأ لاقو ( 4//١؟ عومجملا عم بذهملا ) يعفاشلا بهذمل رظنا (؟)
 . ( ؟١/89 ليبسلا رانم ) رظنا

 « يعخنلاو ٠ يبعشلاو « نسحلاو ء دمحأ لاق هبو .ردقلا يف نيلاملا يواست طرتشي ال (؟)
 . زوجي ال كلذ : مهضعب لاقو ةيعفاشلا رثكأ هيلعو . يأرلا باحصأو « قحسإو ٠ يمفاشلاو
 . ( 20/١١ عومجملا عم بذهملا )و . ( ٠١/0 ينغملا ) رظنا
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 ىلع ءاماعلا عمجأ : رذنملا نبا لاق اذهلو ؛ لمعلا يف امهدحأ ىلع نبغ كلانه

 هبحاص لام لثم الام نيكيرشلا نم دحاو لك اهيف ٌحِرْخُي يتلا ةكرشلا زاوج
 .زيقي ال ًادحاو الام اريصي ىتح اهناطلخي مث «ريناند وأ مارد ينعأ : هعون نم

 لضف نم ناك ام نأ ىلعو « ةراجتلا عاونأ نم ايأر ام ايرتشيو اعيبي نأ ىلع
 لك عاب اذإ كلذو ء« كلذك وهف ةراسخ نم ناك امو « نيفصنب امهنيب وهف
  ًافالخ هيف نأ ىلع لدي طرغلا اذه هطارتشاو « هبحاص ةرضحب اههنم دحاو

 اهنم دحاو لك عيبي نأ ءاكرشلا طرش نم سيل هنأ روهجلا دنع روهشلاو

 . 29 هبحاص ةرضحب

 انا ديل ايل

 ةضوافملا ةكرش يف لوقلا

 « اهزاوج ىلع ةلملاب ةفينح وبأو كلام قفتاف « ةضوافملا ةكرش يف افلتخاو
 . "زوجت ال : يعفاشلا لاقو « اهطورش ضعب يف اوفلتخا ناك نإو

 هبحاص ىلإ نيكيرشلا نم دحاو لك ضوفي نأ ةضوافملا ةكرش ىنعمو
 عاونأ عيمج يف مهدنع عقاو كلذو « هروضحو هتبيغ عم هلام يف فرصتلا

 نذأ نإفف « فرصتلا يف هبحاصل اههنم دحاو لك نذأي نأ : اهتحص طرتشي نمو : ةمادق نبا لاق )١(
 هيف فرصت ادلب وأ  ًاعون وأ « اسنج هل نيع نإو « اهيف فرصت تاراجتلا عيمج يف ًاقلطم هل
 . ( 31/0 ينغملا ) رظنا . ليكولاك هيلع فقوف « نذإلاب فرصتم هنأل « هريغ نود

 ةضوافملا ةكرش يف لوقلا

 ( بذهلا عم عومجما )رظنا . ةبزاضللو « نانعلا ةكرش ىوس تاكرشلا عاونأ زيجي ال يعفاشلا ()
 « ةكرشلا عاونأ عيمج يف اكرتشي نأ وهو . ةفينح وبأو « يعازوألاو , يروثلاو ء دمحأ اهزاجأو
 . عون اذه . كلذ حصيف , نادبألاو  هوجولاو « نانعلا ةكرش يف اغمتجي نأ لثم

 وأ « ثاريم نم اههنم دحاو لكل لصحي ايف كارتشالا ةكرشلا يف ايهنيب الخدي نأ : يناثلا عونلاو
 دنع ناضو « ةيانج شرأ نم رخآلا مزلي ام امهنم دحاو لك مزليو . ةطقل وأ ء زاكر نم هدجي
 رظنا . كلام نع كلذ يكحو « ةفينح وبأو « يعازوألاو ٠ يروثلا هزاجأو « يعفاشلاو  دمحأ
 ش ْ 3١/0 ( . ٠ ينغملا )



 ا1مكف

 « لاومألا طالتخا ىلع قلطني انإ ةكرشلا مسا نأ يعفاشلا ةدمعو . تاكلتمملا
 « الوصأ كارتشاب الإ ةكرتشم عورفلا نوكت نأ زوجي الو ٠ عورف حابرألا نإف
 ررغلا نم كلذف هسفن كلم يف هبحاصل أمبير انهنم دحاو لك طرتشا اذإ امأو
 0 ْ . ةضوافملا ةكرش ةفص هذهو ءزوجي ال امبو

 لام نم ءزجب هلام نم ًاءزج عاب دق اههنم دحاو لك نأ ىريف كلام امأو

 . هدي يف يقب يذلا ءزجلا يف رظنلا ىلع هبحاص اههنم دحاو ٌلْكَو مث « هكيرش
 انهه وهف ةفينح وبأ امأو . ةلكوو ًاعيب يه تسيل ةكرشلا نأ ىري يعفاشلاو
 فلتخي ام امأو . طقف دقتنلا الإ نانعلا ةكرش يف ىعاري ال هنأ يف هلصأ ىلع
 نم نأ ىري ةفينح ابأ نإف . ةكرشلا هذه طورش نم ةفينح وبأو كلام هيف
 اهطرش نم سيل : كلام لاقو . لاومألا سوؤر يف يواستلا ةضوافملا طرش
 نأ الإ ءيش امهدحأل نوكي ال « ةفينح وبأ لاقو « نانعلا ةكرشب ًاهيبشت ك ن
 ينعأ « نيرمألا نيذه يضتقي ةضوافملا مما نأ مهتدمعو . ةكرشلا يف لخدي
 . اهكلم ممعتو نيلاملا يواست
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 نادبألا ةكرش يف لوقلا

 اهنم عنمو « ةزئاج ةيكلاملاو ةفينح يبأ دنع.ةلجلاب نادبألا ةكرشو
 نأل « لامعألاب ال لاومألاب صتخت امنإ ةكرشلا نأ ةيعفاشلا ةدمعو . ") يعفاشلا
 دنع ًالوهجم اههنم دحاو لك لمع ناك ذإ . مدنع ررغ وهف طبضني ال كلذ
 كلذ اوقحتسا افإ مهو « ةهنغلا يف نيفاغلا كارتشا ةيكلاملا ةدمعو . هبحاص

 . لمعلاب

 باضطخلا وبأ لاقف ٠ اهفالتخا عم امأف « عئانصلا قافتا طرشب نكلو « دمحأ دنع كلذك زوجتو )١(
 يف اكرتشا امنأل « ء حصت : : ةلبانحلا نم يضاقلا لاقو . كلام لوق وهو ؛ ؛ حصت ال ةلبانحلا نم



 لذ

 نيسرف دعس باصأف « ردب مى ًادعس كراش دوعسم نبا نأ نم يور امو

  نإف ًاضيأو . © اهيلع متلي م ينلا ركدي ملف ؛ . ًائيش دوعسم نبا بصي ملو

 نأ يمفاشللو . ةكرشلا هيلع دقعنت :: نأ زاجف لمعلا ىلع دقعنت افإ ةبراضملا

 مح نوكي نأ هبشي كلذكو « اهيلع ساقي الف لوصألا نع ةجراخ ةضوافملا

 « ناكملاو نيتعنصلا قافتا كلام دنع اهطرش نمو « ةكرشلا نع أجراخ ةهنغلا

 غابدلا هدنع كرتشيف « نيتعنصلا فالتخا عم زوجت : ةفينح وبأ لاقو

 نوكي يذلا ررغلا ةدايز كلام ةدمعو . كلام دنع ناكرتشي الو ءراصقلاو

 ةكرشلا زاوج ةفينح يبأ ةدمعو : ناكملا فالتخا وأ .نيتعنصلا فالتخا دنع

 . لمعلا ىلع
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 هوجولا ةكرش يف لوقلا

 (" ةزئاج : ةفينح وبأ لاقو « ةلطاب يعفاشلاو كلام دنع هوجولا ةكرشو

 . لام الو ةعنص ريغ نم ممذلا ىلع ةكرشلا يه ةكرشلا هذهو

 , لمعلا ىلع وأ لاملا ىلع قلعتت افإ ةكرشلا نأ يعفاشلاو كلام ةدمو

 دحاو لك نأل « ررغلا نم كلذ يف ام عم ةلأسلا هذه يف نامودعم امهالكو

 ةفينح وبأو «٠ صوصخم لمع الو ةعانصب دودحم ريغ بسكب هبحاص ضراع اههنم
 . ةكرشلا هيلع .دقعنت نأ زاجف لامعألا ن م لمع هنأ دمعي

 ايت ذي اذ

 ةجام نباو « دواد وبأ هاور دوعسم نبا ثيدح )١(

 هوجولا ةكرش يف لوقلا

 وبأ لاق هبو .رذنلا نباو ٠ نيسحلا نب دمعو « يروثلا لاق اذهو . كلذك دمحأ نع زئاج يهو (؟)
 .. 1١5/9(. ءاهقفلا ةفحت )و ( ١4/0 ينغملا ) رظنا : ةفينح



 4١م1

 ةحيحصلا ةكرشلا ماكحأ يف لوقلا

 نأ نيكيرشلا دحأل يأ : ةمزاللا دوقعلا نم ال ةزئاجلا دوقعلا نم يهو

 لام نم اهتوسكو اههتقفنو ٠ ثوروم دقع يهو « ءاش ىتم ةكرشلا نم لصفني

 نيكيرشلا دحأل زوجيو اهلثم ةقفن نع اجرخي لو لايعلا يف ابراقت اذإ ةكرشلا
 نأ هل زوجي الو « ةرورض كلذ ىلإ تعد اذإ عدوي نأو ضراقي نأو عضبي نأ

 رظن هنأ ىري افرصت الإ هيف فرصتي نأ الو « ةكرشلا لام نم أئيش بهي
 . اف

 ةراجتلا نم الام عفدي نأ لثم نماض وهف ىدعت وأ ءيش يف َرْصَق نم امأف
 لبقي نأ هلو « ْدِهْشُي مل ذإ رصق هنأل نضي هنإف « ضباقلا هركنيو دهشي الف
 هيلع مهتي نمل لام يف نيكيرشلا دحأ رارقإو ءارشلا يف بيعملا ءيشلا

 لام نم بهذ ام نيكيرشلا دحأ نمضي الو « هتيلوتو هتلاقإ زوجتو ءزوجي ال
 نذإب الإ هريغ ضراقي نأ.ضوافملا كيرشلل زوجي الو « قافتاب ةراجتلا

 « ةراجتلا لام يف هيلع اهفو هل ايف هبحاص ةلزنم امهنم دحاو لك لزنتيو هكيرش

 . ةريثك بابلا اذه عورفو





 لكيذفز

 هلآو دمح انديس ىلع هللا ىلصو .. محرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست ملسو هبحصو

 « ةعفشلا باتك

 يفو محلا اذه حيحصت يف : لوألا مسقلا : نيمسق يف ًالوأ ةعفشلا يف رظنلاو

 . هماكحأ يف : يناثلا مسقلا ٠ هناكرأ

 امل , هيلع نوقفتم نوماسملاف « ةعفشلاب كحلا بوجو امأف : لوألا مسقلا
 عيب ىري ال نم ىلع لمأتي ام الإ « ةتباثلا ثيداحألا نم كلذ يف درو
 هيف عوفشملاو « هيلع عوفشملاو « عفاشلا : ةعبرأ اهناكرأو ء عاشملا صقشلا
 . ةعفشلاب ذخألا ةفصو

 نأ ىلإ ةنيدملا لهأو ٠ يعفاشلاو كلام بهذ « عفاشلا وهو : لوألا نكرلا
 ىلوأف « ةبترم ةعفشلا : قارعلا لهأ لاقو « مماقي مل ام كيرشلل الإ ةعفش ال
 يف تيقب اذإ مساقملا كيرشلا مث , مساقي مل يذلا كيرشلا ةعفشلاب سانلا
 ةعفش ال : ةنيدملا لهأ لاقو « قصالملا راجلا مث , ةكرش نحصلا يف وأ قرطلا

 نم طلغو « ءافلا نوكسو « ةمجعملا ضب ةعفشلا : حتفلا يف ظفاحلا لاقف « ةغل اهفيرعت امأ 1

 . ةناعإلا نم ليقو . ةدايزلا نم ليقو « جوزلا وهو « عفشلا نم ةذوخأم يهو  اهكرح
 ةتباث يهو « هيلإ تلقتنا نم دي نم هنع ةلقتنملا هكيرش ةصح عازتنا كيرشلا قاقحتسا يه : ًاعوشو

 طورشب الإ تبثت الو . ةحجار ةحلصمل عرشلا اهتبثأ نكل ٠ لصألا فالخ ىلع تتبث دقو عامجإلاو ةنسلاب .
 : يعفاشلاو دمحأ دنع

 ش . موسقم ريغ ًاعاشم كلملا نوكي نأ : لوألا
 . اهررض موديو « ماودلا ىلع ىقبت يتلا يه اهنأل , ًاضرأ عيبملا نوكي نأ : يناثلا
 ا . الف نكمي ال ام امأف « هتمسق نكمي ام عيبلا نوكي نأ : كلاثلا

 ؛ ةقدصلاو , ةبلاك ضوع ريغ نم لقتتلا امأو , ضومب ًالقتنم اصقش نوكي نأ : عبارلا

 . الف ثرإلاو ٠ ةيصولاو



 لني

 () مساقملا كيرشلل الو راجلل

 نب ةماس يبأ نع باهش نبا نع كلام لسرم : ةنيدملا لهأ ةدمعو
 مسقي مل اهف ةعفشلاب ىضق هلي هللا لوسر نأ » بيسملا نب ديعسو نمحرلا دبع

 نأ » ًاضيأ رباج ثيدحو « ةعفش الف مهنيب دودحلا تعقو اذإف « ءاكرشلا نيب

 « ةعفش الف دودحلا تعقو اذإف « مسقي مل ايف ةعفشلاب ىضق هلي هللا لوسر

 رمعم ثيدح : لوقي لبنح نب دمحأ ناكو 7 دواد وبأو يذمرتلاو سم هجرخ
 . ةعفشلا يف يور ام حصأ نمحرلا دبع نب ةماس يبأ نع يرهزلا نع

 نع هاور افإ كلام ناك ذإ يلإ بحأ كلام لسرم : لوقي نيِعَم نبا ناكو

 هدانسإ يف باهش نبا ىلع فالتخالا اذه موق لعج دقو « ًافوقوم باهش نبا
 « ةريره يبأ نع باهش نبا نع أطوملا ريغ يف كلام نع يور دقو « هل ًانيهوت
 الف دودحلا تعقو اذإ هنأ نم هيف ركذ امرثألا اذه نم مهلالدتسا هجوو
 ىرحأ يهف « مماقملا كيرشلل ةبجاو ريغ ةعفشلا تناك امل هنأ كلذو « ةعفش

 . مساق اذإ راج وه مساقملا كيرشلا نإف ًاضيأو ء راجلل ةبجاو نوكت ال نأ

 )١( موسقملا ريغ عاشملا كلملا يف نوكت ةعفشلا ٠ ناثعو ءرمع لاق هبو . هل ةعفش الف ءراجلا امأف «

 بيسلا نب ديعسو «زيزعلا دبع نب رمعو ٠ يراصنألا ىحيو « يرهزلاو ء راسي نب ناهلسو «

 . ةعيبرو « دانزلا وبأو ٠ كلامو ء نمحرلا دبع نب ةريغملاو ٠ قحسإو « يعفاشلاو « يعازوألاو «
 رذنملا نباو « دمحأو ءروث وبأو .

 يف ةكرشلا مث ةكرشلاب ةمفشلا : ةفينح وبأو ٠ ليل يبأ نباو ٠ يروثلاو ٠ ةمربش نبا لاقو .

 « اكرتشم قيرطلا ناكو ٠ نكي مل نإف . كيزشلا مدقي : ةفينح وبأ لاقو . راوجلاب مث قيرطلا

 رخآ برد نم قصاللا مث « برقألاف برقألا بردلا لهأ عيم ةعفشلا تبث « ذفني ال « بردك

 . ( 57/0 راطوألا لين ) و ( ١8/0 ىنغملا ) رظنا . ةصاخ

 تمعقو اذإف « مسقي مل ايف ةعفشلا وتل هللا لوسر لمج اغإ هرباج ثيدح : ظفاحلا لاق (5)
 هوحن ملسلو « هنع ةماس يبأ قيرط نم ظفللا اذه يراخبلا « ةعفش الف قرطلا تفرصو « دودحلا

 هلوق نم نأ يدنع : هيبأ نع للعلا يف متاح يبأ نبا لاقو . رباج نع ريبزلا يأ قيرط نم

 < نأب يواحطلا هلعأو « مسقي مل » هلوق ىلإ هنم عوفرملاو . رباج لوق نم ( هرخآ ىلإ تعقو اذإ )



 اماه

 قحأ راجلا » : لاق هنأ هت ينلا نع عفار يبأ ثيدح قارعلا لهأ ةدمعو

 هيلع هنع دواد وبأو يذمرتلا جّرخو « هيلع قفتم ثيدح وهو (7 « هبقّصب
 يذمرتلا هححصو (” «راجلا رادب قحأ رادلا راج » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا
 ررضلا عفد اهنم دوصقملا امنإ ةعفشلا تناك امل هنأ ًاضيأ مهل ىنعملا قيرط نمو

 « هب قحلي نأ بجو راجلا يف ًادوجوم ىنعملا اذه ناكو ٠ ةكرشلا نم لخادلا
 . راوجلا يف هنم مظعأ ةكرشلا يف ررضلا دوجو : اولوقي نأ ةنيدملا لهألو

 هدي نم دحأ كلم جرخي ال نأ يضتقت لوصألا نأ ةيكلاملا ةدمعف ةلملابو

 لدي ىتح هاضرب الإ هدي نم جرخي الف ًائيش ىرتشا نم نأو « هاضرب الإ

 ظفلب يعفاشلا هاورو . ةحداق ةلعب تسيل اهنأب هيلع درو . هولسزأ كلام باحصأ نم ظافحلا 0 -
 نع جيرج نبا نع ماس نب ديعس نع « ةعفش الف ٠ دودحلا تعقو اذإف « مسقي مل اهف ةعفشلا »

 - [طوملا يف وهو « ًالسرم بيسلا نبا نع يرهزلا نع كلام هاورو . اذهب رباج نع ريبزلا يبأ
 هاورو « هيف ةريره يبأ ركذب اههريغو ٠ مصاع وبأو ٠ نوشجاملا نبا كلام نع هلصوو « كلذك

 نبا ناك افإو ةريره يبأ نع ةماس يبأو ء ديعس نع يرهزلا نع قحسإ نباو « جيرج نبا
 . يقهيبلا كلذ نّيي « ًالسرم هِيَ ينلا نع ديعس نعو .رباج نع ةماس يبأ نع هيوري باهش
 . ( ه5/؟ صيخلتلا ) رظنا . رباج نع ةماس يبأ نع يرهزلا نع يعفاشلا هلصوو

 )١( دحأو . يراخبلا هاور ثيدحلا ٠ يئاسنلاو ٠ رابخألا ىقتنم ) رظنا . ةجام نباو 8/0/0 ( .
 فاقلاو « ةلمهملا نيسلا حتفب ( هبقس )و ٠ لدب ةلمهملا ( داصلاب ) لاقيو « ةدحوم ءاب اهدعبو

 ةرواجماو « برقلا وهو « اهناكسإو « فاقلا حتفب زوجيو « ةلمهملا نيسلا .
 « يناربطلاو « دمحأو ء هححصو « يذمرتلاو « دواد وبأ هاور «رادلاب قحأ رادلا راج » ثيدح (؟)

 ناك اذإ , ًابئاغ ناك نإو « هل'رظتني « ضرألاو «رادلاب قحأ » ةدايزب نكل « يقهيبلاو

 . « أدحاو اهقيرط

 « عويبلا » يف دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا ردصف « نيثيدح نم بكرم وه : يعليزلا لاق
 نع ةداتق نع ةبعش نع يئاسنلاو « دوادوبأف « طورشلا » يف يئاسنلاو « ماكحألا » يف يذمرتلاو

 . هب ةداتق نع ديعس نع ةّيَلَع نبا ليعامسإ نع يذمرتلاو ٠ ةرمس نع نسحلا
 ةيقبو « هريغ نم رادلاب قحأ رادلا راج » دمحأ ظفل وهف , فلؤما هركذ يذلا ظفللا امأ
 ..( 779/6 ةيارلا بصن ) رظنا . ننسلا باحصأ هجرخأ ثيدحلا



 اذالك

 نأ بجوف « بابلا اذه يف راثآلا تضراعت دقو « صيصختلا ىلع ليلدلا

 نم قارعلا لهأل مذقتم فلس نيلوقلا الكلو « لوصألا هل تدهش ام حجري

 . ةباحصلا نم ةنيدملا لهألو « نيغباتلا

 ةي ذبح ١

 يف ةبجاو ةعفشلا نأ ىلع نوماسملا قفتا « هيف عوفشملا وهو : يناثلا نكرلا

 بهذم ليصحتف , كلذ ىوس اهف اوفلتخاو « اهلك نيضرألاو راقعلاو رودلا
 تيناوحلاو رودلا نم زاقعلا وهو : دوصقم اهدحأ : عاونأ ةثالث يف انأ كلام

 , لوحي الو لقني ال تباث وه امم رافعلاب قلعتي ام : يناغلاو.. نيتاسبلاو

 ةعفشلا اهيف بجت ةفص ىلع اهيف لصألا ماد ام , لختلا لاحمو رئبلاك كلذو

 . موسقم ريغ هكيرش نيبو هنيب ًاعاشم ضرألا وه لصألا نوكي نأ وهو « هنع
 ضرألا ءارك كلذكو . فالخ هنع اهيفو ءراثلاك هذي قلعت ام : ثلاثلاو

 ش . بتاكملا ةباتكو عرزلل

 ضورعلا نم اذه ادع ام امأو « احرلاو ماخلا يف ةعفشلا يف هنع فلتخاو

 يف الو قيرطلا يف هدنع ةعفش ال كلذكو . هدنع اهيف ةعفش الف ناويحلاو

 له « ِنْيّدلا يفو ةاقاسملا يفو ءرودلا ةيركأ يف هنع فلتخاو . رادلا ةصرع

 رمع لاق هبو « ةباتكلا هيلع يذلا كلذكو ؟ هب قحأ نيدلا هيلع يذلا نوكي

 هبو 7« ِنْيَّدلا يف ةعفشلاب ىضق هَ هللا لوسر نأ »يورو . زيزعلا دبع نبا

 . نْيّدلا يف ةعفش ال : مساقلا نبا لاقو « كلام باحصأ نم بهشأ لاق

 نإف » : لاقف ىلحلا يف مزح نبا هركذ ام تيأر افإو ء ظفللا اذهب ثيدحلا اذه ىلع رثعأ ل )١(

 اذهف « ىلوأ نيدلا بخاصف ء لجر ىلع ًانيد عاتبا نم « هِي يبنلا نع هيف يذلا ربخلا اوركذ

 ..( ٠6/٠١ ىلحلا ) رظنا . متع يبنلا نع زيزعلا دبع نب رمع نع مسي مل نمع هنأل , لطاب



 املاح

 . قتعلا ةمرحل ةباتكلا يف اهباجيإ يف افلتخي مو

 نأ موق نع يكحو . طقف راقعلا يف الإ ةعفش ال نأ ىلع راصمألا ءاهقفو

 ةفينح وبأ زجي لو « نوزوملاو ليكملا ادع ام ءيش لك يفو رئبلا يف ةعفشلا

 يعفاشلا قفاوو ٠ قيرطلاو ةصرعلا يف اهزاجأو « لحفلاو رئبلا يف ةعفشلا
 . "9 راثلا يف ًاعيمج هافلاخو ءرئبلا يفو قيرطلا يفو ةصرعلا يف ًاكلام

 نم تباشلا ثيدحلا يف درو ام راقعلا ىلع ةعفشلا رصق يف روهملا ةدمعو

 تفرصو دودحلا تعقو اذإف مسقي مل اهف ةعفشلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 , مسقي مل مادام ةمسقلا هيف نكمت اهف ةعفشلا : لاق هنأكف « ةعفش الف قرطلا

 ذخؤي هنإف « ضرألا عم عابي « سارغلاو « ءانبلا وه : ضرألل أعبت ةعفشلا هيف تبثت يذلا )١(
 تبثأ نم نيب هيف فرعن الو : ةمادق نبا لاق ء دحأ بهذم يف فالخ ريغب ضرألل اعبت ةعفشلاب

 . ًافالخ ةعفشلا

 . ضرألا عم عابت ةرهاظلا ةرقلاو « عرزلا وهف « ًادرفم الو « ًاعبت ةعفشلا هيف تبث هب ال ام امأ
 ذخؤي : كلامو « ةفينح وبأ لاقو . يعفاشلاو « دمحأ دنع لصألا عم ةعفشلاب ذخؤي ال هنإف
 : ءانبلاك , ًاعبت ةعفشلا هيف تبثتف « ةعفشلا هيف امب لضتم هنأل , هلوصأ عم ةعفشلاب كلذ
 سارغلاو
 ؛ ءانبلا هسكعو . رادلا شابقك ةعفشلاب ذخؤي الف « ًاعبت عيبلا يف لخدي ال هنأ : لوألا لوقللو
 ىحرلاو « ريغصلا ماملاك ءراقعلا نم هتمسق نكمي ال ام امأ ( 580/0 ينغملا ) رظنا . سارغلاو
 صارعلاو « ةقيضلا قيرطلاو « ( قييرطلاو ٠ ضوحلا هب دسي ام وهو ) ةداضفلاو ؛ ةريغصلا
 : ناتياور دمحأ نعف « ةقيضلا ( تيبلا ءانف يهو « ةصرع عمج )

 . يعفاشلاو « ةعيبرو « ديعس نب ىحي لاق هبو . هيف ةعفيش ال : ىلوألا
 ناتياور كلام نعو « جيرس نباو « يروثلاو « ةفينح يبأ لوق وهو « ةعفشلا اهيف : ةيناثلاو
 1 . اتمدقت نيتللاك

 نإف , ناماح هب حافتنالا نكمأو « ةمسقلاب رضتسي مل« , مق اذإ ثيحب عساولا ربكلا ماجا امأ
 ٠ نائيش كلذ نم لصحي نأ نكمأ قم دئاضعلاو « رودلاو ءرثلا كلذكو « هيف بج ةمفشا
 . ( 708/١١ عومجملا عم بذهملا ) رظناو ( 0 ينغملا ) رظنا . دمح دمحأ دنع ةعفشلا هيف بجتف

 , ىحرلاو , ماملاك هشمسق زوجت ال يذلاو « هتمسق زوجت يذلا راقعلا يف يوتبسي ةفينح يبأ دنعو
 . ةفينح يأ بهذمل ( 54/7 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . رئاغصلا رودلاو « رهنلاو « رئبلاو
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 راصمألا ءاهقف عضوملا اذه يف هيلع عمجأ دقو « باطخلا ليلدب لالدتسا اذهو

 . هب لالدتسالا ةحص يف مهفالتخا عم

 نأ » سابع نبا نع يذئرتلا هجرخ اف ءيش لك يف اهزاجأ نم ةدمع امأو

 . ةكرشلا ررض ىنعم نألو 27 « ءيش لك يف عيفش كيرشلا : لاق مقيم هللا لوسر
 كلام اذه ظحل الو ء رهظأ راقعلا يف ناك نإو ءيش لك يف دوجوم راوجلاو
 يف ةعفشلا عنم ىلع ةفينح وبأ لدتساو . راقعلا ىرجم راقعلا عبتي ام ىرجأ

 ىراحصلا رابآ ىلع رثألا اذه لمح كلامو 2« رثب يف ةعفش ال » يور امب رئبلا
 . ةكلقم ضرأ يف نوكت يتلا ال ٠ تاوملا ضرألا يف لمعت يتلا

 و0 #* * 

 كلما هيلإ لقتنا نم هنأ ىلع اوقفتا مهنإف هيلع عوفشملا امأو : ثلاثلا نكرلا

 اوفلتخاو . راجلل ةعفشلا ىري نم دنع راج نموأ مساققم ريغ كيرش نم ءارشب

 اذإ بجت اإ ةعفشلا نأ كلام دنع روهشملاف « ءارش ريغب كلملا هيلإ لقتنا نيف

 « كلذ ريغو تايانجلا شرأو رهملاو حلصلاو عيبلاك ضوعب كلملا لاقتنا ناك

 ريغب وأ ضوعب لقتنا كلم لكب بجت اهنأ ةيناث ةياور هنعو « يعفاشلا لاق هبو
 عيملا دنع ةعفش ال هنإف ثاريملا ادع ام . ةقدصلاو باوثلا ريغل ةبهطلك « ضوغ

 0 ٠ قافتاي هيف

 رهاظ ةيفنحلا ةدمعو ء طقف عيبللا يف مدنع ةعفشلاف ةيفنحلا امأو

 اهيف صن كلذ لب , تاعيبملا يف اهنأ يضتقي اهموهفم نأ كلذو ثيداحألا

 لك نأ تأرف ةيكلاملا امأو . هكيرش نذأتسي يتح عبي الف اهضعب يف ال

 « هدنسم يف هيوهأر نب قحسإ هاور ظفللا اذه « ءيش لك يف ةعفشلاو « عيفش كيرشلا » ثيدح )١(
 . ( 6//20 ةيارلا بصن ) رظنا . سابع نبا نع راثآلا حرش يف يواحطلاو

 . ينغملا يف ةمادق نبا هركذ ٠ لحف الو ءرئب يف ةعفش ال » ظفلب ناثع نع رثأ اذه (؟)



 كذغأ

 .ررضلا تربتعا اهنأ ةيناثلا ةياوزلا هجوو « عيبلا ىنعم يف وهف ضوعب لقتنا ام
 ْ . طف

 وبأ امأ ٠ يعفاشلا الو ةفينح يبأ دنع اهيف ةعفش الف باوثلل ةبملا امأو
 هدنع باوثلا ةبه نألف يعفاشلا امأو « عيبملا يف هدنع ةعفشلا نألف ةفينح

 اهيف ةعفشلا نأ يف هباحصأ دانعو هدنع فالخ الف « كلام امأو « ةلطاب

 . © ةبجاو

 نأ عئابلل هيف رايخلا ناك اذإ هنأ رايخلاب يذلا عيبملا نأ ىلع ءاماعلا قفتاو
 . عيبلا بجي ىتح بجت ال ةعفشلا

 ةعفشلا : نويفوكلاو يعفاشلا لاقف ؟ يرتشملل رايخلا ناك اذإ اوفلتخاو

 نإ ليقو « هنم هنابأو هكلم نع صقشلا مرص دق عئابلا نأل هيلع ةبجاو
 . ( كلام باحصأ نم ةعامج للاق هبو نماض ريغ هنأل هيلع ةبجاو ريغ ةعفشلا

 ريغب ةبهلاك ء ضوع ريغب لقتنملا امأو | ضوعب ًالقنتم ًاصقش لاملا نوكي نأ ةعفشلل طرتشي )١(
 « كلام مهنم « ملعلا لهأ ةماع دنع هيف ةعفش الف « ثرإلاو ٠ ةيصولاو « ةقدصلاو « باوث

 . يأرلا باحصأو « دمحأو « يعفاشلاو

 عيفشلا هذخأيو « ةعفشلا هيف نأ ةقذص وأ « ةبه لقنتملا يف ىرخأ ةياور كلام نع يكحو

 . ( 509/0 ينغملا ) رظنا . ىليل يبأ نبا نع كلذ يكحو « هتيقب

 طرشب ةبهلاو ء حلصلا نم هانعم يف ام وأ ٠ عيبلا يف ةيفنحلا دنع ةعفشلا نأ ةظحالم عم
 ةنفحت ) رظنا . ةعفش الف ءرخآلا نود امهدحأ ضبق اذإ امأف « نيلدبلا ضبق دجو اذإ « ضوعلا
 - دقع لك يف ةفينح يبأو « دمحأو ٠ يمفاشلاو , كلام دنع ةعفشلا يرجت كلذك . ( 7//؟ ءاهقفلا
 طورشملا ةبهلاو « لامال ةبجوملا تايانجلا نع حلصلاو « عيبلا ىنعب حلصلاك : عيبلا ىرجم ىرج
 . ( 5806/0 ينغملا ) رظنا . مدقت اك ضباقتلا اهيف طرتشي ةفينح ابأ نكل « مولعلا باوثلا اهيف

 امهدحأل مأ « امل رايخلا ناك ءاوس « دلمحأ دنع هئاضقتا لبق رايخلا عبب يف ةعفشلا تبثت ال ()

 ىتح ةعفشلا تبثت مل « امل وأ « عئابلل رايخلا ناك نإ : ةفينح وبأ لاقو . ناك اهيأ « هدحو

 يعفاشللو « هيف هريغل قح الو « هيلإ كلملا لقتنا دقف . يرتشملل رايخلا ناك نإو « يضقني
 فلؤملا لوق ىنعمو ( 5660/١١ عومجملا عم بذهملا )و (6 ينغملا ) رظنا . نيبهذملاك نالوق

 | . بيصنلا عطق دق عئابلا يأ « صقشلا مرص دق عئابلا »

 لاقيو « ءايلا ةدايزب صيقشلا كلذكو نيشلا رسكب وهو « أريثك وأ « ًاليلق بيصنلا : صقشلا
 . نيشلا رسكب كرشلا كلذك هل



 الييك

 يف كلام نعف « ضرأب ضرأ ليدبت يهو « ةاقاسملا يف ةعفشلا يف فلتخاو

 كارشألا نيب ةلقانملا نوكت نأ ثلاثلاو « عنملاو «زاوجلا : تاياور ثالث كلذ

 . بناجألا يف اهآرو كارشألا يف اهري ملف بناجألا وأ

* 0# #* 

 ذخأي اذامب نكرلا اذه يف رظنلاو ةعفشلاب ذخألا يف : عبارلا نكرلا.

 نثلاب عيبلا يف ذخأي هنأ ىلع اوقفتا مهنإف « ذخأي ىتمو « ذخأي مو « عيفشلا

 ىلإ نقلاب عيفشلا هذخأي له لجأ ىلإ عيبلا ناك اذإ اوفلتخاو « ًالاح ناك نإ
 هذخأي : كلام لاقف ؟ ريخم وهو « ًالاح نثلاب عيبملا ذخأي وأ . لجألا كلذ

 عيفشلا : يعفاشلا لاقو « ءىلم نماضب يتأي وأ ًايلم ناك اذإ لجألا كلذب

 لوق وحن وهو « لجألا تقو ىلإ رخأتت الإو ةعفشلا تلجعت لجع نإف « ريخم
 لوألا ناض يف تلخد دق اهنأل دقنلاب الإ اهذخأي ال يروثلا لاقو « نييفوكلا

 اهذخأ لجألا غلب نإف ء اهعاب يذلا دي يف ىقبت لوقي نم انمو : لاق
 : . © عيفشلا

 هنأ مهنع مولعم لاف « عيبب سيل امم تاضواعملا رئاس يف ةعقشلا اوأر نيذلاو

 نوكي نأ لثم ءردقتي سيل امم ضوعلا ناك نإ صقشلا ةيقب ةعفشلا ذخأي

 ريناند نكي ملو ردقتي ءيش يف ىطعم نوكي نأ امأو . علخ يف ىطعم
 يذلا ءيشلا كلذ ةيقب هذخأي هنإف « ًانوزوم الو ًاليكم ةلملاب الو مهارد الو

 كلذ ذخأ عرشلاب ردقلا دودحم ءيشلا كلذ ناك نإو « هيف صقشلا عفد

 « ًائيلم ًانيض ماقأ لاو ًائيلم ناك اذإ ء لجألا كلذب عيفشلا هذخأ « ًالجؤم نغلا ناك اذإ (1)

 : يروثلا لاقو . قحسإو « قحلا دبعو ,« كلام لاق هبو : دحأ بهذم اذه . هذخأو

 « لجألا يضم رظتني وأ ٠ لاح نْثب الإ اهذخأي ال : ةفينح وبأ لاقو . دقتلاب الإ اهذخأي ال

 . لاوقألا رهظأ وهو . لجؤملاب ذخألا هنكمي هنأل « ةفينح يبأ بهذك يعفاشلا نعو . ذخأي مث

 . ( 56١0/8 ينغملا )و ( 8/6 ةضورلا ) رظنا . يوونلا هركذ . يعفاشلل



 املا

 هذخأي هنإف 3 ةلقْتُم وأ هيلع تبجو ةحضَوُم يف صقشلا عفدي نأ لثم ,ردقلا

 . ةلّقتملا وأ ةحضوملا ةيدب

 عوفشملاو « رثكأ وأ ًادحاو نوكي ن أ ولخي ال عيفشلا نإف ؟ ذخأي م امأو
 عوفشملاو .دحاو عيفشلا نأ امأف ء رثكأ وأ ًادحاو نوكي نأ ولخي ال ًاضيأ هيلع

 ء«عدي وأ لكلا ذخأي نأ عيفشلا ىلع بجاولا نأ يف فالخ الف دحاو هيلع

 نم اوفلتخا مهنإف دحاو نم رثكأ ءاعفشلاو ًادحاو هيلع عوفشملا ناك اذإ امأو

 اذإ : يناشلاو . مهنيب هيف عوفشملا ةممق ةيفيك يف اههدحأ : نيعضوم يف كلذ

 نأ لثم ؟ ال مأ ةعفشلا نع ًاضعب مهضعب بجحي له مهتكرش بابسأ تفلتخا
 مهنأل مهضعبو « دحاو مهس لهأ مهأل هوثرو يذلا لاملا يف ءاكرش مهضعب نوكي
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 هن ذم

 ًاكلاسم نإف , هيف عوفشملا عيزوت ةيفيك يهو : ىلوألا ةلأسملا امأف

 ىلع مهنيب هنومستقي هيف عوفشملا نإ : نولوقي ةنيدملا لهأ روهمجو يعفاشلاو

 _صقشلا نم ذخأ ًالثم ثلثلا لاملا لصأ نم هبيصن ناك نف « مهصصح ردق

 ىلع يه : نويفوكلا لاقو . عبرلا ذخأ عبرلا هبيصن ناك نمو « نقلا ثلثب

 ظحلا وذو ربكألا ظحلا وذ كيرشلا كلذ يف ءاوسو « ءاوسلا ىلع سوؤ ٌؤرلا ددع

 ل00 .ةرغمألا
 « مهكالمأ ردق ىلع مهنيب مسق ؛ ءاعقشلا هذخأ اذإ , عوفشملا صقشلا نأ دمحأ بهذم نم حيحصلا )١(

 لاق هنو : ءانطعو + نيريس نباو ٠ نسحلا نع كلذ يورو . ةلبانحلا نم ركب وبأ هراتخا

 هنأ ةياور دمحأ نعو . يمفاشلا يلوق دحأ وهو ديبع وبأو ٠ قحسإو « يربنعلاو « راوسو « كلام
 « يغخنلا نع كلذ يورو .٠ ةدبانحلا نم ليقع نبا اهراتخا . مهسوءر ددع ىلع مهنيب مسقي

 ول مهنم دحاو لك نأل « ةفينخ وبأو « يروثلاو « ةمربش نباو « ىليل يبأ نبا لاق هبو . يبعشلاو
 . قتعلا ايارس يف نيقتعملاكو « ثاريملا يف نينبلاك اوواست « اوعتتجا اذإف « عيملا .قحتسال درفنا

 عومجملا ) رظنا . ةلغلاك كالمألا ردق ىلع ناكف , كلملا ببسب دافتسي قح هنأ : لوألا لوقللو

 00 يعفاشلا بهذمل ( 780/١7 عومجما عم بذهلملا )و . كلام بهذمل ( 180/1 يفاكلا رو( "0



 اهم

 نأ بجوف « مدقتملا كللاب هبوجو دافتسي قح ةعفشلا نأ نييندملا ةدمعو .

 يف حبرلاو ةكرتشملا تارجأتسملا يف ةيركألا هلصأ « لصألا رادقم ىلع عزوتي

 لك ىلع لخاد ررضلاو « ررضلا ةلازإل يه انإ ةعفشلا نإيف ًاضيأو « لاومألا ةكرش
 بسحب مهنم دحاو لك ىلع لخدي افإ هنأل « ءاوتسا ريغ ىلع مهنم دحاو
 ةيفنحلا ةدمعو « ةبسنلا كلت ىلع هعفدل مهقاقحتسا نوكي نأ بجوف « هتصح

 ةفلتخلا ظوظحلا لهأ كلذ يفوتسيف كلما سفنب مزلي افإ ةعفشلا بوجو نأ
 مهضعب قتعي دبعلا يف ءاكرشلاب كلذ اوهبش امبرو « كلملا سفن يف مهئاوتسال

 . قتعي مل نم ظح ينعأ : ةيوسلا ىلع نيقتعملا ىلع موقي نأ هبيصن

 ما# ا # #ب

 يف ةبصع مه نيذلا كارشألا لوخد يف اوفلتخا ءاهقفلا نإف : ةيناثلا ةلأسملا امأو

 لهأ : كلام لاقف دحاولا مهسلا لّبق نم مهتكرش نيذلا كارشألا عم ةعفشلا

 لّبق نم لاملا يف مهعم كارشألا نم مهدحأ عاب اذإ ةعفشلاب قحأ دحاولا مهسلا

 لخديو ةردقملا ماهسلا لهأ ىلع ةعفشلا يف ةبصعلا وذ لخدي ال هنأو « بيصعتلا

 هنع هثرت ًاراقع كرتيف تيم تومي نأ لثم «٠ بيصعتلا يوذ ىلع ماهسلا ووذ
 كلام دنع ةيناثلا تنبلا نإف « اهظح ةدحاولا تنبلا عيبت مث ع انباو ناتنب
 عاب نإو « معلا ينبا نود طقف اهتخأ هتعاب يذلا ظحلا كلذ يف عفشت يتلا يه

 نبا لاق لوقلا اذهبو « يناثلا معلا نباو تانبلا هيف عفشي هبيصن معلا ينبا دحأ

 . مساقلا

 تابصعلا الو تابصعلا ىلع ماهسلا ووذ لخدي ال : ةفوكلا لهأ لاقو

 لاق هبو « ةصاخ مهنيب اهف دحاولا مهسلا لهأ عفاشتيو « ماهسلا يوذ ىلع
 تابصعلا ىلع ماهسلا ووذ لخدي : هيلوق دحأ يف يعفاشلا لاقو .. بهشأ
 نم ةريغملا لاق هبو « ينزملا هراتخا يذلا وهو « ماهسلا يوذ ىلع تابصعلاو .



 #هةذة 

 نيب ةعفشلاب ْهْكِيَع هئاضق موع يعفاشلا بهذم ةدمعو . كلام باحصأ

 نم ماهسلا يوذ صصخ نمو . ةَبّصَع نم مهسلا يوذ لصفي ملو « ءاكرشلا

 نيبو ماهسلا يوذ نيب ينعأ : بابسألا ةفلتخع ةكرشلا ىأر هنألف تابصعلا
  اهلاحم لبق نم ةفلتخلا تاكرشلاب بابسألا ةفلتخلا تاكرشلا هبشف تابصعلا

 . لاومألاب ةمسقلاب  لاملا وه يذلا

 ماهسلا يوذ ىلع ةبصعلا لخدي ملو ةبصعلا ىلع ماهسلا يوذ لخدأ نمو

 ماهسلا يوذ نأ ىأر هنأ ناسحتسالا هجوو « سايق ريغ ىلع ناسحتسا وهف
 نأ :عيفشلا دارأف رثكأف نينثا اهيلع عوفشملا ناك ©" اذإ امأو . ةبصعلا نم دعقأ

 وأ لكلا ذخأي نأ امإ : مماقلا نبا لاقف « يناثلا نود امهدحأ ىلع عفشي

 « بحأ اهمأ ىلع عفشي نأ هل : يعفاشلاو هباحصأو ةفينح وبأ لاقو « عدي
 نأ عيفشلا دارأف «٠ لجر نم ًاصقش نالجر عاب اذإ امأف ٠ بهشأ لاق هبو

 هزوجو , كلذ عنم ةفينح ابأ نإف « يناثلا نود امهدحأ ىلع عفشي

 . © يعفاشلا

 نأ مهضعب دارأف « كارشألا ينعأ « دحاو نم رثكأ نوعفاشلا ناك اذإ امأو

 كيرشلل لوقي نأ يرتشملل نأ ىلع روهجلاف « عويبلا يف يقابلا هل مسيو عفشي

 )١( كلذ ريغ وأ « نيفصن اهنيب اهايرتشا وأ « اراد ناوخأ ثرو نأب : ةلئسملا هذهل ةمادق نبا لثم «

 لاق اذهو ..دمحأ دنع همعو « هيخأ نيب ةعفشلاف « هبيصن اهدحأ عابف « نينبا نع اههدحأ تاف

 قحأ هاخأ نإ : ميدقلا يف لاقو . حيحصلا وهو ء ديدجلا يف يمفاشلاو « ينزملاو « ةفينح وبأ
 كلام لاق هبو : ةعفشلاب ٠ كلملا ببس يف اههكارتشال « معلا نم ةكرشلاب صخأ هاخأ نأل .

 ببسب مهلك اوكلم ول اك « اهنيب تناكف « ةعفشلا توبث لاح ناكيرش اهنأ : لوألا لوقللو

 عومجملا عم بذهملا ) رظناو ( "هه ينغملا ) رظنا . دححاو  ) 581/1١5يعفاشلا بهذمل ٠ اذهبو

 . ًاحيحص سيل يعفاشلا يلوق دحأل فلؤملا هلقت ام نأ نيبتي

 . هانتبثأ ام باوصلاو (... ناك امأو ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف ()

 . ( 517/0 ينغملا ) رظنا . ةلئسملا هذه يف دمحأ لاق يعفاشلا لوقبو (؟)
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 نأ الإ هظح بسحب عفشي نأ هل سيل هنأو « كرتت وأ عيملا يف عفشت نأ امإ .
 م نإ يرتشملا ىلع ةعفشلا ضعبي نأ هل سيل هنأو « كلذ ىلع يرتشملا هقفاوي

 ذخألا مهضعب كرت ناك نإ : كلام باحصأ نم غبصأ لاقو . اهضيعبتب ضري

 فالخ الو . ١" طقف هتصح ذخأي نأ الإ عيفشلل نكي م يرتشملاب ًاقفر ةعفشلاب

 دارأف « ًارضاح مهضعبو ًابئاغ ءاعفشلا ضعب ناك اذإ هنأ كلام بهذم يف

 ؛ عدي وأ لكلا ذخأي نأ الإ « كلذ هل سيل هنأ طقف هتصح ذخأي نأ رضاحلا

 طرش نم نأ ىلع اوقفتاو « 'كرت ءاش نإو ذخأ ءاش نإف بئاغلا مدق اذإف

 اهطرش نم له اوفلتخاو . عيبلا ىلع ةمدقتم ةكرشلا نوكت نأ ةعفشلاب ذخألا.

 . ؟ عيبلا لبق ةتباث نوكت نأو « عيبلا لاح يف ةدوجوم نوكت نأ
 روصتي كلذو « عيبلا لاح يف ًاكيرش نكي مل اذإ يهو : ىلوألا ةلأسملا امأف

 هل عطقي ال يتلا بابسألا نم ببسب ةعفشلاب ذخألا نع ىخارتي نوكي نأب

 لوق نأ بهشأ ىورف . ًاكيرش هب ناك يذلا ظحلا عيبي ىتح ةعفشلاب ذخألا

 هل سيل : لاق ةرمو « ةعفشلاب ذخألا هل : لاق ةرف , كلذ يف فلتخا كلام

 « نييفوكلاو يعفاشلا لوق سايق وهو « هل ةعفش ال هنأ بهشأ راتخاو ٠ كلذ

 سيل اذهو ؛ ةكرشلا ةهج نم ررضلا ةلازإ وه افنإ ةعفشلاب دوصقللا نأل.
 نأ ىري هنأل « هرثأ يف همايق ناك اذإ ةعفشلا هل : مساقلا نبا لاقو . كيرشب
 . هظح هعيبب عفتري مل هل بجو يذلا قحلا

 ايي اي ابك

 هنع ظفحأ نم لك عجأ : : رذنملا نبا نع القت ةمادق نبا لاق ( 507/5 ينغملا ) ةلئسملا هذه رظنا )١(

 ناك اذإ هنأ يهو « دمحأو « ةفينح وبأو ٠ يمفاشلاو « كلام لوق وهو اذه ىلع ملعلا لهأ نم

 مل سيلو « عيملا كرت وأ « عيملا ذخأ الإ نيقابلل سيلف « مهضعب كرتف « ءاعفش نيب صقشلا

 . ضعبلا ذخأ

 لاق هيو . كلام بهذك « دجأو , يمفاشلا بهذمو ( 7717/0 ينغملا ) بئاغلا ةلأسم يف رظنا (0)

 نع يورو . معلا لهأ رثكأو ء ةفينح وبأو « يربنعلاو ٠ يعازوألاو ؛ يروثلاو « ثيللا

 . بيرقلا بئاغلل الإ يتبلاو « يلكعلا ثراحلا لاق هبو « ةعفش بئاغلل سيل : ىعخنلا
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 اهنم عبي دق ضرأ يف ًاصقش ناسنإ قحتسي نأ اهتروصف : ةيناثلا ةلأسملا امأو
 لاقف ؟ ال مأ ةعفشلاب ذخأي .نأ هل له ءام صقش قاقحتسالا تقو لبق

 يف قرف الو « عيبلا لبق هتكرش مدقتب ةعفشلا هل تبجو هنأل ٠ كلذ هل : موق
 افإ هنأل : ةعفشلا هل بجت ال : موق لاقو ٠ نكت م وأ هيلع هدي تناك كلذ
 نم ةلغلا ذخأي ال هنأ ىرت الأ : اولاق « قاقحتسالا موي ةكرشلا لام هل تبث
 هيفف لطي م نإو « ةعفش الف نامزلا لاط نإ : لاقف كلام امأف ؟ يرتشملا
 هل يذلا نإف ؟ ةعفشلا هل لهو ذخأي ىتم امأو . ناسحتسا وهو « ةعفشلا
 بئاغلا نأ ىلع ءاماعلا عججأف بئاغلا امأف . بئاغ وأ رضاح : نالجر ةعفشلا

 هكيرش عيبب معي مل ام هتعفش ىلع
 : موق لاقو , هتعفش طقست : موق لاقف « بئاغ وهو ملع اذإ اوفلتخاو

 نم هَ يبنلا نع يور ام هل ةجحلاو "كلام بهذم وهو  طقست ال

 اه رظتني هتعفشب » : لاق وأ « هبقصب قحأ راجلا » : لاق هنأ رباج ثيدح
 , ةعفشلاب ذخألا نع قوعم رثكألا يف بئاغلا نإف ًاضيأو "9 « ًابئاغ ناك اذإ

 ءاوس « طققست هتعفشف « لعفي ملف . ةياطلا و  ءامإا لع ردو « باب بئاغلا ملع اذإ )١(
 ةباور يف دمحأ بهذم رهاظ اذه « ماقأ مأ « معلا بيقع راس مأ« زجع مأ « « ليكوتلا ىلع ردق

 . داهشإلا ىلإ جاتحي ال رخآلا هجولاو . يمفاشلل هجو وهو « بلاط يبأ
 « داهشإ ريغ نم يرتشملا هيف يذلا دلبلا ىلإ هملع بيقع راس نإ : ةلبانحلا نم يضاقلا لاقو
 ' . يمفاشلل لوقو ٠ يربنعلاو « ةفينح يبأ لوق وهو « لطبت ال نأ لّتحا
 « هكرت يف روذعم هنأل ء طقست ال « هتعفش نأ « هرفس يف داهشإلا نع زجع اذإ هنأ يف فالخ الو
 - 0. (705/0 ينغملا ) رظنا ٠ علا مدعل وأ « هرذعل بلطلا كرت ول ام هبشأف

 , ًابئاغ ناك نإو « اب رظتني هراج ةعفشب قحأ راجلا » ظفلب يئاسنلا الإ ةسخلا هاور ثيدحلا (؟)
 . « ًادحاو اههقيرط ناك اذإ

 اذه لجأ نم كلملا دبع ريغ ثيدحلا اذه ىور ًادحأ معن الو : لاقو « يذمرتلا هنسح ثيدحلا
 نوكي .الأ فاخن : يمفاشلا لاقو . ثيدحلا لهأ دنع نومأم ةقث وه كلما دبعو « ثيدحلا
 نع ءاور معأ ال: لاقف « ثيدحلا اذه نع ليعامسإ نب دمحم تلأس : يذمرتلا لاقو « ًاظوفحم
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 ىلع لدت ةنيرق معلا عم هتوكس نأ يناثلا قيرفلا ةدمعو . هرذع بجوف

 . اهطاقساي هاضر

 لاقف . هل ةعفشلا بوجو تقو يف اوفلتخا ءاهقفلا نإف ء رضاحلا امأو

 « بلطلا ناكمإو ملعلا طرشب روفلا ىلع هل ةبجاو يه : ةفينح وبأو يعفاشلا
 نإ : لاق ةفينح ابأ نأ الإ . هتعفش تلطب بلطي لو بلطلا نكمأو مع نإف
 : ىخارت نإو لطبت مل ذخألاب دهشأ

 فلتخاو . عستم اهوجو تقو لب ءروفلا ىلع هدنع تسيلف كلام امأو
 اهنأو دودحم ريغ وه : لاق ةرف ؟ ال مأ دودحم وه له تقولا اذه يف هلوق

 ماع رضاح وهو هتفرعمب ًاريثك ًارييغت وأ ءانب عاتبملا ثدحي نأ الإ ًادبأ عطقنت ال

 رثكأ ليقو «رهشألا وهو ةنسلا هنغ يورف « تقولا اذه ددخ ةرمو « تكاس

 اذه كلاملا دبعو : ةيهت نبا لاق . اذه فالخ رباج نع ىوريو « هب درفت كلملا دبع ريغ ءاطع

 ىور نإف . كلملا دبع هيف اهس : ةبعش لاق . ثيدحلا اذه هيلع ركنأ دق نكلو . نومأم ةقث
 ثيدحلا اذه : دمحأ لاقو . هنع ثيدحتلا هبعش كرت مث ؛ هثيدح تحرط « هلثم ًاثيدح

 يوقيو : يناكوشلا لاق . هيلع هوركنأ دقو . كلملا دبع ريغ هوري مل : نيعم نبا لاقو . ركنم

 ظافحلا ءالؤه مالك نم ءيش يف نكي مل هنأ ىفخي الو « ةروهشملا ةحيحصلا رباج ةياور هفعض

 هل جرخأو « ناهلس يبأ نب كلما دبع ثيدحب هحيحص يف سم جتحا دقو . هلثمب حدقي ام
 .. ثيدحلا اذه اجرخي مل نكل « يراخبلا هب دهشتساو « ثيداحأ
 قدصي امهدحأف « ةماس يلا ثيدح قوطنم هنيعب وه « كلملا دبع ثيدح موهفم : ميقلا نبا لاق

 يبأ ثيدح هيلع لد يذلاف , نيظفللا ىور رباجو ٠ هضقانيو « هضراعي ال « هقفاويو ءرخآلا
 هيلع لد يذلا هنيعب وه « دودحلا زييقو « قرطلا فيرصت دنع ةعفشلا طاقسإ نم هنع ةماس

 يذلا وه « هقوطنمب كلملا دبع ثيدج هيلع لد يذلاو هموهفمب هنع ءاطع نع كلملا دبع ثيدح

 اهنع لازو « تفلتكاو « هللا دمحب ننسلا تقفاوتف « اهموهفب رباج ثيداحأ رئاس هيلع تلد

 راطوألا لين )و اهدعب امو ( 144/7 نيعقوملا مالعأ ) رظنا . ضراعتلا نم اه نظي ام
 ١ . ( الاله



 . © ةعفشلا اهيف عطقنت ال ماوعأ ةسملا نأ هنع ليق دقو « ةنس نم

 ُلَحَك ةعفشلا » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور اب يعفاشلا جتحاو

 طقسي مل نم امأو . مايأ ةثالث اهدمأ نأ يعفاشلا نع يور دقو. 2 « لاقعلا

 مام ملسم ئرما قح لطبي ال توكسلا نأ ىلع دّقعاو توكسلاب ةعفشلا

 لوصأب هبشأ اذه ناكو , هطاقسإ ىلع لدي ام هلاوحأ نئارق نم رهظي
 نإو « لئاق لوق تكاس ىلإ بسني نأ بجي سيل هنأ هدنع نأل « يعفاشلا

 وه اذهف . رثألا دقعا بسحأ اهف هنكلو ٠ هاضر ىلع لدت لاوحأ هب تنرتقا
 . ماكحألا يف لوقلا يقبو اهل ةححصملا اهطورشو ةعفشلا ناكرأ يف لوقلا

 انف ذل ذق

 )١( ةمربش نبا : روفلا ىلع ةعفشلا نإ لاق نم ٠ يوبنعلاو « ةفينح وبأو « يعازوألاو « يتبلاو «
 بلاط يبأ ةياور يف هيلع صن « دمحأ بهذم نم حيحصلاو « هيلوق دحأ يف يعفاشلاو .

 ىلع لدي ام هنم دجوي ملام طقست ال « يخارتلا ىلع ةعفشلا نأ : ةيناث ةياور دمحأ نع يكحو

 نأ الإ « يعفاشلا لوقو « كلام لوق اذهو . كلذ وحنو . ةمسقب ةبلاطم وأ « وفع نم ىضرلا
 يف رض ال «رايخلا اذه نأل ء اهل كرات هنأ ملعي ةدم يضمب هنعو « ةنس يضمب عطقنت : لاق ًاكلام

 صاصقلا قحك ريخأتلاب طقسي ملف « هيخارت ٠ لالغتساب يرتشملل عفنلا نأ : ررضلا مدع نايبو
 ةيتيق هلف « ءانب وأ « سارغ نم ةرامع هيف ثدحأ نإو « عيبملا .

 نأل ؛ يعفاشلا لوق وهو « مايأ ةثالثب ردقم رايخلا نأ يروثلاو « ىليل يلأ نبا نع يكحو
 رايخلا اذهل ًادح تحلصف . طرشلا رايخ اهب دح « ثالثلا .

 ( 574/0 ينغملا ) رظنا « لاقعلا لحك ةعفشلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : لوألا لوقللو .

 . كلام بهذمل ( 1860/؟ يفاكلا ) رظناو

 ظفلب رمع نبا ثيدح نمرازيلاو . ةجام نبا هاور « لاقعلا لحك ةعفشلا » ثيدح : ظفاحلا لاق (؟)

 يف رازبلا لاقو « ًادج فيغض هدانسإو « لاقعلا لحك .ةعفشلاو « ريغصل الو « بئاغل ةعفش ال »

 نب دمحم ةمجرت يف يدع نبا هدروأو . ةريثك هريكانم ينامايبلا نب نمحرلا دبع نب دمح : ةياور

 : نابح نبأ لاقو . هخيش .فيعضتو « هفيعضت ىكحو « ينامايبلا نبا نع هتياور ٠ ثراحلا

 صيخلتلا ) رظنا « تباثب سيل : يقهيبلا لاقو . ركنم : ةعرز وبأ لاقو ءهل لصأ ال
 ل( ها
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 يناثلا مسقلا

 ةعفشلا ماكحأ يف لوقلا

 ءاهقف نيب فالخلا هيف رهتشا ام اهنم ركذن نكلو « ةريثك ماكحألا هذهو

 هنأ ىلإ نويفوكلا بهذف « ةعفشلا قح ثاريم يف مهفالتخا كلذ نف ء راصمألا

 اهنأ ىلإ زاجحلا لهأو يعفاشلاو كلام بهذو « عابي ال هنأ ك ثروي ال
 ةلأسم يف لئاسملا هذه يف فالخلا ببس مدقت دقو لاومألا ىلع ًاسايق ةثوروم

 . © بيعلاب درلا

 لاقف « عئابلا ىلع وأ يرتشملا ىلع يه له عيفشلا ةدهع يف مهفالتخا اهنمو

 (” عئابلا ىلع يه : ىليل يبأ نبا لاقو ٠ يرتشملا ىلع يه : يعفاشلاو كلام
 يرتشملا كلم لوصح دسعب كيرشلل تبجو افنإ ةعفشلا نأ كلام ةدمعو

 ةعفشلا ماكحأ يف لوقلا : يناثلا مسقلا

 بلطلا لبق تام نإ : دمحأ لاقو « يربنعلاو ٠ كلامو ؛ يعفاشلا : ثروت ةمفشلا لاق نم )١(

 دهشأ نايف ء« رايخلا طرتشا يذلا تام اذإ «رايخلاو , فوذقملا تام اذإ دحلاك طقست اهنإف ء اهب

 « نيريس نباو « نسحلا نع توملاب هطوقس يورو . بلطلا هثراول ناك . هتوم لبق هقح ىلع
 . ( 5/0/0 ينغملا ) رظنا . ةفينح وبأو «٠ قحسإو ٠ يروثلا لاق هبو .٠ يعخنلاو « يبعشلاو
 ىلع يرتشملا عجريو « يرتشلا ىلع نقلاب هعوجرف « ًاقحتسم رهظف « صقشلا عيفشلا ذخأ اذإ )١(

 ىلع دري يرتشلاو « هنم هشرأ ذخأ وأ , يرتشملا ىلع هدر هلف « ًابيعم هدجو نإو « عئابلا

 بهذم اذه . عئابلا نم مأ , يرتشملا نم صقشلا ضبق ءاوس ء هنم شرألا ذخأي وأ « عئابلا

 تبث قحلا نأل « عئابلا ىلع عيفشلا ةدهع : يتبلا ناثعو « ىليل يبأ نبا لاقو . دمحأ « يمفاشلا

 « يرتشما نم هذخأ نإ : ةفينح وبأ لاقو . يرتشملاك ء هيلع هعوجر ناكف « عئابلا باجياي هل
 رذعت « عئابلا نم هذخأ اذإ , عيفشلا نأل هيلع ةدهعلاف « عئابلا نم هذخأ نإو « هيلع ةدهعلاف

 نم الام عئابلا نم ًاذخآ عيفشلا ناكف : يرتشملاو ٠ عئابلا نيب عيبلا خسفنيف ؛ يرتشلا ضبق

 . هيلع هتدهع تناكف « هتهج

 نم كلملا لوزي مث ء يرتشمال كلملا لوصحو « ءارشلا دعب ةقحتسم ةعفشلا نأ : لوألا لوقللو

 ةهج نم هكلم هنألو « عيبب هنم هذخأ ول !؟ « هيلع ةدهعلا تناكف ٠ نملاب عيفشلا ىلإ يرتشلا
 ( 57/ه ينغملا ) رظنا . لوألا عيبلا يف يرتشملاك بيعلاب هيلع هدر كلف « نفلاب يرتنملا

 (٠.2 205/3؟ عومجملا )و



 . ةدهعلا هيلع نوكت نأ بجوف « هتحصو

 « عيبلا سفنب كنيرشلل تبجو اهنإ ةعفشلا نأ رخآلا قيرفلا ةدمعو
 ةعفشلا لطبت ال ةلاقإلا نأ ىلع اوعمججأو . اهل دقعو هل خسف عيبلا ىلع اهُوّرْطَف
 كلام باحضأ فلتخاو - ةلاقإلا ينعأ خسف اهنأ ىأر نمو « عيب اهنأ ىأر نم
 لاقو « يرتشلا ىلع : مماقلا نبا لاقف ؟ ةلاقإلا يف عيفشلا ةدهع نم ىلع

 .ريخم وه : بهشأ

 صقشلا يف هبشي ام وأ ًاسرغ وأ ءانب يرتشملا ثدحأ اذإ مهفالتخا اهنمو

 يرتشملا يطعي نأ الإ ةعفش ال : كلام لاقف « هتعفش بلطب عيفشلا مايق لبق

 نأ عيفشللو دمتم وه : ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو «٠ سرغ امو ىنب ام ةهق

 . © هضقنب هذخأي وأ اعولقم هئانب ةيق هيطعي

 )١( ضرألا يف سرغ وأ , يرتشلا ىبب اذإ ٠ هسرغ علق يرشللف ؛ كلذب بلاطي عيفشلا ءاجو ,
 هكلم هنأل « كلذ راتخا نإ « هئانبو ٠ ضرألا صقت الو ءرفحلا ةيوست هيلع سيلف « هعلق اذإف

 يعفاشلا بهذم وهو « ةلبانحلا نم يضاقلا هركذ دمجأ دنع .

 علق يف ط ,رتشأ هنأل .علقلاب لصاحلا صقتلا نابض هيلع نأ ةلبانحلا نم قرخلا مالك رهاظو

 سرغلا ٠ ءايشأ ةثالث نيب رايخلاب عيفشلاف « علقلا يرتشملا رتخي مل نإف . ررضلا مدع ءانبلاو :

 سرغلا علق نيبو « ضرألا عم هكلهف . ءانبلاو « سارغلا ةهق عفد نيبو « ةعفشلا :كرت «
 يبعشلا لاق اذه . علقلاب صقن ام هل نمضيو « ءانبلاو ٠ ىليل يبأ نباو « يعازوألاو. «٠ كلامو «

 . قحسإو ءراوسو « يتبلاو . دمحأو « يعفاشلاو « ثيللاو
 هنأل ء هل ءيش الو « علقلا يرتشملا فلكي : ةفينح وبأو « يروثلاو ٠ ناملس يبأ نب دامح لاقو
 ول ام هبشأف . هنذإ ريغب هريغ قح يف ىنب هنألو ء, بصاغلا هبشأف , هذخأ هريغ قحتسا ايف ىنب
 . ةقحتسم تناب

 الإ اههنع ررضلا لوزي الو «رارض الو «ررض ال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : لوألا لوقللو
 ءاهقفلا ةفحت ) رظنأو ( 541/15 عومجملا عم بذهملا ) رظناو ( ينغملا ) رظنا . كلذب

 . ةفينح يلأ بهذمل ( 4/*

 يعفاشلا بهذمو .. يعفاشلا نم ينزملا بهذم وه اافإف ٠ يعفاشلا بهذم نم فلؤملا هركذ امو .

 . ( 559/١8١ عومجملا ) رظنا . كلذ لمأتف . هانركذ ام
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 يف ينب دقو قاقحتسالا هيلع أرطي يذلا يرتشملا فرصتو بصاغلا فرصت ةهبش
 مل قاقحتسالا هبش هيلع بلغ نف ٠ « اهنيب طسو هنأ كلذو « سرغو ضرألا

 هذخأي ن نأ هل : لاق يدعتلا هبش هيلع بلغ نمو « ةيقلا ذخأي نأ هل نكي

 . ًاضوقنم هتيق هيطعي وأ هضقنب

 نكي لو «لقأو دحيم لب : عيدها لاقو  اذكب صدشلا تيرتشا : تش

 عيفشلا نأل « يرتشملا لوق لوقلا : ءاهقفلا روهمج لاقف « ةنيب اههنم دحاول

 لوقلا : اولاقف نيعباتلا ضعب كلذ يف فلاخو . هيلع ُىعدم هيلع عوفشملاو عّدم

 نم ارادقم هيلع ىعداو ةعفشلا بوجوب هل رقأ دق يرتشملا نأل « عيفشلا لوق

 لاقف « ةلأسملا هذه يف اوفلتخاف كلام باحصأ امأو . )هب هل فرتعي مل نلا

 هبشي ال امب ىقأ نإف « نيهلاب هبشي امب ىتأ اذإ يرتشملا لوق لوقلا : مساقلا نبا
 الب يرتشملا لوق لوقلاف هبشي امب ىقأ اذإ : بهشأ لاقو . عيفشلا لوق لوقلاف

 . نيهلاب هبشي ال ايفو نيمي

 هنأ ةداعلاب معي ناطلس اذ يرتشملا ناك اذإ : لاق هنأ كلام نع يكحو

 هبشي ال امب يرتشملا تأ اذإ ليقو ٠ نيي ريغب يرتشملا لوق لبق نذثلا يف ديزي
 هبشي ال امب اهنم دحاو لك ىأ اذإ بسحأ ايف كلذكو « ةيقلا ىلإ عيفشلا در
 ناطقسي : مساقلا نبا لاقف ةلادعلا تواستو ةنيبب دحاو لك ىأ اذإ اوفلتخاو

 بهشأ لاقو . هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلا نأ نم لصألا ىلإ عجريو ًاعم

 ًاملع تداز اهنأل يرتشملا ةنيب ةنيبلا
 لب : عيفشلا لاقو ء ةئامب هتيرتشا : يرتشملا لاقف « نلا يف عيفشلاو . يرتشملا فلتتخا نإو )١(

 لحا « ةنيب اهنم لك ماقأ نإو « دمحأو « يعفاشلا دنع هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلاف « نيسمخب

 . امل ةنيب ال نك ناريصيف ء دقعلا هيلع عقو ايف ناعزانتي اهنأل « اهضراعت
 اذهو « ةلبانحلا نم يقرخلا بهذم هيضتقيو « عيفشلا ةنيب ةنيبلا نأ ةلبانحلا نم فيرشلا ركذو
 عف بذهملا ) و ( 551/5 ينغملا ) رظنأ . يرتشملا ةنيب ةنيبلا : هابحاص لاقو . ةفينح يبأ لوق

 عومجملا ٠١/600 (.
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 هلاو دم انديس ىلع هللا ىلصو .. محرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست ملسو هبحصو

 + ةمسقلا باتك

 اونوأ ةّمْئقلا َرَصَح اذإو » : ىلاعت هلوق باتكلا اذه يف لصألاو

 لوقو (4<9 ًاضوُرْفَم ًابّيِصَن ء َرْثَك وأ ةثم لق اًمم » : هلوقو 00 4 ىبْرَقْلا
 راد امهيأو ةيلهاجلا مْسَق ىلع يهف ةيلهاجلا ف تمسق راد ايأ » : يع هللا لوسر
 يف باتكلا اذه يف رظنلاو . "9 « مالسإلا مسق ىلع يهف مسقت ملو مالسإلا اهكردأ

 : باوبأ يف ةمسقلا يف رظنلاو ٠ ةمسقلاو هيلع موسقملاو مساقلا

 نم عون عون لحم نييعت يف : يناشلا ٠ ةمسقلا عاونأ يف : لوألا بابلا
 اهطورشو اهيف ةمسقلا ةفصو « اهلبقي ال امو ةمسقلا لبقي ام ينعأ : اهعاونأ
 . اهماكحأ ةفرعم يف : ثلاثلا « ةمسقلا لبقي اهف ينعأ

 يلوق دمحأ وهو « ًاعبب تسيلو ءرخآلا نم نيبيصنلا دحأ زييقو « قح زارفإ دمحأ دنع ةمسقلا 5
 نم هبيصن لدبي هنأل . ةطب نبا هللا دبغ يأ نع يكحو . عبب يه : : رخآلا يف لاقو ٠ يعفاشلا
 . عيبلا ةقيقح هذهو ٠ . رخآلا مهسلا نم هبحاص بيصنب نيمهسلا دحأ
 ءرابجإلا اهلخديو « ةعفشلا اهيف بجت الو , كيلقلا ظفل ىلإ رقتفت ال اأ : لوألا لوقللو
 . كلذ نم ءيش هيف زوجي ال عيبلاو ءرخآلا ردقب نيبيصنلا دحأ ردقتيو ةعرقلا جارخاي مزلتو
 . ( ١١8/١ ينغملا ) رظنا

 )١( مه: ءاسنلا .

 . 7: ءاسنلا (؟)

 ءراد ايأو , ةيلهاجلا مسق ىلع يهف « ةيلهاجلا يف تمسق ضرأ أوأ ءراد ايأ » ظفلب كلام هاور (؟)
 . نب مهاربإ هلصوب درفت : : رمع وبأ لاق « مالسإلا مسق ىلع يهف مسقت لو « مالسإلا اهكردأ ضرأ وأ
 . ( 780/١ أطوملا ) رظنا . سابع نبأ نع ةمركع نع روث نع كلام نع - ةقثئ وهو - ناهط



 م
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 لوألا بابلا

 ةمسقلا عاونأ يف

 . لاومألا باقر ةمسق : نيمسق ىلإ ًالوأ مسقني ةمسقلا يف رظنلاو

 . باقرلأ عفانم : يناثلاو

 « نزوت الو لاكت ال يتلا باقرلا ةمسق امأف : بابلا اذه نم لوألا مسقلا
 ةاضارم ةمسقو . ليدعتو ميوقت دعب ةعرق ةمسق : ماسقأ ةثالث ىلإ ةلمجلاب مسقنتف

 وأ لاكي ام امأو . ليدعت الو موقت ريغب ةاضارم ةمسقو . ليدعتو ميوقت دعب

 . نزولاو ليكلابف نزوي

 لقني ال ام : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت اهنإف « باقرلا امأو : يناثلا مسقلا

 ريغ امإ : نامسق ناذهو « لوحيو لقني امو . لوصألاو عابرلا يهو « لوحيالو
 يفف . نوزوم وأ ليكم امإو « ضورعلاو ناويحلا وهو « نوزوم الو ليكم
 . ضورعلا يف : يناشلاو . عابرلا يف : لوألا : لوصف ةثالث بابلا اذه
 . نوزوملاو ليكملا يف : ثلاثلاو
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 لوألا لصفلا

 .عابرلا يف

 تلدع اذإ ةمهسلابو يضارتلاب مسقت نأ زوجيف «لوصألاو «9 عابرلا امأف
 كلذ لحم يف اوفلتخا اوناك نإو . المج ًاقافتا كلذ ىلع معلا لهأ قفتا « ةهقلاب

 اذإف « ةريثك لاحم يف وأ دحاو لحم يف نوكت نأ ولخت ال ةمسقلاو « هطورشو
 ةيواستم ءازجأ ىلإ ثيسقتا اذإ اهزاوج يف فالخ الف دحاو لحم يف تناك

 . كلذ ىلع ءاكرشلا ربجيو « ماسقنالاب ءازجألا ةعفنم صقنت ملو ةفصلاب

 كلام كلذ يف فلتخاف ءهيف ةعفنم ال ام ىلإ تمسقتا اذإ امأو

 رصي مل ولو كلذ ىلإ مدحأ اعد اذإ مهنيب مسقنت اهنإ : كلام لاقف هباحصأو

 نم ةنانك نبا لاق هبو « © مدقلا ردق لثم هيف ةعفنم ال ام الإ مهنم دحاولا

 هلوق كلذ يف مهتدععو . " يغفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو « طقف هباحصأ

 )١( اهوحنو ءرودلا نم راقعلا وهو : عْبَر عمج عابرلا .
 ةبخسن يفو ( مدقلا ردق ) « ةفرعملا راد هو « ركفلا راد هو « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف (؟)

 . مدقلا رادقم : هانعمو « لوألا باوصلاو ( ردقلا ردق ) « ةيراجتلا ةبتكملا »
 هب عافتنالا نكمي ال.ام وه : ةلبانحلا نم قرخلا لوق يفف . ةمسقلا نم عناملا ررضلا يف اوفلتخا (؟)

 « تمسق اذإ . ةريغص راد اهنيب نوكت نأك : ةكرشلا عم عفتني ناك ايف ًادرفم هبيصنب اهدحأل

 . ةسمقلا ىلع ربجي مل « ًادرفم اهب عفتني ال هنإف

 , ةكرشلا لاح نع ةبسقلاب امهدحأ بيصن ةيق صقنت نأ وه عناملا نأ : ىرخأ ةياور دمحأ نعو

 ةياور يف دمحأ مالك رهاظ اذه : ةلبانحلا نم يضاقلا لاق . اوعفتني ملوأ « اموسقم هب اوعفتنا ءاوس

 . يعفاشلا مالك رهاظ اذهو , ينوهملا

 يناشللو « اهاثلث اهدحأل ءراد امل نيلجرك رخآلا نود ةمسقلاب رضتسي نيكيرشلا دحأ ناك نإف

 رهاظ اذهو « اهيلع ثلثلا بحاص رخآلا ربجي م « ثلثلا بحاص رضتسا « اهامسق اذإف « ثلثلا

 لاقو ء روث يبأو , ليل يبأ نبا لوق وهو ٠ باطحخلا وبأ هركذ . لبنح ةياور يف دمحأ مالك
 ينغملا ) رظنا . قارعلا لهأو « يعفاشلا لوق وهو « اهيلع رخآلا ربجي : ةلبانحلا نم يضاقلا

 .( 9/١
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 : مماقلا نبا لاقو 4 وُرْفَم ًابيِصَت َرثك ؤأ هْنِم لق امم ١ : ىلاعت
 ةلخاد ةرضم ريغ نم هب عفتني ام هظح يف دحاو لكل ريصي نأ الإ مسقي ال
 . نهملا ناصقت كلذ يف ىعاري ال ناك نإو « ةمسقلا لّبق نم عافتنالا يف هيلع

 نإو « هب عفتني ام مهنم دحاو لكل راص اذإ مسقي : نوشجاملا نبأ لاقو

 . لقأ تناك وأ كارتشالا يف تناك ىتلا ةعفنملا سنج ريغ نم ناك

 م هب عفتني ام دحاو لك ظح يف رصي مل نإ : هباحصأ نم فرطم لاقو
 هب عفتني ال ام مهضعب ظح يفو « هب عفتني ام مهضعب ظح يف راص نإو مسقي
 « ريثكلا وأ ليلقلا بيصنلا بحاص كلذ ىلإ اعد ءاوس كلذ ىلع اوربجو مسق

 بحاص اعد نإ ربجي الو ,« ليلقلا بيصنلا بحاص اعد نإ ربجي ليقو
 ايف بابلا اذه نم اوفلتخاو . فيعض وهو اذه سكعب ليقو « ريثكلا بيصنلا
 اذإ مسقي : كلام لاقف . ماملا لثم ىرخأ ةعفنم ىلإ هتعفنم تلقتنا مسق اذإ
 . منقي ال : مماقلا نبا لاقو , بهشأ لاق هبو « نيكيرشلا دحأ كلذ بلط

 ررض ال » : ِهَئلَط هلوق ةمسقلا عنم نم ةدمعف . يعفاشلا لوق وهو

 َرْثَك ؤأ ةثم لق امم ١ : ىلاعت هلوق ةبسقلا ىأر نم ةدمعو 29 « رارض الو

 هنإف « مل ةعفنم ةمسقلا يف ناك نإف « يضاقلا. نم ةمسقلا تناك نإ : ةفينح يبأ بهذم امأ -

 هيلع ايضارت نإو « لعفي ال هنإف ٠ كلذ ىلإ مل ةجاح ال وأ ء ررض هيف ناك نإو « مسقي
 يبأ بهذمل ( 4787 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا .زاج اههسفنأب امسق ولو .. نينثا نيب كرتشملا مالا

 ( ١98/٠١ جاهنملا حرشب جاتحلا ةفحت ) رظنا . دمحأو « ةفينح يبأ بهذمك يعفاشلا بهذمو
 فلاخي يعفاشلاو « ةفينح يبأ بهذم نأ حضتي اذهبو ( 550/1١ عومجملا عم بذهملا ) رظناو
 . فلؤملا هركذ 5 سيل . كلام بهذم

 )١( ا ةيآ ءاسنلا . '

 هأورو « ديعس يبأ ثيدح نم ينطقرادلاو ء ةجام نبا هاور « رارض الو ء ررض الام ثيدح ()
 ْ . ( ١98/4 صيخلتلا ) رظنا . ًالسرم كلام
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 هيبأ نع رباج ثيدح : ةمسقلا ري م نمل ةجحلا نمو « ًاضورْفَم ًابيِصَن

 : لوقي « ةقرفتلا :'ةيضعتلاو « مسقلا لمح ام الإ ثاريملا لهأ ىلع ةيضعت ال »

 .. مهنيب ةمسق ال

 و يس يم نأ (ضيأ ل ل اب داو نس رك حاولا نان نأ
 كلذ يف راصمألا ءاهقف نإف عاونألا ةقفتم تناك اذإف « عاونألا ةفلتخم وأ دحاو

 ليدعتلاو ميوقتلاب تمسق عاونألا ةقفتم تناك اذإ : كلام لاقف « نوفلتخم

 © هِتَدِح ىلع راقع لك مسقي لب : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو ٠ ةمهسلاو
 قيرفلا ةدمعو . ةمسقلا نم ءاكرشلا ىلع لخادلا ررضلل لقأ هنأ كلام ةدمعف

 ظ . ةعفشلا هب قلعتت هنأل هسفنب هنيعت راقع لك نأ يناثلا

 تدعابت نإو قافنلا يف عاونألا تفلتخا اذإ كلام باحصأ فلتخاو
 اهنم نوكي نأ لثم ةفلتخم عابرلا تناك اذإ امأو « لاوقأ ةثالث ىلع اهعضاوم

 . ةمهسلاب ةمسقلا يف عمجي ال هنأ فالخ الف « ضرأ اهنمو طئاوح اهنمو رود

 يف قافتاي اهحالص أدب اذإ ةرثلا عم مسقت ال نأ ةرفملا طئاوحلا ةممق طرش نمو

 '. ةنبازم كلذو ءرقلا سوؤر لع ماعطلاب ماعطلا عيب نوكي هنأل , بهذملا

 نبا امأ : كلام باحصأ نيب فالتخا هيفف حالصلا ٌوَدُب لبق اهتمسق امأو

 يدؤي هنأل كلذل لتعيو « لاوحألا نم لاحب راّبإلا لبق كلذ زيجي الف مئاقلا

 يذلا رلا ءارش كلام زجي مل هنأ عز كلذلو « ًالضافتم ماعطب ماعط عيب ىلإ

 زوجي ال هنإف ءراَبإلا دعب ناك نإ امأو « أدقن الو ةئيسن ال ماعطلاب بطي مل
 وهف هبيصن يفرقلا نم عقو ام نأر خآلا ىلع امههدحأ طرتشي نأ طرشب الإ هدنع

 يف ةلعلاو . ةكرشلا ىلع هيف مهف هبيصن يف لخدي مل امو « ةمسقلا يف لخاد

 ءرابإلا لبق زوجي الو راَبإلا دعب رلا يرتشملا طارتشا زوجي هنأ هدنع كلذ

 . ( 15078 يفاكلا ) كلام بهذمل رظنا 0(
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 ةمسقلا يف هل تعقو يتلا تارقلا عينج نم هبحاص ظح ىرتشا امههدحأ نأكف

 . رملا طرتشاو هكيرشل تعقو يتلا تارقلا نم هظحب

 . مهماهس يف ناك نإ برضتو ققحتو ةضيرفلا مسقت نأ : ةعرقلاب مسقلا ةفصو

 « اهتاسارغ نم عون لكو اهنم عضوم لك موقي مث « ماهسلا حصت نأ ىلإ رسك

 نم ءازجأ ةثالث عضوم نم ءزج لدع امبرف « ةيقلاب ماهسلا لقأ. ىلع لدعي مث
 تلدعو تافصلا هذه ىلع تمسق اذإف « اهعضاومو نيضرألا يق ىلع رخآ عضوم

  ذخأ ةهج يف همسا جرخ نف « تاهجلا ءاممأو كارشألا ءامسأ قئاطب يف تبتك

 , اهنم ذخأ ةهج يف همسا جرخ نف . تاهجلا يف ءاممألاب ىمري ليقو « اهنم
 ةعرق لاح يه هذهف « هظح متي ىتح هل فعوض مهسلا كلذ نم رثكأ ناك نإف

 | . باقرلا يف مهسلا

 يهو « نيمساقتملا سوفنل ًابيطت ةمسقلا يف ءاهقفلا اهلعج امنإ ةمهسلاو

 نم ناكف مهاسق ١ : ىلاعت هلوق اهنم : عضاوم يف عرشلا يف ةدوجوم

 لفك ْمُهُنَأ مهمالفأ َنوُقْلُي ْذِإ مهْيَدَل تنُك اَمَو »> : هلوقو "< َنيِضَحْدُمْلا
 ةتس قتعأ الجر نأ ٠ : هيف ءاج يذلا تباثلا رثألا كلذ نمو "” 4 َمَيْرَم

 كلذ ثلث قتعأف مهنيب يي هللا لوسر مهسأف., هبتوم دنع .دبعأ
 | ْ . () « قيقرلا

 ميوقت ريغب وأ ؛ ؛ موقتو ليدعت دعب تناكأ ءاوس يضارلاب ةمسقلا امأو

 مرحي افإو عوببلا نم عيب هنأل ةفلتخماو ةقفتملا باقرلا يف زوجتف ؛ ليدعتو

 . عريب يف مرحي ام اهيف

 . 16١ ةيأ تافاصلا 0(

 0 .4ع ةيآ نارمغ لآ )0

 . ( 755/64 صيخلتلا ) رظنا . سم هاور (؟)
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 يناثلا لصفلا

 ضورعلا يف

 امههنم دحاو ةمسق زوجي ال هنأ ىلع ءاهقفلا قفتاف ٠ ضورعلاو ناويحلا امأو
 ةدحاولا نيعلا يف ناكيرشلا ٌحاشت اذإ اوفلتخاو . كلذ يف لخادلا داسفلل

 هبحاص عيبي نأ امهدحأ دارأو « عايشلا ىلع اهب عافتنالاب ايضارتي ملو « اهنم
 هذخأي نأ امهدحأ دارأ نإف ؛ كلذ ىلع ربجي : هباحصأو كلام لاقف « هعم

 لوصألا نأل «ربجي ال : رهاظلا لهأ لاقو ٠ هذخأ اهيف يطْعَأ يتلا ةيقلاب
 . عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم ليلدب الإ هدي نم دحأ كلم جرخي ال نأ يضتقت

 دقو « لسرملا سايقلا باب نم اذهو « ارض رابجإلا كرت يف نأ كلام ةجحو
 « كلام الإ راصمألا ءاهقف نم دحأ هب لوقي سيل هنإ عضوم ام ريغ يف انلق

 . ءايشألا ضعب يف يرورضلاك هنكلو

 اهتمسق ىلع ءاماعلا قفتاف « دحاو سنج نم رثكأ ضورعلا تناك اذإ امأو

 هباحصأو كلام اهزاجأف « ةمهسلاو ليدعتلاب اهتمسق يف اوفلتخاو ٠ يضارتلا ىلع
 . نوشجاملا نباو ةماس يبأ نب زيزعلا دبع كلذ نم عنمو دحاولا فنصلا يف

 يتلا نم ةمهسلا هيف زوجت يذلا دحاولا فنصلا زييمت يف كلام باحصأ فلتخاو

 . ضعب يف هضعب ميلست زوجي ال اب بهشأ هربتعاف زوجت ال

 ملست زوجي ال اهف ةمهسلاب مسقلا زاجأ ةرف « برطضاف مساقلا نبا امأو
 هيف عنم ايف ةمسقلا عنم ةرمو « سلا نم فخأ ةمسقلا لعجف ٠ ضعب يف هضعب
 نظي يتلا هلئاسم نأو ,« فخأ كلذ يف ةمسقلا نأ هبهذم نإ ليق دقو « ملسلا

 . يناثلا هلصأ ىلع ليوأتلا لبقت مسلا نم دشأ هدنع ةمسقلا نأ اهلبق نم

 ْرَخْلا لثم نيفنصلا نم براقت ام ةبسقلا يف عمجي هنأ ىلإ بيبح نبا بهذو
 . ناتكلاو نطقلاو ريرحلاو
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 فيعض كلذو « يضارتلا عم ةمهسلاب ةمسقلا يف نيفنص عمج بهشأ زاجأو

 . يضارتلاب زوجي ال ررغلا نأل



 دع

 ثلاثلا لصفلا

 اهماكحأ ةفرعم يف

 « يمخللا ىح ام الإ قافتاب ةعرقلا هيف زوجت الف نوزوملاو ليكملا امأف
 ناك نإف « ًادئازف نيتربص وأ ةدحاو ةربص نوكي نأ ولخي ال ًاضيأ ليكملاو

 اعد اذإ نزولا وأ ليكلاب لادتعالا ىلع هتمسق نوكت نأ ولخي الف « دحاو ًافنص

 ىلع يضارتلا ىلع هتمسق زاوج يف فالخ الو « نيكيرشلا دحأ كلذ ىلإ
 زوجيال يذلا ينعأ : يوبرلا ريغ نم وأ يوبرلا نم كلذ ناك نّيَبلا ليضفتلا
 ًافازج هتمسق زوجي الو «لوهجماو مولعملا ليكلاب كلذ زوجيو « لضافتلا هيف
 . نزو الو ليك ريغب

 « نوزوللا يف زوجيو ليككلا يف زوجي ال ليقف « ايّرحت هتممق تناك نإ امأو

 نكي م نإ امأو « ًايرحت هعيب زاوج يف لخدي ام فالخلا نم كلذ يف لخديو
 . لضافتلا هيف زوجي ال امم كلذ ناك نإف « نيفنص اناكو ةدحاو ةربص نم كلذ

 نزولابو « لاكي اهف مولعملا ليكلاب الإ عملا ةهج ىلع اهتمسق زوجت الف

 هيف لصحي م ردي مل لوهجم لايكمب ناك اذإ هنأل « نزوي اهف ةفورعملا ةجنصلاب
 بهذم ىلع هلك اذهو « مولعملا ليكلا نم نيفلتخم اناك اذإ دحاولا فّنصلا نم

 |مههعفانم تبراقت اذإ نيفنصلا يف لضافتلا مرحي هنأ هبهذم لصأ نأل « كلام

 ىلع هتمسق زوجيف لضافتلا هيف زوجي امم ناك نإ امأو ءريعشلاو حمقلا لثم
 ىنعأ : ةفورعملا ةجنصلا وأ فورعملا لايكملاب فورعملا نيبلا لضافتلاو لادتعالا

 . اضرلا ةهج ةهج ىلع بهذملا يف هلك زاوجلا اذهو « نيفنص اناك نإو عملا ةهج ىلع

 لك تبسق اذإو « ةدح ىلع الإ ةربص لك مسقنت الف حلا بجاو يف امأو

 مح وه هلك اذهف « لوهجماو مولعملا لايكملاب اهتمست تزاج ةدح ىلع ةربص
 . باقرلا يف نوكت يتلا ةمسقلا



 لونا

  عفانملا ةمسق وهو يناثلا مسقلا يف لوقلا

  مماقلا نبأ بهذم ىلع ةمهسلاب زوجت ال اهنإف « عفانملا ةمسق امأف
 وبأ بهذو 'عفانملا ةمسق ىلع ةعرقلا نوكت الو « اهابأ نم اهيلع ربي الو

 عيمجلا دنع يه عفانملا ةمسقو « عفانملا ةمسق ىلع ربجي هنأ ىلإ هباحصأو ةفينح

 نامزألاب عفانملا ةمسق امأ . نايعألاب امإو نامزألاب امإ كلذو « 9 ةأياهملاب

 امأو . هبحاص عافتتا ةّدمل ةيواسم ةدم نيعلاب اههنم دحاو لك عفتني نأ وهف

 ةدسم هل لصح اه اهنم دحاو لك عفتني نأ ىلع باقرلا امقي نأب نايعألا مسق

 . ةكرشلا لصأ ىلع ةيقاب باقرلاو ةدودحم

 اهيف زوجت يتلا ةدملا ديدحت يف فالتخا نامزلاب عفانملا ةمسق يف بهذملا يفو

 دبعلا مادختسا لثم عافتنالا وأ لالتغالل ضعب نود عفانملا ضعبل ةمسقلا

 لقني .ال وأ..,لوحيو لقني اهف ًاضيأ كلذو ؛ .ضرألا ةعارزو ةبادلا بوكرو
 ةدملا يف هباجصأو كلام دنع زوجي الف لوحيو لقني اهف امأف . لوحي الو

 لقني ال اهف امأو . عافتتالاو لالتغالا يف كلذو « ةريسيلا ةدملا يفزوجيو ةريثكلا

 لالتغالا يف كلذو « ديعبلا لجألاو ةديعبلا ةدملا يف زوجيف . لوحي الو

 مويلا : .ليقف لالدغالا يف لوحيو لقني اهف ةريسيلا ةدملا يف اوفلتخاو . عافتنالاو

 ْ . دبعلاو ةبادلا يف كلذ زوجي ال : ليقو 2 هوحنو دحأولا

 ٍ؛ .. كلذ لثم رخآلا دي يف مث ةدم امهدحأ دي يف نيعلا نوكت نأ يه : ةأياهملا )١(

 نكسي ةهيبك أراد تناك نأب ناكلا ثيح نم يمفاشلا دضعو ؛ « ةفينح يبأ دنع ةزئاج ةأياهملاو

 0 ش . ةدملا نايب اهيف طرتشي الو « ةيحان رخآلاو « ةيحان اهدحأ
 زئاجج كلذ لك ًارهش رخآلاو ..ًارهش امهدحأ نكسي ةريغص اراد تناك نأب نامزلا ثيح نم امأ
 ( 480؟ ءانهقفلا ةفحت ) و ( 50/16 عومجلا عم بذهملا ) رظنا . يعفاشلاو « ةفينح يبأ دنع

 وبأ لاقو . دمحأ بهذم وهو بهذملا ىلع ربجي الف , كلذ نع امهدحأ عنتما اذإ يبفاشلا دنعو دنعو

 مالْسلاو ةالصلا هنيلع هلوقب يفئنيف « ًاررض هنم عانتمالا يف نأل ءربجي : كلامو «

 "ىلع ربخي ال هنأ ىلع ةصاخب .ديبعلا يف دمحأو « يعفاشلا :ةفينح وبأ قفاوو « رارض الو «ررض ال »
 ينغملا ) رظنا . عيبلاك اهيلع ربجي الف ء ةضواعم ةأياهملا نأ : دمحأو ٠ يعفاشللو . ةأياهملا

 .( 9/١
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 رثكأو رهشلا يف ليقو « مايألا.ةسجلا لثم يف زوجي ليقف مادختسالا امأو
 نم ةدم أراد اذه لمعتسي نأب نايعألا يف ؤياهتلا امأو . ًاليلق رهشلا نم

 ةعارزو رادلا ينكس يف زوجي ليقف « اهنيعب ةدملا كلت ًاراد اذهو « نامزلا

 زوجي ليقو « ريسيلا نامزلا يف الإ ءاركلاو ةلغلا يف كلذ زوجي الو « نيضرألا
 يرجي باودلاو دبعلا مادختسا يف لوقلا كلذكو « نامزألاب ؤياهتلا سايق ىلع
 . نامزلاب اهتمسق يف فالتخالا ىلع هيف لوقلا

 طورشلا يفو عفانملا يفو « باقرلا يف ةمسقلا عاونأ يف لوقلا وه اذهف

 . ماكحألا يف لوقلا باتكلا اذه نم يقبو . ةدسفملاو ةححصملا

 ماكحألا يف لوقلا

 الإ اهيف عوجرلا الو اهضقن نيمساقتمال زوجي ال ةمزاللا دوقعلا نم ةمسقلاو

 . قاقحتسإ وأ « بيع دوجو وأ نبع : ةثالث ئراوطلاو . اهيلع ئراوطلاب

 سايق ىلع الا بهذملا يف قافتأب ةعرقلا ةمسق يف الإ خسفلا بجوي الف نيغلا امأف

 . ةمسقلا يف َرّْثُؤُي نأ هبهذم ىلع مزليف « عيبلا يف ًاريثأت هل ىري نم

 يف بيعلا دجي نأ مماقلا نبا بهذم ىلع ولخي ال هنإف « بيعلاب درلا امأو
 نوكي نأ ولخي ال هنإف « هبيصن لج يف هدجو نإف « هلقأ يف وأ هبيصن لج
 در تاف دق ناك نإف « تفي ملوأ تاف دق هكيرشل لصح يذلا بيصنلا

 موي هبيصن ةيق فصن هكيرش نم ذخاو:ةكرشلا ىلع هبيصن بيعلل دجاولا

 نإو « اهلصأ ىلإ ةكرشلا تداعو ةمسقلا تخسفنا تفي مل ناك نإو « هضبق
 تاف ءاوس ء طقف ةكرشلا لصأ ىلع لقألا كلذ در كلذ لقأ يف بيعلا ناك

 عجري الو ةدايزلا ةيق فصنب هكيرش ىلع عجرو « تفي م وأ هبحاص بيصن

 درلا تيفي يذلاو : بهشأ لاقو . بيعلاب ًاًماق ناك نإو هدي يف امم ءيش يف

 بيعلا دوجو : نوشجاملا نب زيزعلا دبع لاقو . عويبلا باتك يف مدقت دق



 ندي

 يه يضارتلاب يتلا نأل ٠ يضارتلاب يتلا خسفي الو ةعرقلاب يتلا ةمسقلا خسفي

 خسفت نإ بجو نيغلاب تخسف اذإو « قح زيي يهف ةعرقلاب يتلا امأو
 ناك نأ بيعلا دوجو مح مساقلا نبا دنع قاقحتسالا محو . بيعلاب درلاب

 نإو ءهيدي يف اهف ًاكيرش هعم عجر تفي مل كيرشلا ظحو اريثك قحتسملا

 هيلع عجر ًاريسي ناك نإو « هيدي يف ام ةيق فصنب هيلع عجر تاف دق ناك
 تلطب امهدحأ دي يف ام قحتسا اذإ : دمح لاقو . ءيشلا كلذ ةيق فصنب
 نبا لوقك لدع ىلع عقت مل ةمسقلا نأ نيبت دق هنأل . ةعرقلا ةمسق يف ةمسقلا
 ىلع نْيَّدلا ءىراوط لثم هيف قح للملا ىلعأ أرط اذإ امأو . بيعلا يف نوشجاملا
 اوفلتخا كلام باحصأ نإف «٠ ثراو ٌورط وأ ةيصولا ورط وأ ةمسقلا دعب ةكرتلا
 . كلذ يف

 نإ : مماقلإ نبا لوق وهو بهذملا يف روهشلا يف لبق ندا أرط نإ امأف

 انس ٠ مدعي ل اوعي نأ لع ةشرو خت نأ الإ ضقتنت ةمسقلا
 . كلهت مل وأ ءامسلا نم رمأب تكله « نكت مل وأ ميديأب ةيقاب مهظوظح تناكأ
 رمأب كلهت لو هظح هظح هدي يف يقب نم ديب ضقتنت امإ ةمسقلا نإ أضيأ ليق دقو

 ةثرولا ىلع وه عجسري الف ءامسلا نم رمأب هظح كله نم امأو « ءامسلا نم
 ىلاعت هللا قحل دبالو ةمسقلا ضقتنت لب ليقو « نْيَدلا ءادأ دعب مهديأب يقب

 يف الإ ضقتنت لب ليقو "4 نْيَد ْوَأ اهب يصوُي ةّيِصَو ِدْعَب نم > : هلوقل
 هل يّضوملا ٌورط يف محلا اذكهو « نيدلا نم هب يوني ام هنم يطعأ نم قح

 " . ةثرولا ىلع
 دحاو لك ظح توفي نأ لبقو ةمسقلا دعب ةكرشلا ىلع ثراولا ورظ امأو

 ممم

 )١( ةيأ ءاسنلا ةروس ١١ .



 ك5

 وأ اليكم كلذ ناك نإ هظح دحاو لك نم ذخأو ةمسقلا ضقتنت الف مهنم

 دحاو لك نضي لهو . ةمسقلا تضقتنا ًاضورع وأ ًاناويح ناك نإو ًانوزوم

 . نمضي ال ليقو « نضي ليقف ؟ هنم ببس ريغب هدي يف فلت ام مهنم

 ايل ديت



 اوف

 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو .. محرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست مسو هبحصو

 . نوهرلا باتك

 افرق ابِتاك اوُدِجَت مَلَو 9 : ىلاعت هلوق باتكلا اذه يف لصألاو
 « ماكحألا يفو طورشلا يفو ناكرألا يف باتتكلا اذه يف رظنلاو 00 م ٌةَضوُبْفَم

 نهرلا هيف يذلا ءيثلاو نهترملاو نوهرملاو نهارلا يف رظنلا يه ناكرألاو
 . نهرلا دقع ةفصو

 روجحم ريغ نوكي نأ هتفص نم نأ فالخ الف نهارلا امأف : لوألا نكرلا
 ًادانس كلذ ناك اذإ هيلع رظنلا يلي نمل نهري يصولاو « دادسلا لهأ نم هيلع

 ةرهاظ ةحلصمل نهري : يعفاشلا لاقو « كلام دنع ةرورضلا هيلإ تعدو

 مل هنفلسأ لام يف نيترا نإنف : نونحس لاق . كلام دنع نوذألاو بتاكل نهريو
 « هنهر زوجي ال سلفملا نأ ىلع يعفاشلاو كلام قفتاو . يعفاشلا لاق هبو « زجي
 هلامب  نيدلا طاحأ يذلا يف كلام لوق فلتخاو ء زوجي : ةفينح وبأ لاقو
 ينعأ , زوجي هنأ هنع روهشملاف ؟ مزلي ال مأ مزلي له ينعأ ؟ هنهر زوجي له

 ةتباث يأ « ةنهار ةمعنو ٠ دكار يأ ٠ نهار ءام : لاقي « ماودلاو ٠ توبثلا : ةغللا يف نهرلا *
 اب ٍسْفَن لك :١ لاقو 4 ِنيِهَر بسك اَسب ءىرْما لك >: ىلاعت لاق سبحلا نموه : ليقو . ائاد
 ٠ < ةّئيِهَر تَبَسَك
 : رعاشلا لاقو

 اقلغ دق نهرلا ىحضأف .عادولا موي 20هل كاكفال نهرب كتقرافو
 نمم هؤافتسارذعت نإ « هنمث هنم ىفوتسيل « ِنْيَّدلاب ةقيثو لعجي يذلا لاملا هوهف : ًاعرش هفيرعت امأ
 ظ . عاججإلاو « ةنسلاو ٠ باتكلاب زئاج وهو . « هيلع وه
 . 585 ةيا ةرقبلا )١(

 . ( نيدلا ) باوصلاو ( نيدملا طاحأ ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف )١(



 لل

 نم لكو ؟ ال مأ هيلع روجحم سلفملا له ىلإ ليآ فالخلاو , سلفي نأ لبق
 . 0” ًانهترم نوكي نأ حص ًانهار نوكي نأ حص

 انت ذي ادق

 : طورش ةثالثب حصي : ةيعفاشلا تلاقو « نهرلا وهو : يناثلا نكرلا

 تابثإ عنتمي ال نأ : يناثلا . نْيدلا نهري نأز وجي ال هنإف « ًانيع نوكي نأ : لوألا

 هيف أرقي الو فحصللا نهر زيجي كلامو « فحصللاك هيلع نهترملا ىلع نهارلا دي
 دنع عيبلل ةلباق نيعلا نوكت نأ : ثلاثلا . عيبلا ىلع ينبم فالخلاو ء نهترملا

 ناهترالا تقو يف هعيب لحي ال ام نهتري نأ كلام دنع زوجيو : لجألا لولح

 هحالص ادب اذإ الإ نيدلا ءادأ يف هدنع عابي الو هحالص دبي مل رملاو عرزلاك

 دبي مل يذلا رثلا نهر يف نالوق يعفاشلا نعو : نيدلا لجأ لح نإو
 . دماح وبأ لاق « عطقلا طرش ىلع نيدلا لولح دنع هدنع عابيو « هحالص

 اذإ ماردلاو ريناندلاك نيعتي مل ام نهر كلام دنع زوجيو ") هزاوج حصألاو

 )١( بتاكملا نهر زاوج يف يعفاشلا بهذمل رظنا ٠ ةضورلا ) نوذأملاو 56/4 ( .

 يف طرش نهرلا يف ضبقلا ةمادتسا نأل « بتاكلا نهر حصي ال هنأ حيحصلا دمحأ بهذمو

 ينغملا ) رظنا . هنهر ةحص : بهذملا سايق : ةلبانحلا نم يضاقلا لاقو . حيحصلا 5/7/6 ( .

 ينغملا ) رظناو ١١14/6 ( سلفملا نهر ةحص مدع يف دمحأ بهذمل .

 )١( يعفاشلا دنع نوهرللا طورش :

 نهر حصي الو « ةدم رادلا كس هنهري نأب ةعفنلا نهر حصي الف ؛ « ًائيع نوكي نأ : لوألا
 حصألا ىلع نيدلا .

 نهترملا ةيحالص وهو « هيف فلتخم : يناثلا ٠ وأ « ًاماسم ًادبع نهر نإف « هيلع ديلا توبثل
 يف بهذملا ىلع حص « يبنجأ دنع ءانسح ةيراجوأ « يبرح دنع حالسلا و أ ء رفاك دنع ًافحصم

 بتاكملاو ء دلولا مأ نهر حصي الف « نيدلا لولح دنع عيبلل ةلباق نيعلا نوك : ثلاشلا «

 فقولاو ٠ ؟8/6 ةضورلا ) رظنا . هعيب حصي ال ام رئاسو ( . ٠

 لوق وهو . هنهر حصي : ةيناثلاو « ةعامجلا لقت ةياور' يف دمحأ دنع فحصملا نهر حصي الو
 يعفاشلاو « كلام ٠ ةفينح يبأو « روث يبأو .
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 كلام دنع ال نهارلل اكلم نوكي نأ نهرلا طرش نم سيلؤو : اهيلع عبط

 . 2 ًاراعتسم نوكي نأ امهدنع زوجي دق لب « ىعفاشلا دنع الو

 لبق نم نهترملا دي يف هرارقإ نوكي نأ هطرش نم نأ ىلع اوقفتاو .
 يف هنم بوصغملا هرقأ مث بصغب هل نهترملا ضبق ناك اذإ اوفلتخاو . نهارلا

 ىلإ بصغلا نامك نم بوصغملا ءيشلا لقني نأ حصي : كلام لاقف « ًانهر هدي

 لبق بصاغلا دي يف ًاتنهر بوصغملا ءيشلا هنم بوصغملا لعجيف « نهرلا ناض
 نأ الإ بصغلا ناض ىلع ىقبي لب زوجي ال : ىعفاشلا لاقو هنم هضبق

 ش ش 1 )0 ب بقي

 9 يعفاشلاو كلام هزاجأو ةفينح وبأ هعنف , عاشملا نهر يف اوفلتخاو

 ؟ نكمت ال مأ عاشملا ةزايح نكمت له : فالخلا يف ببسلاو

 ان ة اق

 هنأ اذه يف كلام بهذم لصأو « هيف نوهرملا ءيشلا وهو : ثلاثلا نكرلا
 فرملا الإ تاعويبلا عيمج يف ةمقاولا نامألا عيمج يف .نهرلا ذخؤي نأ زوجي
 . ضباقتلا هطرش نم فرصلا نأل كلذو « ةمذلاب قلعتملا سلا يف لاملا سأرو

 نع ةياور يهو ٠ هنع صوصنملا وهو « يمفاشلا دنع حصي الف « اهحالص ودب لبق رثلا نهر امأ
 رظنا . ةلبانحلا نم يضاقلا رايتخا وهو « هيف لقي ررغلا نأل زوجي هنأ ةياور هنعو . دمحأ
 | .(؟ه0/: ينغملا (

 هنع ظفحن نم لك عمجأ : رذنملا نبا لاق . دمحأ بهذم وهو « هنهريل « ائيش ريعتسي نأ زوجي )١(

 لجر دنع ةمولعم ريناند ىلع هنهري ًاًئيش لجرلا نم راعتسا اذإ , لجرلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم
 . ( قباسلا ردصملا ) زئاج كلذ نأ . لعفف « مولعم تقو ىلإ هامس

 دنع ناضلا لازو ء حص . دساف عيب يف ضوبقملاو « ةيراعلاو ,« بوصغملاك نومضملا نهر اذإ )١(
 مح هيف تبثيو « ناضلا لوزي ال : يعفاشلا لاقو « ةفينح وبأو ء كلام لاق هبو . دمحأ
 ةضورلا ) رظناو ( 571/4 ينغملا ) رظنا . هلامحب ىقبي « هيف ًاتباث ناك يذلا مكحلاو « نهرلا

 . يعفاشلا بهذمل (

 ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو ( 55/64 ةضورلا ) يعفاشلا دنع عاشملا نهر زاوج رظنا (؟)

 . ( 6/؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ةفينح يبأ دنع حصي الو ( 74/+
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 نود هدنع ناك :نإو مّلّسملا لام سأر كلذكو « نهرلا ةدقع هيف زوجي الف

 يف الإ نهرلا ذخأ زوجي ال : هاظلا لهأ نم موق لاقو . ىنعملا اذه يف فرملا
 نهرلا ةيآ نوكل كلذ ىلإ اوبهذ ءالؤهو « هيف مسملا يف ينعأ : ةصاخ مسلا

 نم ًاطرش اذه اولعج مهنأكف . مدنع مسلا وهو تاعيبملا يف نيدلا يف ةدراو

 مَتَنَياَدَت :قااذإ اوُنسآنيدلا اهأاي 7: ةيآ لوأ يف لاق هنأل ٠ نهرلا ةحص طورش

 مَلَو ٍرْفَس ىلَع مَتنُك نإو > : لاق مث "4 هوُبتْكاَف ئمَتُم لجأ ىلإ نْيَدب
 يف نهرلا ذخأ زوجي كلام بهذم ىلعف "9 4 ٌةَضوُبْقم ناقرَف ًابتاك اوُدِجَت

 حارج  يفو « لاومألا يف تايانجلا شورأ يفو تافلتملا يق يفو ضرقلا يفو مسلا
 . ةفئاجلاو ةمومأملاك هيف دوق ال يذلا دمعلا

 يف نهرلا ذخأ زاوج يف جرختيف اهنم داقي يتلا حارجلاو دمعلا لتق امأو
 لوقلا ىلع كلذو ءزوجي كلذ نأ : امهدحأ : نالوق يلولا افع اذإ اهيف ةيدلا

 زوجي ال كلذ نأ : يناثلا لوقلاو . دوقلاو ةيدلا نيب دمعلا يف ريخم يلولا نأب
 ءاطعإ نم يناجلا ىبأ اذإ طقف دوقلا الإ يلولل سيل نأ ىلع ينبم ًاضيأ كلذو

 دعب كلذو ةلقاعلا نم نيعتي نمم نهرلا ذخأ أطخلا لتق يف زوجيو . ةيدلا

 هذخأ زوجيو « نضي ال ايف زوجي الو « نضت يتلا ةيراعلا يف زوجيو « لولحلا
 نهرلا زوجيو « هلبق زوجي الو « لمعلا دعب لعجلا يف زوجيو ٠ تاراجإلا يف

 ايف ةلجلابو « ةباتكلا يف الو صاصقلا يف الو دودحلا يف زوجي الو « رهملا يف
 : ثالث طئارش هل هيف نوهرملا : ةيعفاشلا تلاقو . ةلافكلا هيف حصت ال

 , ًابجاو نوكي نأ : يناغلاو . نيع يف نهري ال هنإف « انيد نوكي نأ : اهدحأ
 كلذ زوجيو « هضرقتسي امب هنهرتسي نأ لثم « بوجولا لبق نهري ال هنإف

 )١( ةيآ ةرقبلا 585 .

 )١( 58؟ ةيأ ةرقبلا .



 لحل

 بجي ال نأو « بجي نأ ًاعقوتم همزل نوكي ال نأ : ثلاغلاو . كلام دنع

 . كلام بهذم نم بيرق بهذملا اذهو « ةباتكلا يف نهرلاك

 #00 و

 طورشلا يف لوقلا

 طورش : نابرض عرشلا يف اهب قوطنملا طورشلاف « نهرلا طورش امأو
 يف ينعأ : ن نهرلا يف اهب قوطنملا ةحصلا طورش امأف . داسف طورشو « ةحص

 .اه يتلا ةهجلا يف فلتخمو ةلجْلاب هيلع قفتم : اههدحأ : ناطرشف ًانهر هنوك

 ةلملاب اوقفتاف ضبقلا امأف . هطارتشإ ىف فلتخم : يناغلاو ٠ « ضبقلا وهو طرش

 له اوفلتخاو "4 ةَسَوْبَقِم ناَهِرَف > : ىلاعت هلوقل نهرلا يف طرش هنأ ىلع
 : لاق ةحص طرش لاق نم نأ قرفلا ةدئافو ؟ ةحص طرش وأ مات طرش وه

 ' 7 ربجيو دقعلا مزلي : لاق مات طرش لاق نمو « نهارلا نهرلا مزلي ل ضبقلا عقي مل ام

 وأ نهارلا سلفي ىتح ةبلاطملا نع نهترملا ىخارتي نأ الإ ضابقإلا ىلع نهارلا
 ةفينح وبأ بهذو « مالا طورش نم هنأ ىلإ كلام بهذف « تومي وأ ضرمي

 . .  9 ةحصلا طورش نم هنأ ىلإ رهاظلا لهأو يعفاشلاو
 ريغلا ةدمعو . لوقلاب ةمزاللا دوقعلا رئاس ىلع نهرلا س ايق كلام ةدمعو

 نهرلا زوجي ال : رهاظلا لهأ ضعب لاقو « ٌةَضوُبْفُم نار »> : ىلاعت 0
 ٌناَهِرَف ًابتاق اوُدَجت ُمَلَو »> : ىلاعت هلوقل بتاك كلانه نوكي نأ

 )١( ةيآ ةرقيلا 785 .2 ْ

 . دمحأو « يعفاشلاو « ةفينح وبأ : ضبقلاب الإ نهرلا مزلي ال لاق نم (5)
 امهادع اهفو « ضبقلاب الإ هنهر مزلي ال ًانوزوم وأ ؛ « ًاليكم ناك ام : دمحأ باحصأ ضعب لاقو
 : ناتياور

 يف اذه ىلع دمحأ صن دقو « عيبلاك دقعلا درجمب مزلي : ىرخألاو ٠ ضبقلاب الإ مزلي ال : امهادحإ
 . ( 85/2 ىلحما ) رظناو ( 564/6 ينغملا ) رظنا . ينوهملا ةياور
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 دنعو « لدع يدي ىلع نهرلا عضوي نأ رهاظلا لهأْزَوَجُي ال < ٌةَضوُبْفَم
 نهارلا دي ىلإ داع ىتم هنأو « ضبقلا ةمادتسا نهرلا ةحص طرش نم نأ كلام

 لاقو . موزللا نم جرخ دقف ٠ كلذ ريغ وأ ةعيدو وأ ةيراعب نهترملا نذإب

 ىلع طرشلا مع كلاف « ةحصلا طرش نم ضبقلا ةمادتسا سيل : يعفاشلا

 ضبقلا دوجو « ٌةَضوُْفَم ناهرَف > : ىلاعت هلوق نم مزلأف « هرهاظ
 م كل هتمادتساو

 كلذ لحي الف « دقعناو نهرلا حص دقف ضبقلا دجو اذإ : لوقي يعفاشلاو

 نمب ىلوألا ناك دقو « عيبلا يف لاحلاك هيف فرصتلا نم كلذ ريغ الو هتراعإ

 يف هطرتشي مل نمو « ةمادتسالا طرتشي نأ دقعلا ةحص يف ضبقلا ط

 . ةمادتسالا طرتشي ال نأ ةحصلا

 ىلإ روهجلا بهذف ء رضحلا يف اوفلتخاو . رفسلا يف هزاوج ىلع اوقفتاو
 ٠ . (" هزاوج

 : ىلاعت هلوق رهاظل رضحلا يف زوجي ال : دهاجيو رهاظلا لهأ لاقو
 نهر منَ هنأ »: نم درو امب روهمجلا كسقو . ةيآلا< ٍرْفَس ىَلَع منك نإو »

 باب نم وه ةيآلا نم رضحلا يف نهرلا عنم طابنتسا يف لوقلاو « رضحلا يف
 . باطخلا ليلد

 نإ هنأ ىلع ًانهر لجرلا نهري نأ وهف صنلاب عونمملا مرحلا طرشلا امأو

 بجوي طرشلا اذه نأ ىلع اوقفتاف هل نهرلاف الإو هلجأ دنع هقحب ءاج

 دمحأو « كلامو « ةفينح وبأ : نهرلا موزلل طرش ضبقلا ةمادتسا نأب لاق نم )١(
 طرتشي مف « هئادتبا يف ضبقلا ربتعي دقع هنأل . طرشب سيل ضبقلا ةمادتسا : يعفاشلا لاقو
 . ( 3١5/١١ عومجملا )و ( 577/: ينغملا ) رظنا . ةبهلاك هتمادتسا

 يف فلاخ ًادحأ معن ال : رذنملا نبا نع ًالقن ةمادق نبا لاق ( عومجملا )و ( ينغملا ) كلذ يف رظنا (0)

 . رفسلا يف الإ نهرلا سيل : لاق « ًادهاجم الإ كلذ



 ١لو١5آ1

 . 2 « َنْهّرلا ٌقَلْعَي ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعم هنأو « خسفلا

 هك ذي ذيك

 هاور « همرغ هيلعو « هنغ هل ء هنهر يذلا هبحاص نم نهرلا قلغي ال » ظفلب ثيدحلا )١(
 نباو « يقهيبلاو « مالا هجرخأو ٠ لصتم نسح دانسإ اذه : لاقو « ينطقرادلاو ٠ يعفاشلا
 «رازبلاو « دواد وبأ ححصو « ىرخأ قيرط نم ةجام نبا هجرخأو ٠ هحيحص يف « نابح

 . ةريره يبأ ركذ نودب بيسلا نب ديعس نع هلاسرإ ناطقلا نباو « ينطقرادلاو
 نإ : مارملا غولب يف لاقؤ . ةفيعض اهلك يقهيبلاو ينطقرادلا يف قرط .هلو : صيخلتلا يف لاق
 « ةريره يبأ نع مزح نبا هنسحو « هلاسرإ هريغو « دواد يبأ دنع ظوفحلا نأ الإ « تاقث هلاجر
 « ياطنألا ممألا رصن نب هللا دبع وه افإو ٠ فيحصت مصاع نب رصن هلوق نأب ظفاحلا هبقعتو
 . ةركنم ثيداحأ هلو

 . قحلا دبع قيرطلا هذه ححصو . روكذملا رصن نب هللا دبع قيرط نم ينطقرادلا هاور دقو
 لين )و ( مالسلا لبس عم مارملا غولب )و ( صيخلتلا ) رظنا . ربلا دبع نبا هلصو ًاضيأ ححصو
 . ( راطوألا

 يف لاق . ةيهان نوكت نأ لقحيو « ةيفان ال نوكت نأ لتقحي ( نهرلا قلغي ال ) : يناكوشلا لاق
 . لاقو . طورشملا تقولا يف كتفي مل اذإ كلذو « نهترملا هقحتسا : حرفك نهرلا قلغ : سوماقلا
 دنع هقاثو نم هقلطأ دقف . نهرلا نهارلا كف اذإف ؛ كفلا دض نهرلا يف قلغلا : يرهزألا
 . كلامو « يعخنلاو « حيرشو ءرمع نبا نع اذه طرشلا داسف يور . ( لينلا ) رظنا . هنهترم
 رظنا . مهفلاخ ًادحأ ملعن ال : ةمادق نبا لاق . ةفينح يبأو « دمحأو « يعفاشلاو ٠ يروثلاو
 . ( ؛55/6 ينغملا )
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 باتكلا اذه نم ثلاثلا ءزجلا يف لوقلا

 ماكحألا يف لوقلا وهو

 « هيلع امو نهرلا يف قوقحلا نم نهارلل ام ةفرعم ىلإ مسقني ءزجلا اذهو

 , كلذ يف اهفالتخا ةفرعم ىلإو « هيلع امو نهرلا يف نهترمال ام ةفرعم ىلإو

 نم ركذن نحنو « نهرلا ىلع ةئراط رومأل امإو . دقعلا سفن نم امإ كلذو

 . قافتالاو ء راصمألا ءاهقف نيب هيف فالخلا رهتشا ام كلذ

 نإيف « هيلع ام نهارلا يدؤي ىتح هكسي نأ وهف نهرلا يف نهترملا قح امأ
 نهرلا هيلع عيبيف ٠ ناطلسلا ىلإ هعفري نأ هل ناك لجألا دنع هب تأي م

 لكو نإو . ًابئاغ ناك نإ كلذكو « عيبلا ىلإ ن نهارلا هبجي مل نإ هنم هفصنيو

 نأ الإ كلام ههركو ءزاج لجألا لولح دنع نهرلا عيب ىلع نيترملا نهارلا

 اذإ هنأ ينعأ « هضعببو هيف نوهرملا قحلا ةلمجب قلعتي روهملا دنع نهرلاو

 نهترملا ديب دعب ىقبي هرسأب نهرلا نإف ء هضعب هنم ىدأف ام ددع يف هنهر

 ىقبي ام ردقب نهترملا ديب نهرلا نم ىقبي لب : موق لاقو « هقح يفوتسي ىتح

 لكب ًاسوبحم نوكي نأ بجوف « قحب سوبحم هنأ روهجلا ةجحو 27 قحلا نم

 « تيملا ىلع يذلا َنْيَّدلا اودؤي ىتح ةثرولا ىلع ةكرتلا سبح هلصأ هنم ءزج

 هضاعبأ نوكي نأ بجوف « هعيمجب سوبحم هعيمج نأ يناثلا قيرفلا ةجحو

 عم بذهملا ) رظنا . يعقاشلا : هقح يفوتسي تح نيترلا ديب ىقبي هرسأب نهرلا نإ : لاق نممو )١(

 . ( 5١8/١١ عومجملا

 نم لك عمجأ : رذنلا نبا لاق . دمحأ بهذم وهو ( 500/8 ىلحما ) رظنا . ةيرهاظلا لوق وهو

 سيل كلذ نأ « نهرلا ضعب جارخإ دارأو « هضعب ىدأف « لامب ًائيش نهر نم نأ ىلع هنع ظفحأ
 . دمحأ بهذمل ( 865/١ ليبسلا رانم ) رظنا . هئربي وأ رخآ هيفوي ىتح هل
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 . ةلافكلا هلصأ « هضاعبأب ةسوبحم

 لثم «) لصفنملا نهرلا ءاغ يف مهفالتخا ةروهشملا بابلا اذه لئاسم نمو

 مأ نهرلا يف لخدي له دلولا لثمو « ةلغلا لثمو « نوهرملا رجشلا يف ةرقلا
 ينعأ : نهرلا يف هنم ءيش لخدي ال لصفنملا نهرلا ءامن نأ ىلإ موق بهذف ؟ ال

 نورخآ بهذو « يعفاشلا لوقلا اذهب لاق نمبو « نهترملا دي يف هنم ثدحي يذلا

 يروثلاو ةفينح وبأ لوقلا اذهب لاق نميو « نهرلا يف لخدي كلذ عيمج نأ ىلإ
 . هنإف « هتروصو هتقلخ ىلع لصفنملا نهرلا ءاغ نم ناك ام : لاقف كلام قرفو

 هنإف هتقلخ ىلع نكي : ام امأو ةيراجلا عم ةيراجلا دلوك نهرلا يف لخاد

 رادلا ءاركك دلوتم ريغ وأ لخنلا رثك هنع ًأدلوتم ناك نهرلا يف لخدي ال
 . مالغلا جارخو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نهارلل هتلغو نهرلا ءاف نأ ىأر نم ةدمعو

 هلوقب دري مل هنأ كلذ نم ليلدلا هجوو : اولاق ")6 بوكرمو بولحم نهرلا »

 « ضوبقم ريغ نوكي نأك هثأل « هبلحيو نهارلا هبكري يأ بولحمو بوكرم

 كلذكو ءرذنلا نباو ءروث وبأو ٠ يعفاشلا نوهرملل ًاعبات نوكي ال لصفنملا ءانلا نإ : لاق نم )١(

 . ةيانجلا قحك هريغ ىلإ يرسي الف « هن نم فوتسي لصألاب قلعت قح هنأل « بسكلا
 وبأو « يروشلا لاقو . يبعشلاو « يعخنلاو « دمحأ لصألا عبتي لصفنملا ءاغلا نإ : لاق نمو
 نود ةصاخ نهرلا يف دلولا عبتي : كلام لاقو . عبتي ال بسكلا يفو « عبتي ءافلا يف : ةفينح

 ينغملا ) رظنا . دلولا مأ دلوك « ةتباثلا قوقحلا يف لصألا عبتي .دلولا نأل « ءاغلا رئاس

 ل(

 . معأ هللاو . ًاباوص هارن ام وه لوألا لوقلاو
 نع حلاص يبأ نع شمعألا قيرط نم هححصو ء ماحلاو . ينطقرادلا هاور ظفللا اذه ثيدحلا )١(

 دنقو « شععألا ىلع هوفقو هريغو « نايفس نأل « هاجرخي مل : ماحلا لاق . ًاعوفرم ةريره يبأ
 « يذمرتلا مزج هبو . فوقوملا حجرو « هريغو ٠ شمعألا ىلع هيف فالتخالا ينطقرادلا ركذ

 . حجرو ءدعب عفرلا كرت مث ء ةرم ةيواعم ابأ ينعي « هعفر : يبأ لاق « متاح يبأ نبا لاقو

 . ( 587 صيخلتلا ) و ( ؟64١/هلينلا ) رظنا . فقولا اضيأ يقهيبلا
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 نأ حصي الو : اولاق « ضبقلا هطرش نم نهرلا نايف « ًانهر هنوكل ضقانم كلذو

 نأ كلذ يف ىنعملا نوكي نأ الإ قبي ملف « هبكريو هبلحي نهترملا نأ هانعم نوكي
 ةالصلا هيلع هلوق مومعب ًاضيأ اولدتساو . هيلع هتقفنو هبرل هرهظ ةرجأ
 دئاز ءاف هنألو : اولاق 27« هَمْرُع هيلعو مَع هل ُةَنَهَر نم نهرلا » مالسلاو

 . دئاز طرشب الإ هل نوكي ال نأ بجوف ٠ ًانهر هيضر ام ىلع

 « لصألا كح امل بجوف لوصألل ةعبات عورفلا نأ ةفينح يبأ ةدمعو
 نأب جتحاف كلام امأو « ةباتكلاو ريبدتلا يف همأ كحل عبات دلولا كح كلذلو

 كلذ يف دلولاو رفلا نيب قرفو « امل عباتوه يأ : عيبلا يف همأ كح همكح دلولا

 دلوو طرشلاب الإ لصألا عيب عبتي ال رثلا نأ كلذو « كلذ يف ةقرفملا ةنسلاب

 . طرش ريغب عبتي ةيراجلا

 اذإ : موق لاقو « نهرلا نم ءيشب عفتني نأ نهترمال سيل نأ ىلع روهملاو
 وهو « هيلع قفنيو هفلعي امردقب هبكريو هبلحي نأ نهترمالف ًاناويح نهرلا ناك

 ةالصلا هيلع يننلا نع ةريره وبأ هاور امب اوجتحاو . " قاحسإو دمحأ لوق

 )١( هنهر نم نهرلا قلغي ال » ظفلب ثيدحلا جيرخت مدقت ٠ همرغ هيلعو « هنغ هل « .
 ءدمجأ : كلاملا نذأي م ولو « هيلإ جاتحي امب ماق اذإ ٠ نهرلاب عافتنالا نهترمال زوجي : لاق نمم (؟)

 . مهريغو ١ نسحلاو « ثيللاو « قحسإو

 لب ٠ ءيشب نهرلا نم نجترملا عفتني ال : ءاماعلا روهمجو « كلامو « ةفينح وبأو « يعفاشلا لاقو
 : نيهجو نم سايقلا فالخ ىلع درو ثيدحلاو : اولاق ٠ هيلع نؤملاو « نهارلل دئاوفلا

 . هنذإ ريغب برشيو « بكري نأ كلاملا ريغل زيوجتلا : اهدحأ
 ا . ةهقلاب ال « ةقفنلاب كلذ هنضل : يناثلاو

 ةتباث راثآو « اهيلع عمج لوصأ هدرت ءاهقفلا روهمج دنع ثيدحلا اذه :ربلا دبع نبا لاق

 بلحت ال ٠ ظفلب هريغو « يراخبلا دنع رع نبا ثيدح ةخسن ىلع لديو « اهتحص يف فلتخي ال
 . ( "66/8 لينلا ) رظنا « هنذإ ريغب ءىرما ةيشام

 ردقب بلحيو بكريف « بوكرلاو « بلحلا يف طقف نوكي دمحأ دنع عافتنالا نأ ةظحالم عم
 نهارلا نذإ ريغب هب عافتنالا زوجي الف « هوحتو عاتملاو رادلاك ةنؤم ىلإ جاتحي ال ام امأ « فلعلا

 . ( ؟6/ع ينغملا ) رظنا . فالخ ريغب لاحب
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 . « بوكرمو بولحم نهرلا » : لاق هنأ مالسلاو

 لاقف ؟ هناض نم : نهترملا دنع كله نهرلا يف مهفالتخا بابلا اذه نمو
 هيف طرف ام هنأ هنيمي عم نهترملا لوق لوقلاو ٠ نفارلا نموهو ةنامأ نهرلا : موق
 لهأ روهمجو روث : وبأو دمحأو يعفاشلا لوقلا اذهب لاق نمبو « هيلع ىنج امو
 لوقلا اذهب لاق نمو « هنم هتبيصمو نهترملا نم نهرلا : موق لاقو ٠ ثيدحلا

 . 2 نييفوكلا روهمجو ةفينح وبأ

 نوضم نهرلا نأ ىأر نم ١ مهلف : نيبسق اوبسقتا ناضلاب اولاق نيذلاو
 مهنمو . ةعامجو نايفسو ةفينح وبأ لاق هبو « ِنْيّدلا .ةهق وأ هتيق نم لقألاب

 قوف ءيش نهارلل لضف نإ هنأو . ترثك وأ تلق هتيقب نوضم وه : لاق نم

 قرفو . قاحسإو ءاظعو بلاط يبأ نب يلع لاق هبو « نهترملا نم هذخأ هنيد

 نيبو , هكاله ىفخي ال امم راقعلاو ناويحلا لثم هيلع ' باغيال ام نيب موق
 ايف نقومو هيلع باغي ايف نماض وه : اولاقف , ضورعلا نم هيلع باغي ام

 نمضي .هنإف . فلت ىتح هدنع يذلا نهرلل ظفحلا يف طرف وأ ٠ نهرلا يف نهترملا ىدعت اذإ )١(
 هطيرفت وأ , هيدعتب فلت اذإ همزلف « هدي يف ةنامأ هنأل , كلذ يف ءاماعلا نيب فالخال
 لام نم وهو « هيلع ناض الف « طيرفت الو ء هنم دعت ريغ نم فلت نإ امأو « ةعيدولاك
 « يعازوألاو « يرهزلاو « ءاطع لاق هبو « هنع هللا يضر يلع نع كنلذ ىوري « نه نهارلا
 : . رذنملا نباو « روث وبأو « دمحأو « يعفاشلاو
 نم رثكأ ناك نإو نيدلا عيمجب نضي نهرلا نأ : نسحلاو « يعخنلاو ء حيرش نع ىوريو
 وبأو « يروثلا لاقو . نضو « هلوق لبقي مل يفخ رمأب هفلت ناك نإ : كلام لاقو . هتيق
 هللا يضر رمع نع كلذ ىوريو ؛ نيدلا ردق وأ « هتيق نم نيرمألا لقأب نهترملا هنضي ةفينح
 .( 58/؟ ينغملا ) رظنا هنع

 باغي » باوصلاو . نيعضوملا يف نيعلاب ( هيلع باعي ) « ةيمالسإلا بتكلا ر اد ١ ةخسن يف ()
 نإ ال « بتكلاو « حالسلاو « بايثلاو « يلحلاك : ةداع هؤافخإ نكمي : هانعمو . نيغلاب « هيلع
 حرشلا ) رظنا . هفلت وأ , هعايض ىعداو « ناويحلاك هيلع باغي ال امم ناك وأ « نيمأ ديب ناك
 . كلام بهذمل ( 757/5 ريغصلا
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 نأ الإ ٠ يتبلا ناثعو يعازوألاو كلام لوقلا اذه لاق نمو . هيلع باغي ال
 عييضت ريغ نم هيلع باغي ام كاله دوهشلا دهش اذإ : لوقي اكلام
 لك ىلع نضي لب : يتبلا ناثعو يعازوألا لاقو نمضي ال هنإف . طيرفت الو
 نافع لوقبو . مساقلا نبا لاق كلام لوقبو « مقت مل وأ ةنيب تماق لاح

 . بهشأ لاق يعازوألاو

 ةريره يبأ نع بيسما نب ديعس ثيدح ةنوضم ريغ ةنامأ هلعج نم ةدمعو

 : « همرغ هيلعو هفغ هل : هنهر نمم وهو نهرلا قلغي ال » : لاق نيم يبنلا نأ

 نهارلا يضر دقو : اولاق . هنم هتبيصمو هكاكتفا هيلعو . هجارخو هتلغ هل يأ
 دق : هل ًاجتحم يعفاشلا باحصأ نم ينزملا لاقو . هدنع عدوملا هبشأف هتنامأ

 هلك نوكي نأ بجوف « ةنامأ هكاله رهظ امو ناويحلا نإ هعبات نمو كلام لاق

 2 . كلذك

 ةنامأ وهف نيدلا ةيق ىلع نهرلا ةهق نم داز ام نإ : ةفينح وبأ لاق دقو .

 نمو كلاف دنع مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعمو « ةنامأ هلك نوكي نأ بجوف

 ةالصلا هيلع هلوق كلذ ىنعمو اولاق . هتقفن يأ « همرغ هيلعو » هلوقب لاق

 امأو . هيلع هتقفنو . هبرل هرهظ ةرجأ يأ « بولحبو بوكرم نهرلا » مالسلاو

 « همرغ هيلعو هنغ هل » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اولوأتف هباحصأو ةفينح وبأ
 . صقن ام همْرْعو . نيدلا ىلع هنم لضف امهمْنُغ نأ

 ءافيتسالا قح اه قلعت نيع هنأ نجترملا نم نوضم هنأ ىأر نم ةدمعو

 ىتح هكسمأ اذإ عئابلا دنع عيبملا فلت هلصأ « هفلتب طقسي نأ بجوف ءادتبا

 « نهرلاك كلام دنع ناك نإو ء روهملا نم هيلع قفتم اذهو « نثلا فوتسي

 قفنف « لجر نم ًاسرف نهترا الجر نأ ِهتِلَم يبنلا نع يور امي اوجتحا امبرو
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 قيرفت امأو . 27« كقح بهذ »: نهترمال مالسلاو ةالصلا هيلع لاققف « هدي يف
 كلذ ىنعمو «٠ ناسحتسا وهف هيلع باغي الام نيبو هيلع باغي ام نيب كلام

 .. هيلع باغي ال اهف قحلت الو « هيلع باغي ايف قحلت ةمهتلا نأ

 هفعضف « ًاريثك كلام هيلإ بهذي يذلا ناسختسالا ىنعم يف اوفلتخا دقو

 ريغب لوق هنأب ناسحتسالا اوددحو « ةفينح يبأ ناسحتسا لثم هنإ : اولاقو موق
 ناك اذإو « ةضراعتملا ةلدألا نيب عمج وه كلام دنع ناسحتسالا ىنعمو . ليلد

 . ليلد ريغب لوق وه سيلف كلذك كلذ

 هعاب نإ هنأو . هتبه الو نهرلا عيب نهارلل زوجي ال هنأ ىلع روهجلاو
 لجعتيل ) هتزاجإ نأ عز نإو : كلام لاق . خسفلا وأ ") ةزاجإلا نهترمالف
 . هعيب زوجي : موق لاقو . هل ناكو كلذ ىلع فلح هقح

 ناك نإ هنأ كلام دنعف نهارلا اهقتعأف ةمأ وأ ًامالغ نهرلا ناك اذإو

 ىضقو تعيب ًارسعم ناك نإو « هقح نهترمال لجعو هقتع زاج رسوم نهارلا

 لثم ثلاشلاو « ةزاجإلاو « درلا : لاوقأ ةثالث يعفاشلا دنعو . اهنمث نم قحلا
 . (9 كلام لوق

 دبع لاق . هليسارم يف دواد وبأ هاورو « هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاور « كقح بهذ » ثيدح )١(
 ريثك ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نب بعصم : ناطقلا نبا لاقو ؛٠ فيعضو « لسرم وه : قحلا
 . ( ةيارلا بصن ) رظنا . ًاقودص ناك نإو « طلغلا

 هفرصتف « هريغو « نهرلاو ء فقولاو « ةبهلاو « ةراجإلاو « عيبلاك قتعلا ريغب نهارلا فرصت نإ (؟)

 . نهرلا لطبو « حص « نهترملا نذأ نإف « ةقيثولا نم نهترملا قح لطبي فرصت هنأل « لطاب
 . ( 201/6 ىنغملا ) رظنا

 . هانتبثأ ام باوصلاو . نيعضوملا يف ( ةراجإ ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف ()

 ًارسوم هقتع ذفن « قتعأ نإف « ةقيثولا نم نهترملا قح لطبي هنأل ٠ نهرلا قتع نهارلل سيل (؟)

 يعفاشلاو « ةفينح وبأو < حلاص نب نسحلاو « كيرش لاق هبو . دمحأ هيلع صن . ًارسعم وأ ناك
 . ًارسعم قتعملا ناك نإ هتيق يف دبعلا ىعستسي : لاق ةفينح ابأ نأ الإ « هلاوقأ دحأ يف
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 نإف « نهرلا هب بجو يذلا قحلا ردق يف نهترملاو نهارلا فالتخا امأو

 ردق. نم هركذ ايف نهترملا لوق لوقلا :.كلام لاقف . كلذ يف اوفلتخا ءاهقفلا

 لوق لوقلاف نهرلا ةهق ىلع داز اف « كلذ نم لقأ نهرلا ةيق نكت مل ام قحلا
 يف لوقلا داسبللا امج روهمجو يروثلاو ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو . نهارلا

 . " نهارلا لوق قحلا ردق

 نوكت نأ بجوف ٠ عدم نهترملاو « هيلع ىعدم نهارلا نأ روهجلا ةدمعو

 نهترملا نأ انهه كلام ةدمعو « ةروهشملا ةنسلا رهاظ ىلع نهارلا ىلع نييلا
 ًادهاش نهرلا نوك وهو « هِزِّيَح ىلإ نيهلا لقنب ةهبش انهه هلف ًايعدم ناك نإو
 ,روهجلا دنع مزلي ال اذهو « ةهبش نييعادتملا ىوقأ فلحي نأ هلوصأ نمو « هل

 . هيف نوهرملا نم رثكأ هتمقو ءيشلا ن نهارلا نهري دق هنأل

 « كلام لوق وهو « رفعج وبأ فيرشلا اهركذ ءرسعملا قتع ذفني ال هنأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو 2 ح
 مف  اهلدبو « نهرلا نيع نم ةقيثولا نم نهترملا قح طقسي هقتع نأل « يعفاشلل يناثلا لوقلاو
 . نهترملاب رارضإلا نم هيف امل « ذفني

 ثلاشلا لوقلا وهو « ارسعم وأ « أرسوم نهارلا قتع ذفني ال : روث وبأو « يتبلاو , ءاطع لاقو
 ١ . يمفاشلل
 ناك « عنملا نأل « لاح لك ىلع هقتع ذوفن يف ءاماعلا نيب فالخ الف « نيترملا نذاي هقتعأ نإو

 ينغملا ) رظنا . ًارسعم وأ « قتعملا ناك ًارسوم ةقيثولا نم هقح طقسيف « نذأ دقو « نهترملا قحل
). 

 لوقلاف « نيفلأب لب : نهترملا لاقف « فلأب يتيب كتنهر : لوقي نأك : قحلا ردق يف اقلتخا اذإ )١(
 وبأو « روث وبأو « يتبلاو ٠ يروثلاو ٠ يمخنلاو ٠ دمحأو , يعفاشلا لاق اذهبو . نهارلا لوق

 هوحنو « هتهق وأ ٠ نهرلا نمت زواجي مل ام نهترملا لوق لوقلا نأ : ةداتقو « نسحلا نع يكحو
 . كلام لوق

 مل وأ ,« ىدعت اذإ يهو « هناض نهترملا مزلي يتلا لاحلا يف فلت اذإ « نهرلا ةمق يف افلتخا اذإ امأ
 « هب رقأ ام ىلع ةدايزلا بوجول ركنم هنألو + مراغ هنأل « هنيمي عم نهترملا لوق لوقلاف «زرحي
 رظنا . ًافلاخم هيف ملعن الو : ةمادق نبا لاق . دمحأو « يعفاشلا لاق هبو . ركنملا لوق لوقلاو

 . ( قباسلا ردصلا )
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 لوق كلام دنع انهه لوقلاف  هتفص يف اوفلتخاو  نهرلا فلت اذإ امأو
 « هلوصأ ىلع اذهو هيلع عدا ام ضعبب رقم وهو « هيلع ىعدم هنأل نهترملا

 الف « يعفاشلا لوصأ ىلع امأو . هيلع باغي ايف نماضلا وه ًاضيأ نهترملا نإف
 ةفينح يبأ دنع امأو . هفالتإ يف نهارلا هركاني نأ الإ ني نهترملا ىلع روصتي
 كلام دنع نأل . ةفص ىلإ جاتحي سيلو « نهرلا ةيق يف نهترملا لوق لوقلاف
 ىنعأ  ًاعيمج نيرمألا يف اوفلتخا اذإو . ةفصلا كلت ميوقتو ةفصلا ىلع فلحي

 فو نهرلا ةفص يف نهترملا لوق لوقلا ناك نهرلا رادقم يفو نهرلا ةفص يف
 لهو . فعض هيفو « هل ةدهاش اهيلع فلح يتلا ةفصلا هتهق تناك ام قالا
 بهذللا يف ؟ نهرلا ةيق يف افلتخاو قحلا يف اقفتا اذإ نهرلا ةيقل قحلا دهشي
 نيدلا دهش نيدلل نهرلا دهش اذإ هنأل . ةداهشلا سيقألاو , نالوق هيف

 . انضرغ يف ةيافك هانركذ اهفو ٠ ةريثك بابلا اذه عورفو . نوهرملل

 *  #خ #0





 ؛يدفت

 هلآو دم انديس ىلع هللا ىلصو .. محرلا نمحرلا هللا مب

 ايلست سو هبحصو

 « رجحلا باتك

 فانصأ يف : لوألا بابلا : باوبأ ةشالث يف باتكلا اذه .يف رظنلاو

 يأبو « مهيلع رجحي ىتمو ء رجحلا نم نوجرخي ىتم : يناشلا . نيروجحلا
 . ةزاجإلاو درلا يف مهلاعفأ ماكحأ ةفرعم يف : ثلاثلا . نوجرخي طورش

 لوألا بابلا

 نيروجحملا فانصأ يف

 هلوقل مجلا اوغلبي مل نيذلا ماتيألا ىلع رجحلا بوجو ىلع ءاماعلا عمجأ
 ص -

 . ةيآلا ")4 َحاَكَنلا اوُهَلَب اَذِإ ىتَح ىَماَتَيِلا اوُنَتْباَو > : ىلاعت

 « مهلاومأل ريذبت مهنم رهظ اذإ رابكلا ءالقعلا ىلع رجحلا يف اوفلتخاو
 ءادتبا زاوج ىلإ قارعلا لهأ نم ريثكو ةنيدملا لهأو يعفاشلاو كلام بهذف
 نكي ملف مهيلإ رذعأو مههفس هدنع تبث اذإ كلذو « ماحلا محب مهيلع رجحلا

 آرجح َنوُلوُفَيَو > : ىلاعت لاق ٠ ًارجح مارحلا يمس هنمو « قييضتلاو عنملا : ةغللا يف رجحلا +

 4 رجح يذل مق كلَ يِف لف >: ىلاعت لاق « ارجح لقعلا ىمسيو « ًامرحم ًامارح يأ 4 ًاروُجْحَس
 . هتبقاع رضتو « حبقي ام باكترا نم هبحاص عنمي هنأل « ًارجح يمسو . لقع يأ

 . هلام يف فرصتلا نم ناسنإلا عنم : ةعيرشلا يف وهو

 قحل هيلع روجحلاف « هريغ قحل هيلع رجحو « هسفن قحل ناسنإلا ىلع رجح : ناعون رجحلاو
 . هيفسلاو « نونجملاو « يبصلا : ةثالث مم هسفن

 ىلع ةدايزب عبتلا يف ضيرملا ىلعو « هئامرغ قحل سلفملا ىلع رجحلاك هريغ قحل هيلع رجحلاو
 رجحي نهارلاو « امهديس قحل دبعلاو « بتاكملا ىلعو « هتثرو قحل ثراول ءيشب عربتلا وأ ٠ ثلثلا
 . نهترملا قحل نهرلا يف هيلع

 )١( ةيأ ءاسنلا 5 .
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 . ريبزلا نباو سابع نبا يأر وهو « عفدم مهدنع

 ىلع رجحلا أدتتبي ال هنأ ىلإ قارعلا لهأ نم ةعامجو ةفينح وبأ بهذو
 نم مهنف : نيمسق اومسقنا ءالؤهو © نيريس نباو مهاربإ لوق وهو « رابكلا
 مهنمو . ريذبتلا مهنم رهظ نإو لاحب غولبلا دعب مهيلع زوجي ال رجحلا : لاق
 مهنم رهظ نإو مهيلع رجحلا رتسي رغصلا نم ريذبتلا اوبحصتسا نإ : لاق نم
 أو . مهيلع رجحلاب أدبي ال ءالؤهف ٠ هفس مهنم رهظ مث غولبلا دعب دشر
 . ًاماع نيرشعو ةسمخ ههفس رهظ نإو رجحلا عافترإ يف دحي

 ىنعمل بجو امنإ راغصلا ىلع رجحلا نأ ر جحلا ءادتبا رابكلا ىلع بجوأ نم ةدمعو

 ىنعملا اذه هيف دجو نم ىلع رجحلا بجي نأ بجوف « ًابلاغ مهيف دجوي يذلا ريذبتلا

 عافترا عم مهنع رجحلا عفر يف طرتشا كلذلو : اولاق « اريغص نكي مل نإو
 مِهْيَلِإ اوُمَقذاَف ًادْهُر ْمُهْنم متن نإق » : ىلاعت هللا لاق « دشرلا سانيإ رغصلا

 : ةقسلا وه ميحلل يضتقملا ببسلا نأ ىلع اذه لدفا"" <« مُهَلاَوْمَأ

 هنأ هلي هللا لوسرل هيف ركذ ذإ » ذقنم نب نابح ثيدح ةيفنحلا ةدمعو

 9« هيلع رجحي ملو ًاثالث رايخلا هَل هللا لوسر هل لعجف . عويبلا يف ْعَدْحَي
 طاقسإ يف هريثأت ليلدب « لاملاب فرصتلا عنم يف رثؤوملا وه رغضلا : اولاق امبرو
 هيف دجوي اك ابلاغ هفسلا هيف دجوي .يذلا هنأل رغصلا ربتعا افإو ٠ فيلكتلا
 فيلكتلا بوجو ةمالع غولبلا لمج كلذلو ًابلاغ لقعلا صقن

 :وبأو « قحسإو « يعازوألاو , دمحأو ٠ يعفاشلاو . كلام : هفسل ريبكلا ىلع رجحي : لاق نم )١(
 غلاب ىلع رجحلا أدتبي ال : ةفينح وبأ لاقو ء دمع نب مساقلاو ء دمجو . فسوي وبأو « ديبع
 رجحي الف « فلكم رح هنأل ٠ يمخنلاو « نيريس نبا نع كلذ يورو . ذفان هفرصتو « لقاع

 . ( 737١/1 ىلحلا ) رظنا . رهاظلا لهأ لوق وهو « ديشرلاك هيلع
 . ( 774/1 ىلحا ) رظناو ( 515/4 ينغملا ) رظنا . ةباحصلا عامجإ : لوألا لوقللو

 ش . 5 ةيأ ءاسنلا (؟)

 . ثيدحلا جيرخت مدقت (؟)
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 يفردانلاربتعي ملاكو « دشرلاو لقعلا ينعأ « ًابلاغ هيف نادجوي اناك اذإ « دشرلا ةمالعو

 « هفسلا يف ردانلاربتعي مل كلذك ٠ فلكيف القاع غولبلا لبق نوكي نأ ينعأ . فيلكتلا

 غولبلا لبق هنوك ربتعي مل ك « هيلع رجحيف ًاهيّفس غولبلا دعب نوكي نأ وهو
 سيل « ةيآلا "4 ٌئَلاَوْمَأ ءاَهّقّسلا اوُتْؤَت لَو » : ىلاعت هلوقو : اولاق . ًاديشر
 . اهلاطبإو اهعويب خسف بجوي ال كلذو « مهلاومأ نم مهعنم نم رثكأ اهيف

 « سلفملاو « دبعلاو « هيفسلاو « ريغصلا : ةتس كلام دنع نوروجحلاو

 . هباب يف مهنم دحاو لك ركذ يقأيسو . ةجوزلاو ٠ ضيرملاو
 ون ا *

 )١( ا ةيآ ءاسنلا .
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 يناثلا بابلا

 مهيلع رجحي ىتمو « رجحلا نم نوجرخي ىتم

 ؟ نوجرخي طورش يأبو

 «رجحلا نم راغصلا جورخ تقو يف : نيعضوم يف بابلا اذه يف رظنلاو
 ' , ثانإو ,روكذ : نافنص ةلملاب راغصلا نإ : لوقنف . ءاهفسلا جورخ تقوو
 نيذلا مهو « َلَمْهَم امإو « يصو وذ امإو « بأ وذ امإ ءالّؤه نم دحاو لكو

 . بأ الو مهل ّيصو الو نوغلبي

 رجحلا نم نوجرخي ال منأ ىلع اوقفتاف ءابآلا ووذ راغصلا روكذلا امأف

 دشرلا يف اوفلتخا دق اوناك نإو « مهنم دشرلا سانيإو فيلكتلا نس غولبب الإ
 ْنِإَف َحاَكَنلا اوُهَلَب اَذِإ ىّتَح ىَماَتَيِلا اوُلَتْباَو » : ىلاعت هلوقل كلذو ءوه ام
 بهذف « ثانإلا يف اوفلتخاو 27 4 ْمُهَلاَوْمُأ ْمهْيَلِإ اوُمَقْذاَف ًادشُر هُم متْسْنآ

 « دشرلا سانيإو ضيحلا غولب ينعأ روكذلا كح كلذ يف نهكح نأ ىلإ روهجملا

 اهب لخديو جوزتت ىتح هنع روهشلا يف اهيبأ ةيالو يف يه : كلام لاقو
 يف كلام باحصألو ءروهملا لوق لثم هنع يورو . اهدشر سنؤيو اهجوز

 ليقو « اهب اهجوز لوخد دعب ةنس اهب رمي ىتح اهيبأ ةيالو يف اهنإ ليق هذهريغ لاوقأ اذه
 دشرلا سانيإ نأ كلام ةجحو . ماوعأ ةعبس اهب رت ىتح ليقو « ناماع اهب ري ىتح
 صنلل ةفلاخم ةفيعضف هباحصأ ليواقأ امأو . لاجرلار ابتخا دعب الإ ةأرملا نمروصتي ال
 نألف « سايقلل اهتفلاخ امأو  دشرلا اوطرتشي مل مهنإف « صنلل اهتفلاخم امأ « سايقلاو
 لوق ىلع ال كلام لوق ىلع الق اذإو « ةدودحلا ةدملا هذه لبق اهنم هروصت نكمم دشرلا
 لوق فلتخاف « دش ذرلا سانيإو غولبلا ء ءابآلا يوذروكذلا يفرابتعالا نإ روهملا

 01 ةيآ ءاسنلا )1(
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 لوم هنإ هنع ليقف « لاحلا لوهجم ناكو هدشر نم ههفس معي ملو غلب اذإ كلام

 قىتح دشرلا ىلع لوم هنإ هنع ليقو « روهشملا وهو « هدشر نيبتي ىتح هفسلا ىلع

 الإ كلام نع روهشلا يف ةيالولا نم نوجرخي الف ءايصوألا وذ امأف
 لبق نم ًامدقم ناك نإ ديشر هنإ هيف لوقي يأ : رجحلا نم هل هيصو قالطإب
 ىلع بألا ريغ نم ًامدقم ناك نإ يصولا عم يضاقلا نذإي وأ فالخ الب بألا

 الإ ديشر هنأ يف هلوق لبقي ال هنإ بألا ْصَو يف ليق دقو . كلذ يف فالتخا

 نم هجرخي بألا عم هلاحك ّيصولا عم هلاح نإ ليق دقو هدشر معي ىتح

 لاحلا لوهجلا نأو ء داهشإلاب هيصو هجرخي مل نإو دشرلا هنم سنآ اذإ رجحلا
 . بألا يذ لاحلا لوهجلا كح هكح اذه يف

 2.٠دشرلا َملَخاذِإ اهتوبث ربتعم ريغ ةيالولا نأ هبهذف مساقلا نبا امأو

 متيلا يف هلوق نم كلذو , كلام نع ةياور يهو . هفسلا َمِلَع اذإ اهطوقس الو

 اهلك هلامفأ لوقي ةيالولا ربتعي نم نأ نيبهذملا نيب قرفلاو « ركبلا يف ال
 نإف ٠ فيعض لوق وهو « ةيالولا نم جرخي ىتح هدشر رهظ نإو ةدودرم

 كلام نإف ؟ وه ام دشرلا يف مهفالتخا امأو . ماحلا كح ال دشرلا وه ٌرّثؤملا

 اذه عم طرتشي يعفاشلاو ء طقف هحالصإو لاملا ريثت وه دشرلا نأ ىري

 00 نيدلا حالص

 لاحو . ؟ نيدلا حلاص ريغ ىلع دشرلا مما قلطني له مهفالتخا ببسو

 سنعت مل ام جارخإلاب الإ ةيالولا نم جرخت ال ركذلا لاحك يصولا عم ركبلا
 نبأ لوق وهو بألا عم املاحك يصولا عم اهلاح ليقو . كلذ يف فالتخا ىلع

 . متيلا يف مهفالتخاك دشرلا اهيف ربتعي ال هنإ : مهوق فلتخي لو . نوشجاملا

 ناك محلا غلب اذإ ةزئاج هلاعفأ نأ روهشملا نإف روكذلا نم لمهملا امأو



١ 

 الإو زاج ًادشر ناك نإف « عقو اذإ هلعف سفن ربتعيف مساقلا نبا امأو
1 

 هدر .

 امهدحأ : نيلوق بهذلا يف اهيف نإف يصو الو امل بأ ال يتلا ةهتيلا امأف
 وهو سنعت م ام ةدودرم اهلاعفأ : يناثلاو . ضيحلا تغلب اذإ ةزئاج املاعفأ نأ

 روهشملا .





 لعل

 ثلاثلا بابلا

 ةزاجإلاو درلا يف مهلاعفأ ماكحأ ةفرعم يف

 نم فنص فنصل زوجي ام اههدحأ : نيئيش يف بابلا اذه يف رظنلاو

  ؟ ةزاجإلاو درلا يف مهلاعفأ كح فيكف اولعف اذإو « لاعفألا نم نيروجحلا
 انلق اك ءالؤهو « يصو الو بأ ريغ نم محلا اوغلب نيذلا نيلمهملا لاعفأ كلذكو

 اماف . مهرجح أدتبم امإو رغصلا نم رجحلا "”ولصتم رابك امإو راغص امإ
 يف فالخ الف ءاسنلا نم ضيحملا الو لاجرلا نم محلا اوغلبي م نيذلا راغصلا

 ةيطع الو ةقدص الو ةبه نم فورعم هلام يف هل زوجي ال هنأ يف بهذملا |

 ريغب ائيش هدي نم جرخأ نإف « يصولا وأ كلذ يف بألا هل نذأ نإو قتع الو

 الإو هزاجأ ًادشر هآر نإف « يلو هل ناك نإ هيلو رظن ىلع ًافوقوم ناك ضوع

 ىتخ كلذ يف لمع نإو « كلذ يف رظني يلو هل مدق يلو هل نكي م نإو « هلطبأ

 . درلا وأ ةزاجإلا يف هيلإ رظنلا ناك هرمأ يلي

 نأ هل له هلعفي نأ يلولا مزلي ناك ايف ًارظنو ًادادس هلعف ناك اذإ فلتخاو

 ايف ناصقن وأ هعاب اهف ءام وأ قاوسألا ةلاوحب فالخ ىلإ رمألا لآ اذإ هضقني

 ريغصلا مزليو ء هل سيل كلذ نإ ليقو ء هل كلذ نأ روهشملاف , ؟ هعاتبا
 « هيلع نمتؤا امم رسكو دسفأ ايف فلتخاو . هيلع نمؤي مل امم هلام ىف دسفأ ام

 يف هب ثنحو هرغص يف هتيرحب فلح ام قتع هدشرو هغولب دعب همزلي الو

 هنأ روهشملاف « هرغص يف هب فلحو هربك يف هيف ثنح ايف فلتخاو . هرغص
 فلتخاو . نيمي هيلع يعدا ايف همزلي الو همزلي : ةنانك نبا لاقو . همزلي ال ش

 نع يورو « فلحي ال هنأ روهشملاف ؟ هعم فلحي له دحاو دهاش هل ناك اذإ

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( نم ولصتم ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف .
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 سنعت مل ام ركذلاك يصولاو بألا تاذ ركبلا لاحو . فلحي هنأ ثيللاو كلام

 . اهسينعت ربتعي نم بهذم ىلع

 وأ هتجوز قلط اذإ روجحلا نأ ىلع ءاماعلا روهمجف « غلابلا هيفسلا امأف

 يبأ نبا فلاخو . فسوي ابأو ىليل يبأ نبا الإ ء هعلخو هقالط ضم اهعلاخ

 هتيصو امأو . © ذفني ال هنإ : روهجلا لاقو « ذفني هنإ : لاقف قتعلا يف ليل
 قتع الو ةيطع الو ةقدص الو ةبه همزلت الو « اهذوفن يف ًافالخ ملعأ الف

 يف هلك اذهو ءاهقتع همزليف « هدلو مأ قتعي نأ الإ فورعملا نم ءيش الو

 ليقو « عبتي ال ليقو « عبتي ليق « فالخ هيف ؟ الام اهعبتي لهو « بهذملا

 ىلع فوقوم اضيأ وهف « ضوعب هلعفي ام امأو . ريثكلاو ليلقلا نيب قرفلاب
 هعيب در نإف . يلَو هل َمُدُق يِلَوهل نكي مل نإف « يلو هل ناك نإ هيلو رظن
 نيع فلتأ نإ كلذكو « ءيشب كلذ نم عبتي مل نملا فلتأ دق ناكو يلولا

 . عيبملا

 ىلإ مسقنت اهنإف كلام بهذم ىلع نيلمهملا وأ نيروجحلا لاعفأ ماكحأ امأو

 وه ام اهيف ناك نإو « ةدودرم اهلك هلاعفأ نوكت نم مهنف : لاوحأ ةعبرأ
 رهظ نإو دشرلا ىلع ةلومع اهلك هلاعفأ نوكت نأ وهو « اذه دض مهنمو . دشر

 )١( ينغملا ) قالطلاو « علخلا ةلأسم رظنا 51/6 ( .

 نم باطخلا وبأ ىكحو ء دم نب مساقلاو « دمحأو , يعفاشلا دنع هقتع حصي الف « قتعلا امأ

 «"نهارلا قتعك حصف « كلملا مات كلام فلكم نم قتع هنأل « حصي هنأ دمحأ نع ةياور ةلبانحلا

 سلفملاو .
 هتافرصت رئاسك حصي ملف « هلام يف فرصت هنأ : لوألا لوقللو ٠ هتبه هبشأف « عربت هنألو ,

 قباسلا ردصملا ) رظنا . نونجملاو « يبصلاك هيلع هلام ظفحل هيلع روجحم هنألو « هفقوو (

 ه6/؟ مالسلا لبس ) و ( 1,771 ىلحللا )و ( .

 ىلاعت هللا ىلإ بزقت هنأل , هتحلصم ضحم كلذ نأل هتيصوو « هريبدت حصيو : ةمادق نبا لاق

 ه064/6 ينغملا ) رظنا.. هنع هانغ دعب هلامب ( . 1



 درفت

 نيبتي مل ام هفسلا ىلع ةلومع اهلك هلاعفأ نوكت نم مهنمو . هفس وه ام اهيف
 نيبتي ىتح دشرلا ةلومم اهلك هلاعفأ نوكت نأ ًاضيأ اذه سكعو « هدشر

 . ههفس

 ركبلاو « غلبي ل يذلا ريغصلا وهف هدشر رهظ نإو هفسلاب هل محي يذلا امأف

 يف فلتخاو . سينعتلا ربتعي نم بهذم ىلع سنعت مام يصولاو بالا تاذ
 دشرلا محب هل محي يذلاو « نيتسلا ىلإ نيثالثلا نود نم ًاريثك ًافالتخا هدح

 نم الو « هببأ ِلَبِق نم ةيالو هيلع تبثت مل اذإ هيفسلا اهنف « ههفس مع نإو
 سفن ربتعي يذلا مساقلا نبال افالخ « كلام بهذم روهشم ىلع ناطلسلا لبق

 . نونحس بهذم ىلع ةلمهملا ةهتيلا رككبلاو « ةيالولا سفن ال دشرلا

 يف هغولب دعب نبالاف : هدشر رهظي مل ام محب هفسلاب هيلع محي يذلا امأو
 امل يصو ال يتلا بألا تاذ ركبلا لاحو « بهذملا يف روهثملا ىلع هيبأ ةايح

 يف ربتعملا دحلا غلبت ل امو اهدشر رهظي مل ام اهجوز اهب لخدو تجوزت اذإ
 ىلع اهل يصو ال يتلا ةهتيلا كلذكو . كلذ ربتعي نم دنع نينسلا نم كلذ
 . ةدودرم اهلاعفأ نأ ىري نم بهذم

 ركبلا لاح اهنف : هفسلا نيبتي ىتح دشرلا محب اهيف محي يتلا لاحلا امأو

 دحلا هلوخدل ىضمو اهجوز اهب لخد يتلا وأ ٠ سينعتلا ربتعي نم دنع سنعلا
 غلب اذإ بألا يذ نبالا لاح كلذكو « دحلا ربتعي نم دنع نينسلا نم ربتعملا

 ةياورلا ىلع اهغولب دعب ركبلا ةنبالاو « نيتياورلا ىدحإ ىلع هلاح تلهجو
 باتكلا اذه يف ام لمج يه هذهف . اهجوز عم املوخد اهيف ربتعت ال يتلا

 ٠ . ةريثك عورفلاو

 ان ذب زيف
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 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو .. محرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست ملسو هبحصو

 « سيلفتلا باتك

 نإ : لوقتف ٠ سلفملا ماكحأ يفو « سّلَفلا وه اهف باتكلا اذه يف رظنلاو
 لام نيدلا قرغتسي نأ امهدحأ : نيينعم ىلع قلطي عرشلا يف سالفإلا
 مولعم لام هل نوكي ال نأ يناثلاو . هنويدب ءافو هلام يف نوكي الف « نيدملا

 . اههماكحأ يف ءاماعلا فلتخا دق نيسلفلا الك يفو « ًالصأ

 فلتخاف « انركذ ام هسلف نم ماحلا دنع رهظ اذإ يهو : ىلوألا ةلاحلا امأف

 هيلع هعيبي ىتح هلام يف فرصتلا هيلع رجحي نأ ماحلل له كلذ يف ءاماعلا

 ىتح سبحي لب ؟ كلذ هل سيل مأ « مهويد ةبسن ىلع ءامرغلا ىلع همسقيو
 فالخلا اذهو « مهنم قفتا نمل وأ تقفتا ةبسن يأ ىلع هلام عيمج مهيلإ عفدي

 له « هءامرغ فصني نأ ىبأف « هنيدب يفي لام هل ناك نيف روصتي هنيعب
 ؟ هيلع ام هديب مهيطعي ىتح هبسحي مأ « مهيلع همسقيف ماحلا هيلع عيبي

 نإ هميرغ وأ هءامرغ هنم فصنيف « هيلع هلام ماحلا عيبي : نولوقي روهملاف
 فرصتلا هيلع رجحيو هنويدب هلام في م نإ سالفإلاب هيلع محي وأ « اًيلم ناك
 نم ةعامجو ةفينح وبأ لاق رخآلا لوقلابو « يعفاشلاو كلام لاق هبو « هيف
 . © قارعلا لهأ

 دهع يف هنيد رثك هنأ » لبج نب ذاعم ثيدح يعفاشلاو كلام ةجحو

 نإو « ًاسلفم هوعسو : هلخد نم رثكأ هجٌّرَحو « هلام نم رثكأ َنُيَد نم : ءاهقفلا فرع يف سلفملا «
 . مودعم هنأكف « هنيد ةهج يف فرصلا قحتسم هلام نأل ٠ لام اذ ناك

 )١( يعفاشلاو « كلام بهذك دمحأ بهذمو ( 480/6 ينغملا ) ءاماعلا بهاذمل فلؤملا هركذ ام رظنا .

 مالسلا لبس ) رظنا ( .
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 يبأ ثيدححو « "7« هلام نم مهل هلعج نأ ىلع هءامرغ دزي ملف ٍوَقِلي هللا لوسر

 ةنْيَد رثكف اهعاتبا رث يف هللا لوسر دهع ىلع بيصأ الجر نأ » يردخلا ديعس
 ءافو كلذ غلبي مف هيلع سانلا قدصتف « هيلع اوقدصت : تلم هللا لوسر لاقف'
 7« كلذ الإ كل سيلو متدجؤ ام اوذخ : علي هللا لوسر لاقف « هنْيَدب
 ءدعب امأ : هيف هلوقو هسبح يف سلفملا لجرلا ىلع ءاضقلا يف ربع ثيدحو
 « جاخلا قبس لاقي نأب هتتامأو هنيد نم يضر (9 « ةنيهج عفيسأ » عفيسألا نإف

 . انتأيلف نْيَد هيلع هل ناك نف « هيلع نيردق حبصأف ًاضرعم ناّدا هنأو

 . هتثرو ناكمل هيلع ًاروجحم ضيرملا نآك اذإ هنإف ىنعملا قيرط نم اضيأو

 «رهظألا وه لوقلا اذهو « ءامرغلا ناكمل هيلع ع اروجع نيدملا نوكي نأ ىرحأف

 .. ملعأ هللاو ٠ لدعأ هنأل

 وأ هيلع ام يطعي ىتخ سبحلاب اولاق نيذلا يناثلا قيرفلا ججح امأو
 نب رباج ثيدح اهنف « ءامرغلا ىلع همسقيو هلام ذئنيح يضاقلا عيبيف « أاسوبحم تومي

 رباج لاق ءامرغلا 0 هيلعو دحأب هوبأ دهشتسا نيح هللا دبع

 . يبأ اوللحيو ٠ يطئاح ينم نأ مهأسف , هتماكف ٌهَتِيَم ينلا تيتأف »

 2« كيلع ودغأس نكلو : 0 , يطئاح نيم هللا لوسر مهطعي مف ء.اوبأف

 : لاق ةكربلاب اهرمث يف اعدف لخنلاب فاطف حبصأ نيح انيلع ادغف : لاق

 دواد وبأ هجرخأو « ماحلا هححصو ينطقرادلا اور « ذاعم ىلغ رجح هَل لوسرلا نأ ٠» ثيدح () .

 يف حالصلا نبا لاقو . لصتملا نم حصأ « لسرملا : قحلا دبع لاق . هلاسرإ حجرو « ًالسرم

 « مهقوقح عابسأ ةسمخ هئامرغل لعجو « عست ةنس يف كلذ ناك « تباث ثيدح وه : ماكحألا

 قيرط نم يقهيبلا هجرخأو « ليبس هيلإ كل سيل » : لاقف ءانل هعب هللا لوسراي : اولاقف

 ( 56/١ مالسلا لبس ) رظنا . هريجيل « نملا ىلإ كلذ دعب هنعب عقلي ينلا نأ دازو ٠ يدقاولا

 ش .(”309/؟ صيخلتلا )و

 . ماسم هاورو . ثيدحلا جيرخت مدقت )١(

 يف ينطقرادلا ه ا ا ال

 . ( ؟0/؟ صيخلتلا )و ( 56/7 مالسلا لبس ) رظنا . لصتم دانسإي كلام بئ
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 اضيأ يور امبرو 2« ةيقب اهرُم نم يقبو « مهقوقح اهنم تيضقف اهتذذجف
 باطخلا نب رمع اعدف « مهرد فالآ ةرشع هيلعو ريضحلا نب دْيَسُأ تام هنأ
 اهلك راثآلا هذهف : اولاق . 29 هيلع مهل امم نينس عبرأ هضرأ مهلبقف ؛ هءامرغ

 دجاولا يل » هِي هلوق هسبح ىلع لديو : اولاق . نيد يف لصأ عيب هنأ اهيف سيل
 . هسبح يه ةبوقعلاو : اولاق "7 « هتبوقعو هضرع لحي

 نإ انلق اذإو « هتزاجإ قاقحتساب هيلع راقعلا لوصأ قاقحتسا اوهبش امبرو

 ةّصاحلا نوكت نويد يأبو ؟ هيلع رجحي اذام يف رظنلاف « هيلع روجحم سلفلا
 امأف . ؟ نوكت فيكو ؟ ةصاحلا نوكت هلام نم ءيش يأ يفو ؟ هلام يف
 دعب لاحو . هيلع رجحلا لبق سلفلا تقو يف لاح : نالاح هلف سلفملا
 . رجحلا

 اذإ ضوعريغب كلام دنع هلام نم ءيش فالتإ هلزوجي الفرجحلا لبق امأف
 امم ناك اذإ طرتشا افإو « هلعفب ةداعلا يرجت ال امبو همزلي ال امب ناك
 ىلع هتقفنك ضوعب نكي م نإو عرشلاب مزلي ام لعفي نأ هل نآل « همزلي ال
 فالتإ هل نأل , هلعفب ةداعلا رجت مل امم ليق افإو « ءانبألا وأ نيرسعلا ءابآلا
 ؛ ةريسيلا ةقدصلاو ديعلا يف ةقفنلاو ةيحضألاك ضوع ريغب هلام نم ريسيلا
 زوجيو ةجوزلا ىلع ةقفنلاو جوزتلاك ضوع يف هقافنإ يف ةداعلا ىعارت كلذكو

 )١( هحيحص يف يراخبلا هاور هللا دبع نب رباج ثيدح .
 ذخؤيو : ليق « ًالطم دعي ال « اهنم نكتلاو « ةلغلا راظتنا نأ ىلع ليلد هيف : يناعنصلا لاق

 مالسلا لبس ) رظنا . هتدم تلاط نإو « هلخد ىلإ ٌرَظْنُي لخد هل ناك نم نأ اهنم +/0 ( .
 . رجح نبا ظفاحلا هركذ ء ريغصلا هخيرات يف يراخبلا هاور رثألا اذه (؟)
 نباو ٠ يئاسنلاو « دواد وبأو « دمحأ هاور « هتبوقعو « هضرع لجي ملظ دجاولا يل ٠» ثيدح (5)

 هقلعو « هبيأ نع ديرشلا نب ورمع ثيدح نم يقهيبلاو ٠ ماحلاو ٠ نابح نباو « ةجام
 . ةليلد يبأ نبا هب درفت . دانسإلا اذه الإ ديرشلا نع ىوري ال : يناربطلا لاقو . يراخبلا
 . ( مالسلا لبس ) و ( 58/5 صيخلتلا ) رظنا
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 مهتي ال نمل نيدلاب هرارقإ زوجي كلذكو « ةاباحم هيف نكت مل ام هعايتباو هعيب

 امأو . هنهر يفو ضعب نود هئامرغ ضعب ءاضق يف كلام لوق فلتخاو

 « سانلا رئاشك محلا لبق وه : اولاقف سلفملا ىلع رجحلاب لاق نم روهمج

 كلامو ءرجحلا عقي ىتح لاعفألا زاوج وه لصألا نأل اذهل روهجلا بهذ انإو

 « لاح لك يف هربتعي مل نكل هلامب نيدلا ةطاحإ وهو « هسفن ىنعملا ربتعا هنأك

 . هيلع روجحمل هزّوجي الو « ةاباحم هيف نكي مل اذإ هؤارشو هعيب زوجي هنأل

 ءارش الو عيب كلام دنع اهيف هل زوجي الف سيلفتلا دعب هلاح امأو

 ليق . ديعب الو بيرقل هتمذ يف نيدب هرارقإ زوجي الو « ءاطع الو ذخأ الو

 . ضاقت هيلإ هنم معي نم زوجي ليقو « ةنيب مهنم دحاول نوكي نأ الإ

 يف لاوقأ ةثالث ىلع ةعيدولاو ضارقلا لثم نيعم لامب هرارقإ يف فلتخاو

 وأ ضارقلا لصأ ىلع نوكي نأ نيب قرفلاب : ثلاشلاو . عنملاو «زاوجلاب : بهذملا

 . قدصي مل نكت ل نإو قدص تناك نإ ليقف « نوكت ال وأ ةنيبب هعيدولا

 مأ سيلفتلاب لحت له ةلجؤملا سلفملا نويد يف بابلا اذه نم اوفلتخاو
 فالخ ىلإ هريغ بهذو ؛ توملاك كلذ يف سيلفتلا نأ ىلإ كلام بهذف ؟ ال

 تضم : باهش نبا لاقو ٠ توملاب لحت نويدلا نأ ىلع ءاماعلا روهمجو . كلذ

 حبي مل ىلاعتو كرابت هللا نأ مهتجحو . 20 تام نيح لح دق هنيد نأب ةنسلا

 « ةلبانحلا نم يضاقلا هركذ « دمحأ نع ةدحاو ةياور هيلع وه نم سلفب لحي ال « لجؤملا نيدلا (1)
 . كلام لاق هبو , لحي هنأ : هنع ىرخأ ةياور باطخلا وبأ ركذو

 لجألا طقسأف .لاملاب نْيَّدلا هب قلعتي سالفإلا نأ اوجتحاو « نيبهذلاك يعفاشلا نعو

 . تولاك

 + دحأ نع ناتي هيقف ,ةلؤم نويد هيلعو تام نامأ ١
 . يبأو ء قحسإو « نسحلا نب هللا دبعو « نيريس نبا لوق وهو « ةثرولا قثو اذإ لحت ال : ىلوألا

 كيبع ٠



 لدغ

 نأ امإ : نيرمأ دحأ نيب كلذ يف ةثرولاف « نيدلا ءاضق دعب الإ ثراوتلا

 نأ مزليف نيدلا لجأ لحم ىلإ ثيراوملا يف مهقوقح اورخؤي نأ اوديري ال
 نوكتف نويدلا لحت ىتح مهئاريم ريخأتب اوضري نأ امإو . ًالاح نيدلا لعجي
 هيلع ناك ام فالخب « مهمذ يف ال ةصاخ ةكرتلا يف ةنوضم ذئنيح نويدلا

 . نيدلا يذ قح يف نسحي كلذو « تيملا ةمذ يف ناك هنأل « توملا لبق نّْيّدلا

 نويدلا تيقبأ مهمذ يف هلمحتب ءامرغلا يضر نإ هنأ مهضعب ىأر كلذلو

 ءاهقف نم ديبع وبأ هراتخاو « نيريس نبا لوقلا اذهب لاق نمبو « اهلجأ ىلإ

 الك تناك نإو « هبشلا لك توملا ىنعملا اذه يف سلفلا هبشي ال نكل ءراصمألا

 . تيملا ةمذ فالخب اهل لاملا ىَجْرُي سلفملا ةمذ نإف تبرخ دق نيتمذلا

 عجري كلذ نإف سلفملا لام نم نويدلا باحصأ هب عجري اهف رظنلا امأو
 هلبق نم بجوتسا يذلا ضوعلا نيع بهذ دق ناك ام امأ . ردقلاو سنجلا ىلإ
 . سلفلا ةمذ يف هنيد نإف سلفلا ىلع ميرغلا

 ءهنمث ضبقي مل هنأ الإ تفي مل هنيعب ًايقاب ضوعلا نيع ناك اذإ امأو

 : لاوقأ ةعبرأ ىلع راصمألا ءاهقف كلذ يف.فلتخاف

 راتخيو اهكرتي نأ الإ لاح لك ىلع اه قحأ ةعلسلا بحاص نأ : لوألا

 . روث وبأو دمحأو يعفاشلا لاق هبو « ةصاخلا

 لقأ تناك نإف سيلفتلاب محلا موي ةعلسلا ةيق ىلإ رظني : يناثلا لوقلا

 تناك نإو « ءامرغلا صاحي وأ اهذخأي نأ نيب ةعلسلا بحاص ريخ نلا نم
 . هباحصأو كلام لاق هبو « اهنيعب اهذخأ نملل ةيواسم وأ رثكأ

 كلذ يكحو « هلجأ ىلإ نيدلا : مهاربإ نب ديعسو « يرهزلاو دمع نب ركب وبأو «٠ سواط لاقو <
 . نسحلا نع

 « يروثلاو «٠ كلامو « راوسو « يعخنلاو ٠ يبعشلا لاق هبو . توملاب لحي هنأ : ىرخألا ةياورلاو
 . ( :85/4 ينغملا ) رظنا . يعفاشلاو « ةفينح وبأو
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 نلل ةيواسم اهتيق تناك نإف « سيلفتلا نيب ةعلسلا موقت : ثلاثلا لوقلا
 هنث رادقم هيلإ عفد رثكأ تناك نإو « عئابلل ينعأ : اهب هل يضق هنم لقأ وأ

 . رثألا لهأ نم ةعامج لاق لوقلا اذهو « يقابلا يف نوّصاحتيو

 ةفينح ينأ لوق وهو « لاح لك ىلع اهيف ءامرغلا ةوسأ هنأ : عبارلا لوقلاو
 نأ ةريره يبأ تيدح نم تبث ام ةلأسملا هذه يف لضألاو « 9 ةفوكلا لهأو

 هب قحأ وهف هنيعب هلام لجرلا كردأف سلفأ لجر اهأ » : لاق هيي هللا لوسر
 مهظافلأو « لسمو يراخبلاو كلام هجرخ ثيدحلا اذهو "7 « هريغ نم
 قيرفلا وهو همومع ىلع هلمح نم ءالؤه نف , كلامل ظفللا اذهو « ةبراقتم
 بحاصب قفرلا وه افإ هلوقعم نإ : اولاقو سايقلاب هصصخ نم مهنمو « لوألا
 . هب اهعاب يذلا نملا ذخأي نأ كلذ يف ام رثكأو « ةيقاب هتعلس نوكل ةعلسلا

 اهنُم نم رثكأ ءامرغلا عم اهيف كرتشا يذلا لاحلا هذه يف ىطعي نأ امأف
 لاق م نثلاب اهذخأ ءامرغلل ناك اذإ ةصاخبو « عرشلا لوصأل فلاخع كلذف
 . كلام

 )١( اهعاب يتلا هتعلس عئابلا ذخأو عيبلا خسف « هنث ضبقي ملو « سلفملا دنع ضوعلا نيع دجو اذإ .

 يعفاشلاو « يعازوألاو « كلامو « ةورع لاق هبو . ةريره يبأو ؛ يلعو « ناثع نع كلذ يور «

 قحسإو « يربنعلاو ٠ دمحأو ءرذنملا نباو ءروث وبأو .

 ينغلا ) رظنا . ءامرغلا ةوسأ وه : ةفينح وبأو « ةمربش نباو « يعخنلاو٠ نسحلا لاقو
 ه5 (.

 يراخبلا هاور « هريغ نم هب قحأ وهف « هنيعب هلام لجرلا كردأف « سلفأ لجر اهأ » ثيدح (؟)

 1 . ( 51/5 مالسلا لبس )و ( صيخلتلا ) رظنا . ةريره يبأ نع لسمو

 لثم يقهيبلا ىحو « ةريره يبأ ريغ هيوري ال ثيدحلا اذه :ربلا دبع نبا لاق : ظفاحلا لاق

 . نسحلا نب دمجو « يعفاشلا نع كلذ

 دجو نم » ظفلب ةرمس نع يئاسنلاو « دواد وبأ هاور امل رظن كلذ قالطإ يفو : ظفاحلا لاق

 نع عفان نع حيلف قيرط نم هحيحص يف نابح نبالو « هب قحأ وهف « هنيعب سلفم دنع هعاتم

 صيخلتلا ) رظنا « هب قحأ وهف ؛ هعاتم عئابلا دجوف ٠ لجرلا مدع اذإ » : ظفلب رمع نبا
 . ( لا
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 ىلع ةرتاوتملا لوصألل هتفلاحل هتلمجب ثيدحلا اذه اودرف ةفوكلا .لهأ امأو
 دحاولا ربخ نوكل ةرتاوتملا لوصألا فلاخ اذإ دحاولا ربخ در يف مهتقيرط
 تنب ةمطاف ثيدح يف رمع لاق اك ء اهب عوطقم ةينيقي لوصألاو « ًانونظم
 . . ةأرما ثيدحل انيبن ةنسو هللا باتك عدنل انك ام : سيق

 مهاربإو نيريس نبا يأر وهو ٠ سلفمال ةعلسلاب ىضق هنأ يلع نع هاورو

 نأ كلذو « هيف فلتخم ةريره يبأ ثيدح نأب اوجتحا امبرو . نيعباتلا نم
 تلو هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع ىور .يرهزلا
 ةوسأ وهف هنيعب هلام هئامرغ ضعب دجوف سلفأ وأ تام لجر ايأ » : لاق
 نيب عمجللو اولاق . ةتباثلا لوصألل قفاوم هنأل ىلوأ ثيدحلا اذهو 7« ءامرغلا

 روهجلا نأ الإ . ةيراعلاو ةعيدولا ىلع ثيدحلا كلذ لمح وهو « هجو نيثيدحلا
 نم تاياورلا ضعب يف ةريره يبأ ثيدح ظفل يف درو امب ليوأتلا اذه اوعفد
 ضبقلا لبق امأف « ةعلسلا يرتشملا ضبق دعب عيملا دنع هلك اذهو . عيبلا ركذ

 اهنأل اب قحأ ةعلسلا بحاص نأ  قارعلا لهأو زاجحلا لهأ  نوقفتم ءاماعلاف
 . هناض يف

 : كلام لاقف « نقلا ضعب عئابلا ضبق اذإ ثيدحلا اذهب نولئاقلا فلتخاو

 ايف ًءامرغلا صاح ءاش نإو . اهلك ةعلسلا ذخأيو ضبق ام دري نأ ءاش نإ
 نم يقب امب هتعلس نم يقب ام ذخأي لب : يعفاشلا لاقو « هتعلس نم يقب

 نثلا نم ضبق ْنِإ : دمحأو قاحسإو دواد معلا لهأ نم ةعامج تلاقو « نْثلا
 . (9 ءامرغلا ةوسأ وهف ًائيش

 ءاش نإ . هجيرخت يتأيسو ينآلا ثيدحلا نم ءزج هلعلو . ظفللا اذه ثيدحلا اذه ىلع رثعأ م 0(

 ١ . ىلاعت هللا

 وهو « ءامرغلا ةوسأ نوكي لب « عيبملا عاجرتسا يف قح هل سيلف « نملا ضعب ضبق دق ناك اذإ (؟)
 لبس ) رظنا . هلوق نم حجارلا وهو « هب ىلوأ عئابلا : يعفاشلا دنعو . ءاماعلا روهمج لوق
 .٠ 2( ةهعى/؟ مالسلا



 لاك

 نأ نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع باهش نبا نع كلام ىور ام مهتجحو ْ

 ضبقي ملو هعاتبا يذلا سلفأف ًاعاتم عاب لجر اميأ » : لاق تلم هللا لوسر

 بحاصف هعاتبا يذلا تام نإو هب قحأ وهف هنيعب هدجوف ًائيش هعاب يذلا
 هدنسأ دقف كلام هلسرأ نإو ثيدح وهو 0« ءامرغلا ةوسأ عال ا

 . نايب ةدايز هيف ةريره يبأ نع يرهزلا قيرط نم يور دقو « قازرلا دبع

 وبأ هركذ )» ءامرغلا او مف ادهش هيف نم ضبق نآك نإف » هيف « هلوق وهو

 : هجرخو ه هقفلا يف هباتك يف ديبع

 الإ ء هتعلس نم كردأ يذلا رادقلاب قحأ عئابلا نأ اهضعب 25 شل توف اذإ

 . ءامرغلا ةوسأ عئابلا ناك اهضعب يرتشملا توف اذإ : لاق هنإف ءاطع

 لاقف ؟ ال مأ سّلفلا كح هككح له توملا يف كلامو يعفاشلا فلتخاو

 يف رمألا 2 يمفاشلا لاقو 2 ء ننلفلا :فالخي »2 ءامرغلا ةوسأ توملا يف ؤه كلام

 (9 دحاو كلذ

 اضيأو- كلذ يف سنو ركب نأ نع باش نبا ناو ام كلام ةدمعو
 نكمم سلفلا نأ كلذو « توملاو سلفلا يف.ةمذلا نيب ًاقرف نأ رظنلا ةهج نم

 قيرط نم دواد وبأ هلصو دقو ةلسرم نحرلا دبع نب ركب يب ةياور نم كلامو « دواد وبأ هآور )١(
 هلصوو . ةحيحص مهنع هتياورو « نييماشلا ةياور نم اهنأل « شايع ايع نب ليعاممإ اهيف ىرخأ
 . (61/+ مالسلا لبس عم مارملا غولب ) رظنا . هفعضو « يقهيبلا

 هفنصم يف قازرلا دبع هلصوو . عطقنم اذهو « اذه نم ىلوأ رمعملا يلأ ثيدح : يعفاشلا لاقو

 « كلام بئارغ يفو « ةريره يبأ نع ًاضيأ هاور كلام نب كارع نأ مزح نبا ركذو « كلام نع
 ' 2 (مو/# صيخلتلا ) رظنا . هتع هلصو كلام باحصأ ضعب نأ ديهتلا يفو

 نيب قرف ال هنأ ىلإ يعفاشلا بهذو . دمحأو , كلام بهذ سالفإلاو « توملا نيب ةقرفتلا ىلإ (1)
 « لجر دنع هلام كردأ نم » مومعي الع هعانتمب ىلوأ عاتلا بحاص نأو ٠ سالفإلاو « توملا

 . ( 507/4 ينغملا ) رظناو ( 5/* مالسلا لبس ) رظنا .زم 5 هيلع قفتم ثيدحلاو
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 امأو . توملا يف روصتم ريغ كلذو هيلع يقب امب هؤامرغ هعبتيف هلاح ىرثت نأ
 : لاق : لاق ةريره يبأ نع هدنسب بئذ يبأ نبا هاور ام. هتدمعف يعفاشلا

 يف ىوسف « هب قحأ عاتملا بحاصف سلفأ وأ تام لجر.اميأ » ٍوَنِئَي هللا لوسر

 . سلفلاو توملا نيب ةياورلا هذه

 نأل . باهش نبا ثيدح نم ىلوأ بئذ يبأ نبا ثيدحو : لاقو

 فرصت ال لام وهف ىنعملا قيرط نمو « دنسم اذهو لسرم باهش نبا ثيدح

 نم ىوقأ كلام سايقو « سلفملا لام هبشأف « هيلع ام ءادأ دعب الإ هكلامل هيف

 نأ ةهج نم بئذ يبأ نبا ثيدح ىلع هثيدج حيجرتو ؛ يمفاشلا سايق

 سايق ةضراعتملا ثيداحألا نم قفاو ام نأ كلذو « ىوقأ هل سايقلا ةقفاوم

 ثيدحل قفاوملا سايقلا نأ ينعأ : هبشلا سايق هقفاو امم ىوقأ وهف ىنعملا

 كلام لسرمو « ىنعم سايق كلام ثيدحل قفاوماو « هبش سايق وه يعفاشلا
 ظ ٠ قازرلا دب دبع هجرخ

 لصألا نإف اضيأو « سيياقملاو ىنعملا اذه يف راثآلا ضراعت فالخلا ببسف

 همر كلاف « هيلإ عجري سيلف ًائيش عاب نم ينعأ توملا. يف كلام .لوقل دهشي
 يور امل كلام لوق اهيف هدنع فعض افإ يعفاشلاو « ةلأسملا هذه يف ىوقأ هللا

 00 .٠ هب لمعلا بجي ال هدنع لسرما دنسلا نم

 .حأ دقو سلفلا دنع اتيعب هتعلس دجو نيف يمفاشلاو كلام فلتخاو ٠

 , لمعلا : كلام لاقف « اهينبي ةصرع وأ اهسرغي ًاضرأ نوكت نأ لثم ةداي

 : يعفاشلا لاقو . ءامرغلا كيرش ةعلسلا بحاص عجريو توف وه اهيف دئازلا

 وأ ء اهذخأيو هتعلس يف يرتشملا ثدحأ ام ةيق يطعي نأ نيب عئابلا ريخي لب

 امم توف نوكي امو « 7 ةدايزلا يف ءامرغلا صاحيو ةعلسلا لصأ ذخأي نأ

 . ةروهشلا هبتك يف صوصنم كلام بهذم يف ًاتوف نوكي ال

 )١( سلفملا قفتا نإف , اهسرغ وأ ء اهانبف « ًاضرأ عيبملا ناك نإ ٠ ءانبلا علق ىلع ءامرغلاو « -
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 ءامرغلا رئاس:نم قحأ هب ميرغلا نوكي ايف كلام. بهذم ليصحتو

 مسقنت نُيَدلاِب ةعيبملا ءايشألا نأ توملا نود سلفلا يف وأ ٠ سلفلاو توما يف

 مأ هيف نيعتي له هيف فلتخا نيعو « نيعتي ضرع : ماسقأ ةثالث سيلفتلا يف

 . نيعتي ال لمععو ؟ ال

 قحأ وهف « يرتشملا سلفأ ىتح هماسي مل هعئاب دي يف ناك نإف ضرعلا امأف
 يرتشملا ىلإ هعفد دق ناك نإو . هيف فالخ ال ام اذهو « سلفلاو توملا يف هب

 . توملا نود سلفلا يف ءامرغلا نم هب قحأ وهف هديب 7( مئاق وهو سلفأ ) مث
 : بهشأ لاقو . مهل سيل : يعفاشلا لاقو . نقلاب هتعلس اوذخأي نأ هدنع مهو

 اوءاش نإ : نوشجاملا نبا لاقو ؛ سلفملا نع اهنوُطحي ةدايزب الإ انوذخأي ال

 نم نوكي لب : ةنانك نبا لاقو ؛ ميرغلا لام نم وأ مهلاومأ نم نملا ناك

 : هديب ناك ام سلفلاو ء اضيأ توملا يف اهب قحأ وهف نيعلا امأو مهلاومأ

 فرعي هديب متاق وهو تام وأ سلفف هيف هعئاب ىلإ هعفد اذإ فلتخاو
 نبا لوق وهو توملا نود سلفلا يف ضورعلاك هب قحأ هنإ ليقف « هنيعب

 2« بهشأ لوق وهو « ءامرغلا ةوسأ وهو « هيلع هل ليبس ال هنإليقو « مساقلا

 وهف هنيعب فرعي مل نإ امأو « نيعلا نييعت يف فالتخالا ىلع نايراج نالوقلاو

 ش . سلفلاو توملا يف ءامرغلا ةوسأ

 ًايلاخ هلام نيع دجو هنأل . دمحأو ٠ يعفاشلا دنع ضرألا يف عوجرلا عئابلل تبث ٠ سارغلاو
 « ضرألا عم « هكليل ءانبلاو ٠ سارغلا ةيق عئابلا لذب نإف . عوجرلا هل زاجف « هريغ قح نع
 ىلع ءامرغلاو « سلفملا ربجأ « صقنلا نم علقلاب لخد ام شرأ نضأو « كلذ علقأ انأ : لاق وأ
 ينفملا )و ( 585/17 عومجملا عم بذمللا ) رظنا . اهيف عوجرلا ضرألا را عئابل ناكو ء« كلذ
 1( ءالكا

 ه6 ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن نم فوذح نيسوقلا نيب ام )١(
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 ريجألا لمع يفوتسي نأ لبق رجأتسملا سلفأ نإف نيعتي ال يذلا لمعلا امأو

 عئابلا ديب تناك اذإ ةعلسلاك « ًاعيمج سلفلاو توملا يف هلمع اب قحأ ريجألا ناك

 ةوسأ ريجألاف ريجألا لمع ىفوتسا نأ دعب هسلف ناك نإو « سلفلا تقو يف

 , لاوقألا رهظأ ىلع ًاعيمج توملاو سلفلا يف اهيلع هطراش يتلا هترجأب ” ءامرغلا

 يف كلذب قحأ نوكيف « اهلمع ىلع رجؤتسا ىتلا ةعلسلا هديب نوكت.نأ الإ
 هلمعب ءامرغلا ةوسأ ناك هماسأ نإف « هديب نهرلاك هنأل « ًاعيمج سلفلاو توملا

  توملا نود سلفلا يف هب قحأ نوكيف هجرخأ ءيش هيف هل نوكي نأ الإ
 نم هيلع امب قحأ ىركتسا نإ باودلا يرتكم سلف يف هدنع رمألا كلذكو
 ههبش هلك اذهو . ةنيفسلا يرتكم كلذكو « ًاعيمج سلفلاو توملا يف عاتملا

 ظ . نهرلاب كلام
 توللا يف هيدي يف امب قحأ عئابلا نأ هبهذم يف فالخ الف ةلج لابو

 هنأو . توملا نود سلفلا يف هدي نع ةجراخلا ةّئاقلا هتعلسب قحأو « سلفلاو

 باحصأ دنع ريجألا لاح هبشي امدنعو « تتاف اذإ هتعلس .يف ءامرغلا ةوسأ

 لمع يتلا ةعفنملا نوهبشي ةرف . " ةبقرلا عئابلاب ةعفنم عئابلا ةلجلابو . كلام
 ةرمو « سلفلاو توملا يف اه قحأ وه : نولوقيف يرتشملا اهضبقي مل يتلا ةعلسلاب

 نود سلفلا يف اه قحأ وه : نولوقيف تمي لو هدي نم تجرخ يتلاب هنوهبشي
 ةوسأ وه : نولوقيف هيف تتاف يذلا توملاب كلذ نوهبشي ةرمو . توملا

 ش . ءامرغلا

 رمأ ىتح هاقسف طئاح يقس ىلع رجؤتسا نيف مهفالتخا كلذ لاثمو

 )١( ءامرغلا ةوسأ ريجألاف ) باوصلاو ( ءامرغلا ةوسأ ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف ( .
 )( اذكه مالكلا باوصلا لعل :

 ) ةرف « كلام باحصأ دنع ةبقرلا عئابب ةعفنم عئابلا ريجألا لاح هبشي امدنع ةلجلابو

 . خلإ ( ... نوهبشي
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 عفانملا عيب هيبشتو . لاوقألا ةثالثلا هيف اولاق مهنإف رجأتسملا سلفأ مث طئاحلا

 ءاهقف نود كلام هب درفنا  بسحأ اهف  ءيش وه باقرلا عيبب بابلا اذه يف

 لوصألل قرافملا عضوملا نم ذوخأملا هبشلا سايق نأل فيعض وهو ءراصمألا
 حدقنا نكلو « صخرلا عضوم ىلع سايقلا موق دنع فعض كلذلو ٠ فعضي
 يف ىنعملا اذه دوجو يعدت ةيكلاملا لعلو « ىوقأ وهف « ةلع سايق كلانه

 . رصتخلا اذه قيلي سيل هلك اذه نكلو « سايقلا

 عبتي له ةراجتلا يف هل نوذألا سلفملا دبعلا يف مهفالتخا بابلا اذه نمو

 يف امب عبتي افإ هنأ ىلإ زاجحلا لهأو كلام بهذف ؟ ال مأ هتبقر يف نيدلاب

 موق ىأرو . عابي هنأ موق ىأرو . هيلع يقب اهب عبتُأ قتْعأ نإ مث« هتبقر يف ال هدي
 هبو « نيدلا نم هيلع يقب اوف ىعسي نأ نيبو هعيب نيب نوريخي ءامرغلا نأ
 . ©" هطرتشي م نإو هيلع ام هديس مزلي لب : ةفئاط تلاقو . حيرش لاق

 ءرحلا هبشأف هدي يف ام ىلع سانلا لماع افإ : اولاق هتبقر عيب اوري مل نيذلاف

 عوجرلا اوأر نيذلا امأو « ينجي يتلا تايانجلاب كلذ اوهبش هعيب اوأر نيذلاو
 . هعازتنا هل ناك ذإ ديسلا لامب هلام اوهبش مهنإف نيدلا نم هيلع امب ديسلا ىلع

 ىنعملا اذه نمو « ةلأسملا هذه يف هبشلا ةسيقأ ضراعت وه فالخلا ببسف

 ؟ ىلوملا نيدب مأ ء دبعلا نيدب له ءأدبي اهيأب ًاعم ىلوملاو دبعلا سلفأ اذإ

 امب ةقث كلذ اولعف افإ دبعلا اونياد نيذلا نأل « دبعلا نيدب : نولوقي روهم لاف

 ىأر نمو « دبعلا لامب اوُدتعي مل ىلوملا اونياد نيذلاو « لاملا نم دبعلا دنع اوأر
 . ىلومال ةقيقحلا يف وه دبعلا لام نأل : لاق ىلوملاب ءدبلا

 )١( يفاكلا ) كلام بهتذمل رظنا ؟/٠١<© ( .
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 وأ يبنجألا لام كح همكح نوكي نأ نيب ديعلا لام ددرت فالخلا ببسف

 كرتي : بهذملا يف ليقف هلام نم سلفمال كرتي ام ردق امأو . ديسلا لام كح

 : ةيبتعلاو ةحضاولا يف لاقو « مايألا راغصلا هدلوو هلهأو وه هب شيعي ام هل

 اهنوكل هتجوز ةوسك يف كلام فقوتو « هلثم ةوسك هل كرتيو « هوحنو رهشلا

 : نونحس لاقو ؛ ضوع ريغب وأ اهب عافتنالا وهو ٠ ضوبقم ضوعب امل بجت له

 الإ هل كرتي ال هنأ كلام نع عفان نبا ىورو « هتجوز ةوسك هل كرتي ال

 . ةنانك نبا لاق هبو « هيراوي ام

 عب ةيهارك ىلع ينم اذهو : نيلوق ىلع هيلع ملعلا بتك عيب يف اوفلتخاو

 .٠ كلذ ةيهارك ال وأ هقفلا بتك

 ىلع اهب صاحي ال يتلا نويدلا نم اهب صاحي يتلا نويدلا ةفرعم امأو

 نع:ةبجاو نوكت نأ : امهدحأ : نيمسق ىلإ ًالوأ مسقنت اهنإف كلام بهذم

 « ضوع نع ةبجاولا امأف . ضوع ريغ نم ةبجاو نوكت نأ : يناثلاو . ضوع

 نع تناك ام اماف « ضوبقم ريغ ضوع ىلإو ضوبقم ضوع ىلإ مسقنت اهنإف

 نأ بهذملا يف فالخ الف « ةيانج شرأ وأ الام تناكأ ءاوسو « ضوبقم ضوع
 ١ ْ . ةبجاو اهب ءامرغلا ةصاحم

 : ماسقأ ةسمخ مسقني كلذ نإف « ضوبقم ريغ ضوع نع ناك ام امأو

 « ةدملا نم يتأي امل تاجوزلا ةقفنك لاحب ضوعلا عفد هنكمي ال نأ : اهدحأ

 لثم « هيف يفوتسي ام عفد هنكي نكلو « ضوعلا عفد هنكمي ال نأ : يناثلاو
 يرتكملا سلفف « دقنلا هيف فرعلا نوكي وأ « دقنلاب رادلا لجرلا يرتكي نأ
 . ءاركلا عفدي نأ لبقو ىنكسلا ضعب نكس ام دعب وأ نكسي نأ لبق

 سلفأ اذإ مسلا لام سأرك همزليو هنكمي ضوعلا م فَ نوكي نأ :ثلاغلاو

 همزلي الو « ضوعلا عفد هنكمي نأ : عبارلاو . لاملا سأر عفد لبق هيلإ لسملا

 ظ عئابلا هيلإ اهعفدي نأ لبق عاتبملا سلفف اهعاب اذإ ةعلسلا لثم
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 لجرلا سي نأ لثم لثم « ضوعلا عفد ليجعت هيلإ نوكي ال نأ : سماخلاو
 لامل | سأر عقدمي نأ لبق سلا سلفيف لجأ ىلإ ضورع يف دئاند لجرلا لإ

 . ملسلا لجأ لحي نأ لبقو

 روهم يف الإ كلذ يف ةصاحم الف لاحب ضوعلا عفد هنكي ال يذلا امأف
 . لوخدلا لبق جوزلا سلفأ اذإ تاجوزلا

 يرتكملا لثم « هنم يفوتسي ام عفد هنكميو ضوعلا عفد هنكمي ال يذلا امأو

 رادلا مالسإو نثلا عيمجب ةصاحملا يركمال ليقف « ءاركلا عفد لبق سلفي
 نكسي مل ناك نإو « هراد ذخأيو نكس امب ةصاحلا الإ هل سيل ليقو « ءامرغلل

 ناك اذإ وهو همزليو ضوعلا عفد هنكمي ام امأو . هراد ذخأ الإ هل سيلف

 ليقو « هعفديو ضوعلاب هل بجاولا يف ءامرغلا هب صاحي ليقف « انيع ضوعلا
 . ضوعلا عفد همزلي ال اذه ىلعو هب قحأ وه

 كاسمإلاو ةصاحملا نيب رايخلاب وهف همزلي الو ضوعلا عفد هنكمي ام امأو
 ضوعلا ناك اذإ وه كلذو

 لجعي ن يللا وشب نإ للا لجأ لحي امي نأ لبقو « لالا س

 كلذب يضر نإ زئاج كلذف ملسلا لام سأرب ءامرغلا صصاحيو 07
 ايف هل بجاولا لاملا سأرب ءامرغلا صاح ءامرغلا دحأ كلذ ىبأ نإف « ءامرغلا

 « سلفلا لام نم اهنأل تلح اذإ هيلع يتلا ضورعلا يفو « لام نم ميرغلل دجو
 . مه كلذ ناك اهيف اوصاحتيو دقنلاب اهوعيبي نأ اوءاش نإو

 ريغ اهنم ناك ام نإف ضوع ريغ نع ةبجاولا قوقحلا نم ناك ام امأو
 . اهيف ةصاحم الف تاقدصلاو تابهلاك مازتلالاب لب عرشلاب بجاو

 : نالوق اهيفف « ءانبألاو ءابآلا ةقفنك عرشلاب ًابجاو اهنم ناك ام امأو



 ووك

 اهب بجت اهنأ : يناثلاو « مماقلا نبا لوق وهو « اهب بجت ال ةصاخلا نأ : اههدحأ

 وهو : نيمانخلا رظنلا امأو.. بهشأ لوق وهو « ناطلسلا نم محب تمزل اذإ
 سنج: نم ميرغلا لام فرصي نأ كلذ يف محلا نإف « صاحتلا هجو ةفرعم
 ساننجأ نم وأ دحاو سنج نم ءامرغلا لام ناكأ ءاوسو .« ءامزغلا نويد
 اوقفتي نأ الإ نيدلا سنج نم وه ام الإ نويدلا يف يضنتي ختقي آل ناك ذإ « ةفلتخم

 .٠ روجت ءيش ىلع كلذ نم

 دعب هيلع روجحما لام كله اذإ وهو « ءىراط عرف يف بابلا اذه نم اوفلتخاو
 نم هتبيصم : بهشأ لاقف ؟ هتبيصم نمم : ءامرغلا ضبق لبقو رجحلا
 . ناطلسلا هفقو اذإ ءامرغلا نم هتبيصم : نوشجاملا نبا لاقو « سلفملا

 ىلع عاني اهنإ هنأل ميرغلا نم هناضف هعيب ىلإ جاتحي ام : مساقلا نبا لاقو
 ًنيع لالا نوكي نأ لثم ءامرفلا نم هناضف هعيب ىإ جي ال امو ءدكم

 سلفلاو توملا نيب ْعَبْضَأ َقّرَقو ٠ كلام نع هلوق ىور مهلكو « أنيع ةيع نيدلأو
 لوقلاوه اذهف . "7 سلفملا نم سلفلا يفو « ءامرغلا نم توملا يف ةبيصلا : لاقف
 . هنويدب يفي ال ام لاملا نم هل يذلا سلفملا ماكحأ لوصأ يف

 نأ ىلع نومحت راصمألا ءاهقف نإف « ًالصأ هل لام ال يذلا سلفملا امأو
 نب رمع نع يكح ام الإ , هترسيم تقو ىلإ نيدلا طاقسإ يف ريثأت هل مدعلا
 مهلكو ءراصمألا ءاهقف نم دمحأ هب لاقو « هورخاؤي نأ مهل نأ زيزعلا دبع
 نيبتي ىتح سبحي هنأ ةقدص ُدِص ْمَلعُي لو سلفلا ىعدا اذإ نيدملا نأ ىلع نوعمج
 . هليبس يلخ كلذ ناك اذإف « نيدلا بحاض كلذب هل رقي وأ هقدص

 )١( يفاكلا ) كلام بهذمل فلؤملا هركذ ام رظنا ؟/٠68 ( .
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 امإو « "راد ثيح هعم اورودي نأ هئامرغل نأ ةفينح يبأ نع يكحو

 رثأ كلذ يف تأي م ناك نإو « نويدلا يف سبحلاب لوقلا ىلإ لكلا راص
 « ضعب نم مهضعب مهقوقح سانا ءافيتسا يف يرورض رمأ كلذ نأل « حيحص

 ىمسي يذلا وهو « ةحلصملا ضتقي يذلا سايقلاب لوقلا ىلع ليلد اذهو

 يف الجر سبح مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ » يور دقو . لسرملا سايقلاب

 ءاهفسلا : كلام دنع نوروجحلاو . دواد وبأ - بسحأ اهف  هجرخ 9 « ةمهت

 )١( رهاظ لام هدي يف ناك نإف « ماحلا رظن « هدؤي مو « هب بلوطف « لاح نيد هيلع بجو نم «
 هقدص نإف ' ماحلا هلأس « هريغل هنأ ركذ نإف ء ءاضقلاب هرمأ ٠ زاوجل ماحلا هفلحتسيو « هل وهف

 كلذ ىلع ًاطاوت انوكي نأ .

 زجت ملو « هراظنإ بجوو « سبحي مل هيرغ هقدصف « راسعإلا ىعداف « ًارهاظ الام هل دجي م نإو
 نيادلا ءامرغل هدم ينلا لوقلو 4 ِةَرَسْيَم ىلإ ةَرِظَتَف ٍةَرْسْعوُد ناك نإَو >: ىلاعت هلوقل هتمزالم

 وأ هترسع تابثإل نوكي نأ امإ سبحلا نألو « كلذ الإ كل سيلو « متدجو ام اوذخ » هنيد رثك
 ,هميرغ هبذك نإو « سبحلا يف ةدئاف الف ء رذعتم ءاضقلاو « ةتباث هترسعو « هنيد ءاضقل

 فرعي مل وأ « لام هل فرع نوكي نأ امإ ءولخي الف «٠ تبث نيدلا ناك نأب لام هل. فرع نإف

 ضرقلاك ةضواعم نع ٠ هنيمي عم هميرغ لوق لوقلاف « اذه ىوس لام لصأ هل فرع وأ « عيبلاو
 :رذنملا نبا نع ًالقت ةمادق نبا لاق . هراسعإب ةنيبلا دهشت ىتح سبح لام وذ هنأ فلح اذإف
 « كلام مهنم : نيدلا يف سبحلا نوري مهتاضقو ءراصمألا ءاماع نم هنع ظفحن نم:رثكأ

 « حيرش نع يورو « نسحلا نب هللا ديبعو ءراوسو « نامعنلاو ء ديبع وبأو « يعفاشلاو ٠

 لاق هبو . سبحي الو ٠ ءامرغلا نيب هلام مسقي : لوقي زيزعلا دبع نب رمع ناكو « يبعشلاو
 . دعس نب ثيللاو ء رفعج نب هللا دبع
 تدهش نإفف « ىواعدلا رئاسك هلوق لوقلا ناكف . ميرغلا لوق رهاظلا نأ : لوألا لوقلا ةجحو

 فلتلا نأل « نكت مل مأ ةنطابلا ةربخلا لهأ نم تناك ءاوس « مهتداهش تلبق « هلام فلتب ةنيبلا

 . ( 7371/6 راطوألا لين ) رظناو ( 55/6 ينغملا ) رظنا . مهريغو « ةربخلا لهأ هيلع علطي

 . دواد وبأ هجرخأ ةفإ
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 ًاقح جوزلل نأ ىري هنأل ثلثلا قؤف اهف ةجوزلاو ىضرملاو ديبعلاو نوسلفملاو
 اذه يف انضرغ بسحب فاك ردقلا اذهو . رثكألا كلذ يف هفلاخو « لاملا يف

 . باتكلا
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 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو .. محرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست ملسو هبحصو

 *« حلصلا باتك

 نع يور امو 20 4 ٌرْيَخ ٌحلّصلاو >: ىلاعت هلوق باتكلا اذه يف لصألاو
 نيب زئاج حلصلا ءاضمإ »رمع ىلع ًافوقومو ًاعوفرم مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا
 هدا ىلع نوماسملا قفتاو 9 ًالالح َمّرَح وأ امارح ُّلَحَأ ًاحلص الإ نيماسملا

 زوجي : ةفينح وبأو كلام لاقف « راكنإلا ىلع هزاوج يف اوفلتخاو « رارقإلا ىلع
 لطابلاب لاملا لكأ نم هنأل راكنإلا لع زوجي ال : يعفاشلا لاقو « راكنإلا ىلع

 نيهلا عاقدناو ةموصخلا طوقس وهو « ضوع هيف لوقت ةيكلاملاو . ضوع ريغ نم
 يف ىعاري رارقإلا ىلع عقي يذلا حلصلا نأ كلام بهذم يف فالخ الو « هنع

 : اماسقأ حلصلا ادلعلا مق دقو . نيفلتقا نيب حالمإلا ىلإ ام لكوتي داما وح حل 1
 حلصلاو « ةيداعلاو «ةيغابلا ةئفلا نيب حلصلاو ٠ نيجوزلا نيب حلصلاو « رفاكلا عم ملسملا حلص
 يف تمعقو اذإ « ةموصخلا عطقل حلصلاو ٠ لام ىلع وفعلاك « حارجلا يف حلصلاو « نيمصاختملا نيب
 . حلصلا باب يف ءاهقفلا هركذي يذلا وهو « انه دارملا وه مسقلا اذهو . قوقحلاو « كالمألا

 )١( ةيآ ءاسنلا م3١ .

 )١( هححصو « يذمرتلا اور ٠ فوع نب ورم نب هللا دبع نب ريثك ةياور نم هنأل « هيلع اوركنأو .

 فيعض وهو ٠ يعفاشلا هبذك دقف ٠ دمحأ هكرتو ٠ ةعوضوم ةخسن هل : نابح نبا نع نازيملا يفو
 ظفلب هدج نع هيبأ نع ٠ ءاضمإ » هلوق نود « .. زئاج حلصلا « .

 يعفاشلا لاقو ٠ هلوقب يذمرتلا نع ظفاحلا رذتعاو « بذكلا ناكرأ نم نكر وه : دواد وبأو :

 دواد يبأ ظفل فو . ةريره يبأ ثيدح نم نابح نبأ هححص دقو . هقرط ةرثكب هربتعا هنأكو

 . ( هال/؟ مالسلا لبس ) رظنا . ينزملا فوع نب ورم نع دواد وبأ هاور دقو « نونمؤملاو »
 . يمفاشلا كلذ يف فلاخو « ةفينح وبأو « دمحأو ٠ كلام بهذ راكنإلا ىلع حلصلا زاوج ىلإو
 لام بيطي ال هنأ هتحص مدع نأ هانعمو ءراكنإلا عم حلصلا حلصي ال : اولاقو . ةيوداهلاو
 لاق يعفاشلا لوقبو ( 595/١7 عومجملا )و ( /* مالسلا لبس ) رظنا ٠ حلاصملا . راكنإ عم مصخلا
 . ( 01/2 لحما ) رظنا . رهاظلا لهأ
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 داسفلا عاونأ نم عويبلا هب دسفت امب دسفيف « عويبلا يف ىعاري ام هتحص

 مهارد رخآ ىلع ناسنإ يعدي نأ لثم وه اذهو « هتحصب حصيو عويبلاب صاخلا

 ةدسافلا عويبلا نم اذه هبشأ امو « ةئيسن ريناندب رارقإلا دعب اهيلع هحلاصيف

 . ررغلاو ابرلا لّبق نم

 هيف ىعاري هنأ هباحصأو كلام نع هيف روهثملاف راكنإلا ىلع حلصلا امأو

 ركنيف مارد رخآ ىلع ناسنإ يعدي نأ لثم « عويبلا يف ىعاري ام ةحصلا نم

 لاقو « هباحصأو كلام دنع زوجي ال اذهف « ةلجؤم ريناندب اهيلع هحلاصي مث

 ةهج نم وهو , دحاولا فرطلا نم هيف هوركملا نأل ء زئاج وه : غبصأ

 عفادلا امأو . هل تلح مهارد يف ةئيسن ريناند ذخأ هنأ فرتعي هنأل بلاطلا

 1 ش . ينم ةبه يه : لوقيف

 ىلع اههنم دحاو لك يعدي نأ لثم « نيفرطلا نم هوركملا عفترا نإ امأو

 نأ ىلع ناحلطصي مث « هبحاص اههنم دحاو لك ركنيف مارد وأ ريناند هبحاص

 وه مهدنع اذهف « لجأ ىلإ َةَلَبق هيعدي هيف هبحاص اهنم دحاو لك رخؤي
 نوكيف 7( ًاقداص ) اههنم دحاو لك نوكي نأ ةفاخف هتيهارك امأ . هوركم

 . كفلسأو ينفلسأ هلخديف هايإ رخآلا راظنإل هبحاص رظنأ دق امهنم دحاو لك

 عربت وه انإ « تلعف ام لوقي افنإ اهنم دحاو لك نألف هزاوج هجو امأو
 اذإ زوجي هنإ ليق عويبلا نم وحنلا اذهو « ءيش يلع بجي ناك امو « ينم
 « ىضم لاط نايف « هدقع رثأ هيلع عقو اذإ خسفي : نوشجاملا نبا لاقو « عقو

 . « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن نم فوذحم نيسوقلا نيب ام 1 )١(
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 ةثالث ىلع كلام بهذم يف وه عويبلا يف زوجي ال امم هيف عقي يذلا حلصلاف
 قافتاي خسفي ال حلصو « فالتخاب خسفي حلصو « قافتاي خسفي حلص : ماسقأ

 . فالتخا هيف لطي م نإو ٠ لاط نإ

 ان ذبح اي زبن
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 هلآو دم انديس ىلع هللا ىلصو .. ميحرلا نمحرلا هللا مس

 ايلست مسو هبحصو

 «٠ ةلافكلا باتك

 يفو ءاهنع مزاللا محلا يفو ءاهتقو يفو اهعون يف ءاماعلا فلتخاو
 « ةلامحو « ةلافك : ءامسأ اهلو ء اهلحم يفو ء اهموزل ةفص يفو « اهطورش
 امأ . لاملاب ةلامحو ٠ سفنلاب ةلامح : ناعونف اهعاونأ امأف « ةماعزو « ةناضو

 .راصمألا ءاهقف نمو لوألا ردصلا نم اهيلع عمجو ةنسلاب ةتباثف لاملاب ةلاجلا

 راص يتلا ةنسلاو . ذاش وهو ةدعلاب ًاهيبشت ةمزال تسيل اهنأ موق نع يكحو
 . « مراغ معزلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وه كلذ يف روهملا اهيلإ

 ءاهقف روهمجف « هجولا ناضب فرعت يتلا يهو سفنلاب ةلاما امأو

 يمفاشلا نع يكحو . لاملا ببسب تناك اذإ ًاعرش اهعوقو زاوج ىلع راصمألا
 هللا َداَمَس > : ىلاعت هلوق اههتجحو « دواد لاق هبو زوجت ال اهنأ ديدحلا يف

 تهبشأف سفنب ةلافك اهنألو 2 4 ٌهَدْنِع اَنَعاََم اًنْدََجَو نم الإ ذُخَأَن نأ

 .« مراغ معزلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومع اهزاجأ نم ةجحو

 ٠ . هسفن ىلإ اهض يأ < اًيركّز اهَلَفَكَو > : ىلاعت لاق . ضلا : ةغللا يف ةلافكلا +
 كلذ ىلع ليلدلاو « نيدلا لصأ قح يف وأ « ةبلاطملا قح يف ةمذ ىلإ ةمذ ض » : عرشلا يفو
 نبا لاق . 7؟ ةيآ فسوي « ميِعَز هب اَنَأَو ِريعَب لْمِح هب َءاَج نملَو > : ىلاعت هلوق باتكلا نم
 « مراغ معزلاو « ةادؤم ةيراعلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : ةنسلا نمو ٠ ليفكلا : معزلا : سابع
 . نابح نباو ٠ يذمرتلاو « دواد وبأ هاور

 )١( اله ةيآأ فسوي .
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 مزاللا محلا امأو . ( لوألا ردصلا ن نع يورم هنأو « ةحلصم كلذ نأب اوقلعتو

 مل تام اذإ هنع لمحتملا نأ ىلع نوقفتم سفنلا ةلاحب نيلئاقلا روهمجف « اهنع

 . كلذ موزل مهضعب نع ىكحو « ءيش هجولاب ليفكلا مزلي

 تام نإ : لاقف ًابئاغ وأ ًارضاح لجرلا تومي نأ نيب مساقلا نبا قرفو

 يتلا ةفاسملا تناك نإف «رظن ًابئاغ :تام نإو « ءيش ليفكلا مزلي مل ًارضاح

 يف هل بورضملا لجالا يف هراضحإ انهيف ليخلا نكمي ةفاسم نيدلبلا نيب

 . 9 مرغي م الإو مرغ طرفف ةثالثلا ىلإ نيمويلا وحن يف كلذو « هراضحإ

 : لاوقأ ةثالث ىلع ؟ هجولاب ليملا كح ام هنع لمحتملا باغ اذإ اوفلتخاو
 لهأو هباحصأو كلام لوق وهو « مرغي وأ هرضحي نأ همزلي هنأ : لوألا لوقلا
 وهو . هتوم معي وأ هب يتأي نأ ىلإ ليملا سبحي هنأ : يناثلا لوقلاو . ةنيدملا

 هب يتاي نأ الإ هيلع سيل هنأ : ثلاثلا لوقلاو . قارعلا لهأو ةفينح يبأ لوق

 ىلع ةردقلاب ملعلا عم الإ هراضحإ فلكي ال نأ كلذ ىنعمو « هعضوم ملع اذإ

 فلك ليما ركنأو « ليملا ىلع هعضوم ةفرعم بلاطلا ىعدا نإفف « هراضحإ
 مولعم هِبنَغ لمحتملا ناك اذإ الإ ليما سبحي الو : اولاق . كلذ نايب بلاطلا

 )١( كلامو « حيرش بهذم وهو « معلا لهأ رثكأ اهب لاق سفنلاب ةلافكلا ٠ ثيللاو « يروثلاو «

 ش دمحأو « ةفينح يبأو
 لاق نم مهنف « هباحصأ فاتخاو , ةفيعض ندبلاب ةلافكلا ؛ هلاوقأ ضعب يف يمفاشلا لاقو :

 ةلافك اهنأل . ةحيحص ريغ امهدحأ : نالوق اهيف : لاق نم مهنمو : أدحاو ًالوق ةحيحص يه

 عومجملا )و ( 74 ينغملا ) رظنا . نيدهاشلا ندبو « هجولاب ةلافكلاك حصت ملف « نيعب

 84/7 ( هللا نم الوم نوُتؤُت ىّمح ْمُهعَم هيأ نآ لاق ): ىلاعت هلوق لوألا لوقلا ةجحو
 ةيآ فسوي 4 ْمُكِب طاَحُي نأ الإ هب يِنَنتأتَ 51 .

 )١( يبغشلاو « حيرش لاق اذهو . ءيش ليفكلا مزلي مو« ةلافكلا تطقس « هب لوفكملا تام اذإ «

 بجي : ثيللاو ؛ كلامو , محلا لاقو . دمحأو « يعفاشلاو « ةفينح وبأو « نايلس يبأ نب دامحو
 نم ترذعت اذإف « قحب ةقيثو ليفكلا نأل « حيرش نبا نع كلذ يكحو . هيلع ام مرغ ليفكلا ىلع

 نيدلا هيلع نم ةهج ٠ هيلع ام هليفك مزلف هراضحإ رذعت هنألو « نهرلاك ةقيثولا نم يفوتسا «
 قباسلا ردصملا ) . باغ ول اك ( . ٍ
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 مالس نب مساقلا ديبع وبأ هاكح لوقلا-اذهو « هراضحإ ذئنيح فلكيف « عضوملا

 . © هراتخاو « سانلا نم ةعامج نع هقفلا يف هباتك يف

 اذإ ٌمُرُعلا هيلع بجوف قحلا بحاصل مراغ هجولاب لمحتملا نأ كلام ةدمعو
 نأ هميرغ لأس ًالجر نأ » : سابع نبا نع يور امب مهل جتحا امبرو « باغ
 ةالصلا هيلع ينلا ىلإ هكاح ىتح ردقي ملف « ًاليمح هيطعي وأ هلام هيلإ يدؤي
 مرغ اذهف : اولاق )9 « هيلإ لاملا ىدأ مث مَنِ هللا لوسر هنع لمحتف « مالسلاو

 . ةقلطللا ةلاما يف

 « سفنلا وهو هب لمحت ام راضحإ هيلع بجي افنإ : اولاقف قارعلا لهأ امأو
 هيلع لاق دقو « هسفن ىلع هطرش ول الإ لاملا ىلإ كلذ ىدعي .نأ بجي سيلف
 وأ لاملا رضحي نأ هيلع امنإف "« مهطورش دنع نونمؤملا » : مالسلاو ةالصلا

 ١ . هجولا ناض يف رمألا كلذك « هيف سبحي

 . نكمي امم هل هراضحإ ناك اذإ هراضحإ همزلي .انإ هنأ ثلاثلا قيرفلا ةدمعو

 بجي سيلف نكمم ريغ هل هراضحإ نأ مع اذإ امأو ء.هرضحي مل اذإ سبحي ذئنيحو
 هجولا نض نمو : اولاق . هراضحإ هيلع سيل تام اذإ هنأ 5 هراضحإ هيلع
 . ًاَراغ نوكي نأ نم ًارورغم نوكي نأ ىرحأ وهف لاما مرغأف

 لاملا نإ : كلام لاق دقف طرشلاب حرصو لاملا نود هجولا طرتشا اذإ امأف

 اذإف « هرضحي نأ ليفكلا ىلعف « مولعم عضوم ىلإ هتبيغ تناك نإفف : رظن هب لوفكملا باغ اذإ )١(
 يبأو ٠ يعفاشلا دنع ماحلا هسبح « هب تأي ملو « هب ءىجناو ء هيلإ باهذلا اهيف هنكمي ةدم تضم
 ( عومجملا ) رظنا . هيلع هجوت دق هقح نأل « لاحلا يف سبحي : ةمربش نبا لاقو . ةفينح
 مل اذإ هنأ يف كلام بهذك دحأ بهذمو . ةفينح يأ بهذمل ) ءاا/+ يفاكلا )و

 . دمحأ بهذمل ( 160/؟ عبرملا ضورلا ) رظنا . هيلع ام نضي هنإف , هرضحي

 . سابع نبا نع ةمركع نع ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور « .. هيرغ لأس لجر نأ » ثيدح (؟)
 ٠ . ثيدحلا جيرخت مدقت (0)
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 ذض مزلأ دق نوكي ناك هنأل « بسحأ ايف اذه يف فالخ الو . همزاي ال

 ءاهقفلا نإف لاملا ناض مح امأو . هجولا ناض مح وه اذهف « طرتشا ام

 . مراغ نماضلا نأ باغ وأ نوضملا مدع اذإ هنأ ىلع نوقفتم

 وبأو يعفاشلا لاقف . رسوم امهالكو نومضملاو نماضلا رضح اذإ اوفلتخاو
 نم ذخاؤوي نأ بلاطلل : قاحسإو دمحأو يعازوألاو يروثلاو اهباحصأو ةفينح
 ذخأي نأ هل سيل : هيلوق دحأ يف كلام لاقو . لوفكملا وأ ليفكلا نم ءاشا
 . روهملا لوق لثم رخآ لوق هلو . هنع لفكتملا دوجو عم ليفكلا

 همزل الام لجر نع نمض نمو « ةدحاو ةلافكلاو ةلاملا : روث وبأ لاقو

 يبأ نبا لاق هبو « نينثا ىلع دحاو لام نوكي نأ زوجي الو «٠ نومضملا ٌىربو

 ٠ . 29 ةمربش نباو ىيل

 هنع نومضملا ناك « نماضلا ةبلاطم هلزوجي بلاطلا نأ ىأر نمل ةجحلا نمو

 تلمحت » : لاق قراحملا نب ةصيبق ثيدح « ًايدع وأ ًاينغ « ارضاح وأ ًابئاغ

 ... ةقدصلا لبإ نم كنع اهجرخن : لاقف « اهنع هتلأسف عير ينلا تيتأف ةلامح

 ىتح لجر ةلامح لمحت ًالجر ركذو , ثالث يف الإ لحت ال ةلأسملا نإ ةّصيبقاي

 نود لمحتملل ةلأسملا حابأ ِهَِلَم ينلا نأ اذه نم ليلدلا هجوو 27« اهدؤي
 . هنع لمحتملا لاح رابتعا

 ةالصلا هيلع هلوقل معلا لهأ روهجج دنع لاومألا يهف ةلافكلا لحم امأو

 لاومألا تقلعت ءاوسو « هجولا ةلافكو لاملا ةلافك ينعأ « مراغ ميعزلا » مالسلاو

 حلصلا وأ أطخلا لتق يف بجاولا لاملا لثم « دودح لبق نم وأ لاومأ لبق نم
 وأ باصنلا نود ام يهو عطق اهب قلعتي سيل يتلا ةقرسلا وأ دمعلا لتق يف

 )١( عومجملا ) رظنا . يعفاشلا بهذم وهو ( 705/4 ينغملا ) دمحأ بهذمل رظنا ١7/55 ( .

 يئاسنلاو « دواد وبأو « سم هاور ةصيبق ثيدح (؟) ٠ دمحأو .
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 وأ « صاصقلاو دودحلا يف ةلافكلا ةزاجإ ةفينح يبأ نغ يورو . كلذ ريغ نم
 . سفنلا ةلافك ينعأ : يتبلا ناثع لوق وهو دودحلا نود صاصقلا يف

 ءاماعلا عمجأف « ليفكلاب هتبلاطم ينعأ لاملاب ةلافكلا بوجو تقو امأو

 . ةنيبب امإو رارقإي امإ لوفكملا ىلع قحلا توبث دعب كلذ نأ ىلع

 مأ قحلا تابثإ لبق مزلت له اوفلتخاف « هجولاب ةلافكلا بوجو تقو امأو
 لوق وهو « هوجولا نم هجوب قحلا تابثإ لبق مزلت ال اهنإ : موق لاقف ؟ ال

 ءالؤهو « قحلا تابثإ ىلع هجولاب ليفكلا ذخأ بجي لب : موق لاقو
 ةهبشب ىقأ نإ : موق لاقف ؟ مزلي ةدملا نم مك ىلإو ؟ كلذ مزلي قم اوفلتخا

 م الإو هقح حولي ىتح ههجوب ًانماض يطعي نأ همزل دحاو دهاش .لثم ةيوق

 ةسملا نم ًاليمح هيطعيف رصملا يف ةرضاح ةنيب ركذي نأ الإ ليفكلا همزلي
 لهأ لاقو « كلام باحصأ نم مماقلا نبا لوق وهو « ةعملا ىلإ مايألا

 يف ةرضاح ةنيب يعدي نأ الإ قحلا توبث لبق ليمح مهيلع ذخؤي ال : قارعلا

 نإ هنإ نولوقي مايألا ةثالثلاب كلذ اودح مهأ الإ « مماقلا نبا لوق وحن رصملا
 اوركنأ دقو « لطبت وأ هاوعد تبثي ىتح ًاليمح هئيطعي نأ همزل ةهبشب قأ
 : اولاقو « ةبئاغلاو ةرضاحلا ةنيبلا يعدي يذلا نيب قرفلاو كلذ يف قرفلا

 . اهلاطبإ وأ هاوعد قدص نايب ىلإ كلذو « ةنيبب الإ دحأ ىلع ليمح ذخؤي ال
 اذإ هنإف « كلذ يف نيصخلا نيب لدعلا هجو ضراعت فالتخالا اذه ببسو

 , هبلاط تنعيف ههجوب بيغي نأ نمؤي مل ىوعدلا درجمب نماض هيلع ذخؤي م
 قرف اذهلو « بولطملا تنعيف ةلطاب ىوعدلا نوكت نأ نمؤي مل هيلع ذخأ اذإو
 . ةبئاغلاو ةرضاحلا ةنيبلا ىوعد نيب قرف نم

 رهظ مهعم بارعألا نم رفن لبقأ » لاق كلام نب كارع نع يورو



 ل

 « مهلبإ نم اذكو اذك اودقف دقو موقلا حبصأف « مهعم اتابف نالجر مهبحصف

 امب ءاجف «رخآلا سبحو « بلطاو بهذا » : نيلجرلا دحأل علم هللا لوسر لاقف

 هللا رفغ : لاقف « يل رفغتسا : نيلجرلا دحأل عقل هللا لوسر لاقف « بهذ

 وبأ ثيدحلا اذه َيّرَخ 0« هليبس يف كلتقو كل هللا رفغف تنأو : لاق « كل

 هللا لوسر نم ناك كلذ ّنأ ىلع ءاماعلا ضعب هلمحو : لاق « هقفلا يف هباتك يف ديبع

 « ىوعدلا درجب سبحلا بجي ال هنأل , كلذ ينبجعي الو : لاق ًاسبح هني

 ةهبش كلانه تناك ذإ بجي م يذلا قحلاب ةلافكلا باب نم يدنع وه امنإو

 . مهل اهتبحص ناكمل

 روهشم فالتخا كلذ لّبق ْنِم قحلي سيلف نينومضملا فانصأ امأف

 هزاجأف « هنيدب ًءافو كرتي ملو نيد هيلع ناك اذإ تيملا ناض يف مهفالتخال

 نأ لبق نم ةفينح وبأ لدتساو . زوجي ال : ةفينح وبأ لاقو « يعفاشلاو كلام
 . سلفملا كلذك سيلو « ًاعطق مودعمب قلعتي ال ناضلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأ يور امب همزلي ناضلا نأ ىأر نم لدتساو
 . "هنع نضي ىتح نيد هيلعو تام نم ىلع يلصي ال مالسإلا ردص يف ناك

 « دواد وبأ هاور « .. رخآلا سبحو , بلطاو « بهذا » : نيلجرلا دحأل لاق هنأ ثيدح (0)

 . يئاسنلاو

 « يئاسنلاو « دواد وبأو « دمحأ هاور . نيد هيلع ناك نم ةزانج ىلع لصي ملهي هنأ ثيدح (0)

 .رباج ثيدح نم نابح نباو

 نأ : ماحلاو « ينطقرادلاو ء دمحأ دازو . ًالوطم عوكألا نب ةماس ثيدح نم يراخبلا ةاورو

 « هربق » ةياور يفو « هدلج هيلع تدرب نآلا » هنيد هنع ىضق امل ةدانق يبأل لاق تلم يبنلا

 « دمحأو « ةجام نباو « « نييعت نودب ةداتق يبأ ثيدح نم هححصو « يذمرتلاو « يئاسنلا هاورو

 . رشع ةينامث : نابح نبال ةياور يفو « ًاهرد رشع ةعبس : هنييعتب هثيدح نم نابح نباو

 يبأ نع ثيدحلا يورو . نيرانيد ناك نيدلا نأ : ةداتق يبأ ثيدح نم ًاضيأ نابح نبا ىورو
 . ( ؟8/5 صيخلتلا ) رظنا . نيمهرد ناك نيدلا نأو « يلع هنيد هنع ىضق يذلا نأو « ديعس



 1١كوا

 . () ةفينح يبأ دنع حصي الو « بئاغلاو سوبجحلا ةلافك مهدنع حصي روهمجاو

 عوجر بوجو يف ناطرتشي يعفاشلاو ةفينح ابأ نإف ةلافكلا طورش امأو

 طرتشي ال كلامو « هنذإي نامضلا نوكي نأ هنع ىدأ امب نومضملا ىلع نماضلا

 .دعب بجي مل يذلا قحلا الو لوهجلا ةلافك يعفاشلا دنع زوجت الو "كلذ

 لاملاب ةلاملا هيف زوجت ام امأو . 9 هباحصأو كلام دنع زئاجو مزال كلذ لكو

 الإ « تيملا نيد ناض حصي ال : ةفينح وبأ لاقو . معلا لهأ رثكأ تيملا نع ناضلا ةحصب لاقو

 . ( 58/6 ينغملا ) رظنا . فلخ ام ردقب هناض حص « ءافولا ضعب فلخ نإف « ءافو فلخي نأ

 . ( 533/4 ىنغملا ) رظنا . دمحأ : بئاغلاو « سوبحلا ةلافك ةحصب لاق نمو )١(

 هنأل « ءيشب عجري الف « هب عوجرلل وان ريغ هب ًاعربتم نيدلا ىضق اذإ هنأ ةلأسملا هذه لصاحو () .
 « هب عوجرلا ةينب هادأ اذإ امأف « هرمأر يغب مأ « هرمأب نض ءاوسو ٠ ةقدصلا هبشأ . كلذب عوطتي

 : لاوحأ ةعبرأ نم لخي م
 نضا : هل لاق ءاوس « هيلع عجري هنإف « هرمأب يدؤيو « هنع نوضملا رمأب نضي نأ : اهدحأ
 لاقو « فسوي ؤبأو « دمحأو « يعفاشلاو « كلام لاق اذهو . قلطأ وأ « ينع ٌدأ وأ « ينع
 مل اذه دقتا : لاق نإو « هيلع عجر « ينع دقناو « ينع نضا : لاق نإ : دمحو « ةفينحوبأ

 ذقتاو ينع نمضا : هلوق نأل « هدنع عدويو « هنم ضرقتسي « هل ًاطلاخم نوكي نأ الإ ٠ عجري

 . هيلع عوطت وأ « اذهل به : لاق هنأك راص , كلذ قلطأ اذإو ٠ قحلاب هنم رارقإ ينع

 « كلامو . دمحأ لوق وهو ًاضيأ عوجرلا هلف « هرمأ ريغب ىضقو « هرمأب نض : يناثلا لاحلا

 . هب عجري ال يناثلاو ٠ هنع هوجولا دحأ يف يعفاشلاو

 بهذم رهاظو « دمحأ دنع ًأضيأ عوجرلا هلف « هرمأب ىضقو « هرمأ ريغي نض : ثكلاثلا لاخلا

 . عجري ال هنأ : يعفاشلا

 : دمحأ نع ناتياور هيفف « هرمأ ريغب ىضقو « هرمأ ريغب نمض : عبارلا لاحلا
 . قحسإو « نسحلا نب هللا دبعو « كلام لوق وهو ٠ ىدأ امب عجري : اههادحإ

 ينغملا ) رظنا . رذنملا نباو « يعفاشلاو « ةفينح يبأ لوق وهو « ءيشب عجري ال : ةيناشلاو

 .( ع

 . دمحأو « كلامو « ةفينح يبأ دنع ةزئاج لوهجملا ةلافك (؟)

 « لام مازتلا هنأل « حصي ال : رذنملا نباو « يعفاشلاو « ىليل يبأ نباو « ثيللاو « يروثلا لاقو

 « ريعت لمح هب َءاَج نملو > : ىلاعت هلوق لوألا لوقلا ةجحو . غيبلا يف نلاك « ًالوهج حصي مف

 . مولعم ريغ ريعبلا لمحو 4 مِعَز هب اَنَأَو
 . ( 555/6 ينغملا ) رظنا . دعب بجي مل يذلا قحلا يف فالخلا كلذ لثمو



 او

 ةباتكلا الإ ةمذلا يف تباث لام لكب كلام دنع زوجت (” اهنإف ءزوجت ال امم
 ىلع تاقفنلا لثم ًائيشف ًائيش قحتسي امو ءريخأتلا هيف زوجي ال امو

 .. اهلكاش امو « جاوزألا

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( زوجت ال اهنإف ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف .
 يف يعفاشلا باحصأ لاقو . ةلضانملاو « ةقباسملا يفو « ةلاعجلا يف لعجلا ناض دمحأ دنع حصيو

 ةباتكلا لك هناض حصي ملف « موزللا ىلإ لوئي هنأل « هناذ حصي ال : نيهجولا دحأ .

 ىلإ لوؤي هنألو 4 ٌميِعَز هب اَنأو ريب لمح هب ءاَج نمَو ) : ىلاعت هلوق لوألا لوقلا ةجحو
 هدوجوب مزلي لاملاو « لمعلا مزلي ال يذلا انإو « لمعلا لمع اذإ « موزللا ٠ نود لامال ناضلاو

 تايّدلاك ًاناويح مأ ًادوقن تتاك ءاوس « ةيانجلا شرأ ناض دمحأ دنع كلذك حصيو لمعلا .

 بجاولا ناويحلا ناض حصي ال : يعفاشلا لاقو ٠ تافلتملا مقك لوهجم هنأل .

 ملعلا لهأ رثكأو يعفاشلا لوق وهو « دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ يف ةباتكلا لام ناض حصي الو «
 حصأ ىلوألاو : ةمادق نبا لاق « حصي دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو .

 بوصغملاك ةنوضملا نايعألا ناض حصيو ٠ يعفاشلاو « ةفينح وبأ لاق هبو « دمحأ دنع ةيراعلاو

 ينغملا ) رظنا . حصي ال رخآلاو « نيلوقلا دحأ يف 515/6 ( .
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 هلآو دم انديس ىلع هللا ىلصو .. ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست سو هبحصو

 « ةلاوحلا باتك

 ةالصلا هيلع هلوقل ٠ نيدلاب نيدلا نم ةانثتسم ةحيحص ةلماعم ةلاوحلاو

 يف رظنلاو . ١" « لحتسيلف ينغ ىلع مدحأ ليحأ اذإو ملظ ينغلا لطم ه مالسلاو
 لاحملاو لاحملا اضر رابتعا يف مهفالتخا طورشلا نف , اهككح يفو اهطورش

 وهو « هيلع لاحملا اضر ربتعي مو لاحملا اضر ربتعا نم سانلا نف « هيلع

 اضر ربتعي مل نم سانلا نمو « ًاعم امهاضر ربتعا نم سانلا نمو « كلام

 2 9 دواد لاق هبو « كلام بهذم ضيقن وهو « هيلع لاحملا اضر ربتعاو لاحملا

 .. « ةمذ ىلإ ةمذ نم نيد لقت » : ءاهقفلا دنع ينهو . رسكت دقو ءاحلا حتفب ةلاوحلا 3

 ... عاجإلاو « ةنسلاب ةتباث يهو
 ينغلا لطم يأ « لعافلا ىلإ ردصملا ةفاضإ ( ينغلا لطم ) : يناعنصلا لاق هيلع قفتم ثيدحلا )١(
 . ًاماظ ينغلا لطم ناك اذإو ( ملظ ) ينغلل ميزغلا لطم يأ , لوعفملا ىلإ : ليقو « هميرغ
 ىلع مدحأ ) ةدحوملا رسكو « ةيقوفلا ةانثلا نوكسو « ةزمه ا ضب ( عبتأ اذإ )و . ريقفلا ىلوألابف
 ةانثلا ناكسإي ( عبتيلف ) « ًائيلم راص يأ  لجرلا ؤلم : لاقي « ةزمهلاب ءاللا نم ذوخأم ( ءيلم
 حتتفلا ) رظناو ( مالسلا لبس ) رظنا . لتحيلف « ليحأ اذإ يأ « لوألاك لوهجملل ينبم « ةيقوفلا
 . ءايلا حتفب ( عِبْتيْلَف ) مولعملل ينبملاب ( يراسلا داشرإ ) يف ءاجو ( 74

 اهنأل ء اهاضر ربتعي : ةفينح وبأ لاقو . هيلع لاحملاو « لاتحمل اضر ربتعي ال دمحأ دنع (؟)
 نأل «لاتحملا اضر ربتعي : كلامو « يعفاشلا لاقو . نيدقاعتملا نم اضرلا ربتعيف « ةضواعم
 ذخأي نأ ىلع هربجي نأ زوجي ال 5 « هاضر ريغب اهريغىلإ هلقن زوجي الف « ليحلا ةمذ يف هقح
 هودع لاتحلا نوكي نأ الإ ء هاضر ربتعي ال : كلام لاقف « هيلع لاحلا امأف « اضرع نيدلاب
 متت نم دحأ هنأل ٠ يرهزلا نع ىحي وهو ءربتعي : امهدحأ : نالوق هاضر رابتعا يف يعفاشللو
 ىلإ رقتفي ملف « هسفن ماقم ضبقلا يف هماقأ هنأل «ربتعي ال : يناثلاو . ليححلا هبشأف « ةلاوحلا هب
 نم ملعأ هللاو باوصلل لاوقألا برقأو ( 585/6 ينغملا ) رظنا . ليكوتلاك ٠ قحلا هيلع نم اضر
 . قحلا بحاص هنأل , لاتحلا اضر ربتعي : لاق
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 لاحملا نم هيلع لاحملا لزنأ نمو « نيفنصلا اضر ربتعا ةلماعم اهنأ ىأر نف

 هقح هنم بلط اذإ ليحملا عم هربتعي ال 5 هعم هاضر ربتعي مل ليحلا نم هتلزنم

 . ًادحأ هيلع لحي مو

 ىلع مدحأ ليحأ اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق رهاظ هتجحف دواد امأو

 وهو ؛ لصألا ىلع هيلع لاحملا يقبو «٠ بوجولا ىلع رمألاو « عبتيلف ءىلم
 . هاضر رابتعا طارتشا

 امل ًاسناجم هيلع لاحملا ىلع ام نوك ةلبلا يف اهيلع قفتا ىتلا طورشلا نمو

 طقف مهاردلاو بهذلا يف اهزاجأ نم مهنم نأ الإ , ًافصوو ًاردق ليح ا ىلع
 لبق ماعطلا عيب باب نم اهنأ اوأر كلذ يف اهوعنم نيذلاو « ماعطلا يف اهعنمو
 ناك يذلا ماعطلاب هميرغ ىلع هل ناك يذلا ماعطلا عاب هنال . ىفوتسي نأ

 ناك اذإ كلام كلذ زاجأو . هميرغ نم هيفوتسي نأ لبق كلذو « هيلع
 . ًالاح لاحما نيد ناك اذإ ضرق نم اههالك ناماعطلا

 « نيلاح نانيدلا نوكي نأ الإ زوجي ال هنإف لس نم اههدحأ ناك نإ امأو
 هب لاحملا نيدلا ناك اذإ كلذ زوجي كلام باحصأ نم هريغو مساقلا نبا دنعو

 امإو ضرقتسملا ناض يف عيبلاك هنآل ٠ يعفاشلا كلذ نيب قرفي مو « ًالاح

 . قوتسي نأ لبق ضرقلا عيب هدنع زوجي هنأل ضرقلا يف كلام صخر

 نع ةجراخ اهلعجو مهاردلاب اههبشو ماعطلاب ةلاوحلا زاجأف ةفينح وبأ امأو
 لوصألا نع ذش ام نأ ىلع ةينبم ةلأسملاو . "" مهاردلاب ةلاوحلا جورخك لوصألا

 ولف « ةضفب ةضف هيلع نمو « بهذب بهذ هيلع نم ليحيف « سنجلا لئاق بجي دمحأ بهذم )١(

 ولف « ةفصلا هدنع كلذكو . حصي مل « بهذب ةضف هيلع نم وأ ٠ ةضفب بهذ هيلع نم لاحأ
 تالمعلا كلذ لثمو « حصي مل « ةيريمأب ةيرصم هيلع نم وأ « ةرسكمب حاحص هيلع نم لاحأ
 وهو نيلجؤوملا لجأ قافتا ربتعيف ٠ ليجأتلاو « لولحلا طرتشي كلذك . مويلا ةفلتخلا ةدوجوملا

 . ( 255/١١ عومجملا ) رظنا . انركذ ايف يعفاشلا بهذم
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 كلام دنع ةلاوحللو « هقفلا لوصأ يف ةروهشم ةلأسملاو ؟ ال مأ هيلع ساقي له

 : (0) طورش ةثالث

 ًانيد ناك ًالاح نكي مل نإ هنأل « ًالاح لاحملا نيد نوكي نأ : اهدحأ

 .٠ نيدب

 ردقلا يف هيلع هليحي يذلا لثم هب هليحي ء يذلا نيدلا نوكي نأ : يناثلاو

 باب نم جرخف « ةلاوح نكي ملو ًاعيب ناك اهدحأ يف افلتخا اذإ هنأل ؛ ةفصلاو
 . نيدلاب نيدلا هلخد عيبلا باب ىلإ جرخ > اذإو « عيبلا باب ىلإ ةصخرلا

 لحي لو اهدحأو أ لس نم ًاماعط نيدلا نوكي ال نأ : ثلاثلا طرشلاو

 مس نم ًاعيمج ناماعطلا ناك اذإو « مساقلا نبا بهذم ىلع هب لاحتسملا نيدلا

 امهدحأ لح وأ , لحت وأ لاجآلا تلح رخآلا ىلع امهدحأب ةلاوحلا زوجت الف

 بهشأ نكل « انلق 5 قوتسي نأ لبق ماعطلا عيب هلخدي هنأل ءرخآلا لحي لو

 مساقلا نباو « ةيلوت تناكو ةلاوحلا تزاج املاومأ سوؤر توتسا نإ : لوقي

 هيلع ليحأ يذلا نيدلا يف لاحملا لزنتيو تفلتخا اذإ لاحلاك كلذ لوقي ال

 ذخأي نأ ديري ايف كلذو « هب لاحأ يذلا نيدلا يف هتلزنمو « هلاحأ نم ةلزنم

 هل زوجي ام الإ كلذ نم هل زوجي ال هنأ ينعأ « هريغ نم هل هعيبي وأ هنم هلدب

 نإ كلذ لاثمو « هيلع هلاحأ يذلا عم لاحأ يذلل زوجي امو هلاحأ يذلا عم

 )١( ةعبرأ ةلاوحلا ةحص طورشف دمحأ دنع امأ :

 ةفصلاو « سنجلا ثيح نم نيقحلا لثامت : لوألا ٠ لولحلاو ٠ ليجأتلاو .

 .رقتسم نيد ىلع نوكت نأ : يناثلا

 مولعم لامب نوكت نأ : ثلاثلا .

 هاضرب ليحي نأ : عبارلا .

 ليحلا ةمذ تئرب « طورشلا هذه تعمتجا اذإف .

 بذهملا عم عومجملا )و ( 0797/6 ينغملا ) رظنا . يعفاشلا دنع طورشلا يه طورشلا هذهو

 . اهدعب امو ( 10/1
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 ماعط يف ملس نم ماعطب وأ « لس نم ماعط يف ضرق نم هل ناك ماعطب لاتحا

 لاتحا ناك نإ هنأل ء هنم هضبق لبق هريغ نم هعيبي نأ هل زجي ل ضرق نم

 عيب هل زوجي ال هنأ يف ليحلا ةلزنم لزن ماس نم ماعط يف ضرق نم ناك ماعطب

 ماعطب لاتحا ناك نإو « عيب نم ًاماعط هنوكل هيفوتسي نأ لبق هميرغ ىلع ام
 ينعأ ٠ هلاحأ نم عم هتلزنم هيلع لاتحلا نم لزن ٍضْرَق نم ماعط يف مَلَس نم

 نأ لبق هل ليحملا هميرغ ىلع ناك يذلا ماعطلا عيبي نأ هل زوجي ناك ام هنأ

 ْنِم ناك نإو هيلع ليحأ يذلا ماعطلا عيبي نأ زوجي ال كلذك « هيفوتسي
 .٠ ةفيعض قورفلا هذه ةلدأو « كلام بهذم هلك اذهو « ضرق

 اذإ هنأ يف « ةلاملا دض ةلاّوحلا نأ ىلع ءاماعلا روهمج نإف اهماكحأ امأو

 كلام لاق « ءيشب ليخما ىلع نْيُّدلا بحاص عجري مل هيلع لاحملا سلفأ

 : ةفيتح وبأ لاقو « ميدع ىلع هلاحأف هرغ ليحملا نوكي نأ الإ : هباحصأو

 م نإو ةلاوحلا دحج وأ ًاسلفم هيلع تام اذإ ليحلا ىلع َنْيَّدلا بحاص عجري

 مهفالتخا ببسو . ") ةعامجو :يتبلا ناثعو حيرش لاق هبو « ةنيب هل نكت .

 : ةلاحلل ةلاوحلا ةياشم

0 0 0 0 

 اذهو « ليحلا ةمذ تئربو « هيلع لاحلا ةمذ ىلإ ليحلا ةمذ نم قحلا لقتنا , قحلاب لاحأ اذإ )١(
 1 . ةفاك ءاماعلا لوق

 . ءاش اهمأ بلاطي نأ هلو « ليحلا ةمذ نم قحلا لقتني ال : رفز لاقو

 دوعي ال قحلا نإف « هيلع لاحلا ةمذ ىلإ ليحلا ةمذ نم لقتنا قحلا نأ تبث اذإ يعفاشلا دنعو

 ء دمحأو « كلام لاق هبو .. هنيميو ٠ هدوحجب الو « هتومب الو « هيلع لاحلا سالفإب ليحلا ةمذ ىلإ

 . هنع هللا يضر يلع نع كلذ يورو . ثيللاو

 « قحلا دحج اذإو « ًاسِلْفُم هيلع لاحملا تام اذإ : نيلاح يف هيلإ عجري : ةفينح وبأ لاقو

 اذإ يهو « ةثلاث ةلاح يفو « نيلاحلا نيذه يف هيلإ عجري : دمجو . فسوي وبأ لاقو « فلحو

 تام اذإ يهو « ةدحاو ةلاح يف هيلع عجري : محلا لاقو . هيلع ٌرِجُحو « هيلع لاحلا سلفأ

 . ( 270/1 عومجملا ) رظنا ء هقح ىلإ لوصولا نم سيأو « ًاشلفم هيلع لاحلا

 . ملعأ هللاو . باوصلل برقأ ةفينح يبأ لوق لعلو
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 هلآو دمج انديس ىلع هللا ىلصو .. ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست سو هبحصو

 « ةلاكولا باتك

 هبيف ايف رظنلا يهو « اهناكرأ يف : لوألا بابلا : باوبأ ثالث اهيفو
 لكوملا ةفلاخم يف : ثلاغلاو . ةلاكولا ماكحأ يف : يناثلاو . لكوملا يفو ٠ ليكوتلا

 . ليكولل

 معن يأ « ٌليِكولا َمهنَو هللا انبَْح اولاقو ) : ىلاعت لاق ء ظفحلا يه : ةغل ةلاكولا فيرعت *

 . ظفاحلا

 . ليكولا ىلإ ظفحلاو , فرصتلا ضيوفت يه : عرشلا يفو





 د١

 ا اهتاكرأ يف

 ٠١ لكوملا يفو « لكوما يفو « ليكوتلا هيف اهف رظنلا يهو
 نيكلاملا ةأرملاو ضيرملاو بئاغلا ةلاكو ىلع اوقفتاو . لكوملا يف : لوألا نكرلا .
 زوجت : كلام لاقف . حيحصلا رَكَّذلا رضاحلا ةلاكو يف اوفلتخاو . مهسفنأ رومأل

 زوجت ال : ةفينح وبأ لاقو . يعفاشلا لاق هبو « ركذلا حيحصلا رضاحلا ةلاكو

 لصألا نأ ىأر نف . 9 ةزرب نوكت نأ الإ ةأرملا الو رضاحلا حيحصلا ةلاكو
 عامجإلا دقعناو ةرورضلا هيلإ تعد ام الإ ريغلا لعف نع ريغلا لعف بوني ال
 زاوجلاوه لصألا نأ ىأر نمو .٠ هتباين يف فلتخا نم ةباينزوجت ال: لاق هيلع

 نب هيف حصت ال هنأ ىلع عمجأ ايف الإ ةزئاج ءيش لك يف ةلاكولا : لاق

 . اهارجم ىرج امو تادابعلا

 0 02 ل

 .نم عرشلاب ًاعونمم نوكي ال نأ ليكولا طرشو . ليكولا يف : يناثلا نكرلا

 ةأرملا الو نونجلا الو يبصلا ليكوت حصي الف « هيف َلُكَو يذلا ءيشلا يف هفرصت

 ةرشابمب الف يعفاشلا دنع امأ . حاكنلا دقع ىلع يعفاشلاو كلام دنع

 كلام دنع زوجيو . حاكنلا دقع يلي نم يه لكوت نأب يأ : ةطساوب الو

 . 9 رَكَّذلا ةطساولاب

 هلكو نم وهو « فاكلا حتفب : ةيناثلاو ٠ ليكوتلا بحاص وهو « فاكلا رسكب ىلوألا لكولل )١(
 ْ | 000. ةمهلاب

 هتصاخبو « كحلا سلجم هروضح نأل ءًارضاح لكوملا ناك اذِإ « ليكولا ةكاحم نم عني نأ مصخلل

 يننلا ) رظنا . هيلع نيلاك هصصخ ءاضر ريغب هنيغ ىلإ هلقت هل نكي مف « هيلع هصخل قح

 ْ .( ت6

 ” ل عوبجلا عم بذهملا ) يعفاشلا بهذأ رظنا (5)
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 ًالباق نوكي نأ ليكوتلا لحم طرشو . ليكوتلا هيف ايف : ثلاغلا نكرلا
 ةلاكولاو ةَكرّشلاو خوسفلاو دوقعلا رئاسو ناضلاو ةلاوحلاو عيبلا لثم ةباينلل
 تادابعلا يفزوجتالو حلّصلاو عْلُخلاو حاكنلاو قالطلاو ةاقاسملاو ةلعاجملاو ةفراصملاو
 رارقإلا ىلعةموصخلا يف كلامدنعز وجتو . جحلاو ةاكزلاو ةقدصلاك ةيلاملا يفزوجتو ةيندبلا
 كلذ هبشو « رارقإلا ىلع زوجت ال : هيلوق دحأ يف يعفاشلا لاقو « راكنإلاو
 دنعو « كلام دنع تابوقعلا ءافيتسا ىلع ةلاكولا زوجتو « ناهيألاو ةداهشلاب
 اوفلتخا رارقإلا ىلع زوجت ةلاكولا نإ اولاق نيذلاو . نالوق روضحلا عم يمفاشلا
 : كلام لاقف ؟ ال مأ رارقإلا نضتي له ةموصخلا ىلع ةلاكولا قلطم يف

 ظ . © نمضتي : ةفينح وبأ لاقو . نمضتي ال

 اني ذبل ذبق

 رئاسك لوبقلاو باجيإلاب مزلي دقع يهف ةلاكولا امأو : عبارلا نكرلا
 ماكحأ يف هلوقن ام ىلع ةزئاجلا لب ةمزاللا دوقعلا نم يه تسيلو « دوقعلا
 عقت يتلا يه ةماعلاف « ةصاخو ةماع : كلام دنع نابرض يهو . دقعلا اذه

 ىمس نإ هنأ كلذو ٠ ءيش نود ءيش هيف ىّمسُي ال يذلا ماعلا ليكوتلاب هدنع
 عمعتلاب ةلاكولا زوجت ال : يعفاشلا لاقو ٠ ضيوفتلاو ميمعتلاب عفتني مل هدنع
 ناك ذإ سيقألا وهو « هيلع ّصْنو َدّدّحو يم ام اهنم زوجي امنإو « ٌرَرَغ يهو
 . () عامجإلا هيلع عقو ام الإ « عنملا اهيف لصألا

 هب ذبح ذي

 ليكوتلا زوجي ال : امهدحأ : ناهجو يعفاشلا باحصألو « دمحأ لاق رارقإلا يف كلام لوقبو )١(

 ءدمحأ دنع ءاليإلا يف حصي الو « تاداهشلا يف يعفاشلاو دمحأ دنع ليكوتلا حصي الو « هيف
 . ( 55/0 ينغملا ) رظنا . روذنلاو « ناميألا يف الو « ناعّللاو « ةماّسقلا الو

 كلميو « حصي : ىليل يبأ نبا لاقو . دمحأو ٠ يعفاشلاو « ةفينح يبأ دنع ةماعلا ةلاكولا حصت ال (1)

 لوقللو . هلك يلام عب : لاق ول ا؟ « هلوانتي ايف حصيف « ماع ظفل هنأل ٠ هظفل هلوانت ام لك هب

 . اريبك ارطخو « ًايظع أرَرَغ كلذ يف نأ لوألا
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 يناثلا بابلا

 ماكحألا يف

 اذه امأف . ليكولا لعف ماكحأ اهنمو « دقعلا ماكحأ اهنف : ماكحألا امأو

 « عيملا دنع ءاش ىتم ةلاكولا عدي نأ ليكولل مزال ريغ دقع انلق ا وهف دقعلا

 ءاش ىتم هلزعي نأ لكومللو « لكوملا روضح كلذ يف طرتشي د ةفينح وبأ نكل
 فرشي مام كلذ هل : غبصأ لاقو . ةموصخ يف ةلاكو نوكت نأ الإ : اولاق

 نأ زوجي ال يذلا عضوملا يف هسفن لزعي نأ ليكولل سيلو ٠ محلا ما ىلع
 كلام دنع مصخلا روضح دقعلا اذه داقعنا طورش نم سيلو « لكوملا هلزعي

 طرش نم سيل كلذكو . هطورش نم كلذ : ةفينح وبأ لاقو . يعفاشلاو
 . هطرش نم : يعفاشلا لاقو . كلام دنع هروضح ماجلا دنع اهتابثإ

 اذإف . نيلوق ىلع لكوملا تومب ةلكولا خسفنت له كلام باحصأ فلتخاو

 ةبلاكولاو « الوزعم ليكولا نوكي ىتف , لزعلاب خسفنت ا" توملاب خسفنت انلق
 يف خسفنت اهنأ : لوألا : لاوقأ ةثالث هيف بهذلا يف ؟ هلماع ْنَم قح يف ةخسفنم

 . ملعلاب مهنم دحاو لك قح يف خسفنت اهنأ : يناشلاو . لزعلاو توملاب عيمجلا قح
 خيسفنت اهنأ : ثلاشلاو . هقح يف خسفنت م معي مل نمو هقح يف تخسفنا ع نف
 ليكولا قح يف خسفنت الو ءوه معي مل نإو ليكولا ملعب ليكولا لماع قح يف

 هلزعب ملعلا دعب ائيش هيلإ عفد نم نكلو ٠ ليكولا معي مل اذإ هلماع يذلا ملعب
 . " ليكوب سيل هنأ عي هنأ معي نم ىلإ عفد هنأل « هنض

 ء.فرصتلا يف نذأ هنأل ء هسفن لزع ليكوللو « ءاش ىتم هليكو لزع لكوملل : ينغملا يف ءاج )١(
 ::لاق « قلطملا هنونجو « ناك اهيأ « امهدحأ تومب كاذك لطبتو .. هلاطبإ امهنم دحاو لكل ناكف

  لطاب وهف « هتوم وأ « لكولا خسف دعب ليكولا فرصت ىف « ملعن اهف هلك اذه يف فالخ الو
 . ناتياور هيف دمحأ نعف « لكوملا توم الو « لزععلاب ليكولا ملعي مل نإف ء كلذ ىملع اذإ
 ىتمو « معي ملوأءمع٠ لزعني هنأ ةلبانحلا نم قرخلا مالك رهاظو « نالوق هيف يعفاشللو



 لىذفي

 ءيش عيب ىلع لُكُو اذإ اهدحأ : ةروهشم لئاسم اهيفف ليكولا ماكحأ امأو

 :هنع ليق دقو .زوجي : كلام لاقف ؟ هسفنل هيرتشي 9 نأ هلزوجي له

 "يعول ٠ بألا كلام دنع كلذكو ءزوجي ال : ينناشلا لاقو « زوجي ال

 عبو لبا دت وأ. يس ماب نإ زوم لو دبا دن ادق هل

 ءارشلاو عيبلا نيب ةفينح وبأ َقّرفو « ءارشلا يف هدنع رمألا كلذكو « لثملا نع

 زجي ملو « ةئيسن عيبي نأو ٠ لثملا نم ريغب عيبي نأ عيبلا يف زوجي : لاقف ِنّيعل
 نوكي نأ هبشيو « ًادقت لثما نب الإ هيرتشي نأ هنيعب دبع ءارش يف هلكو اذإ

 نأ 6 هنأ هنّجُح نم نأل « هنيعب ءيشا ءارش ىلع ةلاكولا نيب قرف امنإ ةفينح وبأ

 كلذك هلك كلذ يف اهأري ةحلصمل ًءاسنو ةلثم نم نم لقأب عيبي دق لجرلا

 هيف يدتعي ام لكو « نيبأ روهملا لوقو « هتلزنم هلزنأ دق ذإ ليكولا كح

 ءارشلا نأ ملعأو اشيش ليكولا ىرتشا اذإو ؛ ىدنعت هنأ ىري نم دنع نض ليكولا

 ىلإ مت الوأ ليكولا ىلإ : ةفينح وبأ لاقو « كوم ىلإ لقتني كلملاف لكوملل

 ثلا هل يذل ركنأف هش ي يشي و لكوملا نع ًانْيَد ليكولا عفد اذإو . 29 لكوملا

 . هلزعو « لكولا توه هلع لبق لزعني ال: دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو « لطاب هفرصتف ء فرصت -

 :-دم نب رفعج ةياور يف هيلع صن

 لزمني ل + هسفن ليكولا لزع نإو « هملع لبق لزعني الف ؛ « لكوملا هلزع نإ هنأ ةفيتح يبأ نعو

 . ( ١76/0 ينغملا ) رظنا ٠ لكوملا ةرضحب الإ

 يصولا كلذكو . زئاج ريغ هسفنل ليكولا ءارش ةفينح يبأو . دمحأ « يعفاشلا دنع )١(

 .زوجي هنأ  كلاك يعازوألا نع يكحو

 : نيطرشب ايرتشي نأ اهل زوي هنأ دحأ نع ةيناثأ ةياورلد

 ؛ ًابجاو ءادنلا هريغ ىلوت طارتشا نوكي نأ لحي : يضاقلا لاق . هريغ : ءادنلا ىلوتي " يناثلاو

 . ( 120/0 ينغملا ) رظنا . ًابحتسم نوكي نأ لتحيو
 كلم ىلإ لقتني : ةفينح وبأ لاقو ٠ لكوملا ىلإ لقتني هنإ : دمجأو « يعفاشلا لاق كلام لوقبو (؟)

 . ( ١80/6 قباسلا ردصملا ) رظنا. لكوملا كلم ىلإ لقتني مث « ليكولا
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 ٠ ثلاثلا بابلا

 . ليكولل لكوملا ةفلاخم
 رقتسا يذلا لاملا عايض يف نوكي دقف «لكوملا عم ليكولا فالتخا امأو

 ْنْملا رادقم يف نوكي دقو «لكوملا ىلإ هعفد يف نوكي دقو « ليكولا دنع
 دقو 3 نوفملا يف نوكي دقو «, دودحم نمب هرمأ اذإ ىرتشا وأ هب عاب يذلا

 اذإف . يدعتلا ىوعد يف نوكي دقو « هيلإ عفدلاب هرمأ ْنَم نييعت يف نوكي
 لوقلاف « ٌعْضَي م لكوملا لاقو « ينم عاض ليكولا لاقف لاملا عايض يف افلتخا

 ليكولا هضبق دق لاملا ناك نإفف « ةنيبب هضبقي مل ناك نإ ليكولا لوق

 دنع ليكولا رارقإب ميرغلا أري م عفدلا ىلع ميرغلا دهشُي ملو لكوملا مرغ نم
 ناك نإو :« فالخ هيف ؟ ليكولا ىلع ميرغلا عجري لهو ٠ ةيناث مرغو كلام
 لاقف عفدلا يف افلتخا اذإ امأو .. ءيش ليكولا مزلي لو ئرب ةنيبب هضبق دق
 ليقو . ليكولا لوق لوقلا ليقف « ال : لكوملا لاقو « كيلإ هتعفد ليكولا
 . © ليكولا لوق لوقلاف كلذ دعابت ْنِإ ليقو . لكوملا لوق لوقلا

 : لاوحأ ةتس نم لخي مل « لكوملاو ليكولا فلتخا اذإ )١(
 لوق لوقلاف « لكوملا هبذكيف « يدي يف كلام فلت ليكولا لوقيف ٠ فلتلا يف افلتخي نأ : اهدحأ

 . هيلع ةنيبلا ةماقإ رذعتي امم اذهو . نيمأ هنأل ٠ يعفاشلاو , دمحأ دنع هنيمي عم ليكولا

 ةيلعف « اههبشو ٠ بهنلاو « قيرحلاك رهاظ رمأب فلتلا يعدي نأ الإ عدوملاك كلذ فلكي الف

 . ةنيبلا ةماقإ

 لوق لوقلاف « هلكوم رمأ هتفلاخمو « ظفحلا يف هطيرفت وأ ؛ ليكولا يدعت يف افلتخي نأ ةيناثلا

 « فلتف « نقلا تضبقو ٠ بوثلا تعب : ليكولا لوقيف ٠ فرصتلا يف افلتخي نأ : ةشلاشلا ةلاحلا

 لوق وهو « ةلبانحلا نم دماح نبا هركذ ليكولا لوق لوقلاف ؛ ضبقت ملو « عبت م : لكوملا لوقيف
 . يعفاشلا باحصأل نيلوقلا دحأ وهو « دمحأ دنع هلوق لبقي ال نأ لقحيو . ةفينح يبأ

 « لعج ريغب ناك نإف « لكوملا هركنيف « ليكولا هيعديف « درلا يف افلتخي نأ : ةعبارلا ةلاحلا

 ناك نإو « عدوملاك هلوق لوقلا ناكف , هكلام عفنل لاملا ضبق هنأل ٠ ليكولا لوق لوقلاف

 لوقلا ناكف ٠ هليكو هنأل . هلوق لوقلا نأ : امهدحأ : دمحأ بهذم يف ناهجو هيفف . لعجب

 . هلوق لبقي ملف « هسفن عفنل لاملا ضبق هنأل ؛ « هلوق لبقي ال : يناثلاو ٠ هلوق
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 نإ : مساقلا نبا لاقف « ءارشلاب هرمأ هب يذلا نقلا رادقم يف مهفالتخا امأو

 ليقو « ليكولا لوق لوقلاف تتاف نإو . يرتشملا لوق لوقلاف ةعلسلا تفت م

 يف مهفالتخا ناك نإو . ةيقلاب تتاف نإو ناعجارتيو عيبلا خسفنيو نافلاحتي
 لوق هيف لوقلا نأ مماقلا نبا دنعف « عيبلا يف هب هرمأ يذلا نلا رادقم
 . ءارشلا يف ةعلسلا تاوف ةلزنمب نملا عفد لعج هنأل « لكوملا

 نأ روهشملا : نالوق هيف بهذملا يفف عفدلاب هرمأ نيف افلتخا اذإ امأو
 وه ًالعف ليكولا لعف اذإ امأو . رمآلا لوق لوقلا ليقو « رومأملا لوق لوقلا
 لوقلا ّنِإ ليق دقو لكوملا لوق لوقلا نأ روهشملاف « هرمأ لكوملا نأ عزو ٌدَعَت
 . لعفلا ىلع هنتتئا دق هنأل هرمأ دق هنإ ليكولا لوق

 ان اب انف

 لوق لوقلاف « لكوملا ركنأف « ىنتلكو : لاقف « ةلكولا لصأ يف افلتخا اذإ : ةسماخلا ةلاحلا
 « كنلكو : لاق ولو . هيلع هلوق لبقيل « هنيمأ هنأ تبثي ملف « ةلاكولا مدع لصألا نأل « لكوملا
 . هيلإ لاملا عفد ركنأو ٠ ليكوتلاب فرتعا وأ , هلك كلذ ليكولا ركنأف « الام كيلإ تعفدو
 . كلذك هلوق لوقلاف

 لب : لاق « تيبلا اذه عيب يف كنتلكو : لوقيف « ةلاكولا ةفص يف افلتخي نأ : ةسداسلا ةلاحلا
 نم يضاقلا لاقف . فلأب لب : لاق « نيفلأب عيبلا يف كلذكو : لاقوأ ٠ تيبلا اذه عيب يف ينتلكو
 . رذنملا نباو « ةقينح يبأو ٠ يعفاشلا بهذم وهو « لكوملا لوق لوقلا : ةلبانحلا
 . ليكولا لوق لوقلاف تتاف نإو « لكوملا لوق لوقلاف « ةعلسلا تكردأ نإ : كلام نع يكحو

 . اهدعب امو ( ٠١7/5 ينغملا ) رظنا
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 هلآو دم انديس ىلع هللا ىلصو .. محرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست ملسو هبحصو

 + ةّطَقّللا باتك

 يف : ةيناشلاو . اهناكرأ يف : ىلوألا ةلمجلا : نيتلمج يف ةطقللا يف رظنلاو
 ٠ . اهماكحأ

 امأف . ةّطَقّللاو , طقتتُلْلاو ء طاقتلالا : ةثالث ناكرألاو : ىلوألا ةلمجلا
 لضفألا : ةفينح وبأ لاققف ؟ كرتلا مأ لضفأ وه له ءاماعلا فلتخاف طاقتلالا

 لاق هبو . مسملا هيخأ لام ظفحي نأ ملسملا ىلع بجاولا نم هنأل « طاقتلالا

 نباو رمع نبا نع يورو « طاقتلالا ةيهاركب ةعامجو كلام لاقو « يعفاشلا

 ةلاض » لاق ِهَقِلَم هنأ يور ام امهدحأ : نيرمأل كلذو , دمحأ لاق هبو « سابع

 نم امل بجي امب مايقلا يف ريصقتلا نم اضيأ ٌفاَحُي انو ©” «رانلا قرح نمؤملا
 ثيدحلا َلٌوَأ طاقتلالا اوأر نيذلا َلّوأَبَو « اهيلع يدعتلا كرتو فيرعتلا

 اهّطقَل لب : موق لاقو , فيرعتلل اهذخأ ال اهب عافتنالا كلذب دارأ : اولاقو

 . بجأو
 مامإلاو نينومأم موق نيب ةطقللا تناك اذإ فالتخالا اذه ّنِإ ليق دقو

 بجاوف لداع مامإلاو نينومأم ريغ موق نيب ةطقللا تناك نإو : اولاق . لداع

 نإ لضفألاف رئاج مامإلاو نينومأم موق نيب تناك نإو . اهطاقتلا
 ريخم وهف لداع ريغ مامإلاو نينومأم ريغ موق نيب تناك نإو . اهطقتلي ال

 . ةنكاس فاقلا « ليلخلا لاقو « هريغ زوجي ال : ليق . فاقلا حتفو « ماللا ضب : ةطقللا *
 ىلع ةغللا لهأ عمجأ هنأ الإ « سايقلا وه اذهو : ليق . طقاللا وهف ء اهحتفب امأو ءريغ ال
 . هريغ زوجي ال : ليق اذلو « حتفلا ىلع ثيدحلاو . كلذ

 . « هريغ هطقتلي « هبر نم عئاضلا لاما » يهف : عرشلا يف امأ
 يقهيبلا ثيدحلا اذه جرخأ دقو ( 15/7 مالسلا لبس ) ءاماعلا بهانم نم فلؤملا هركذ ام رظنأ )١(
 . دوراجلا نع كلذك يواحطلا هجرخأو . يدبعلا دوراجلا نع ىربكلا ننسلا يق



 نحمل

 هلك اذهو « نيفرطلا دحأ نم رثكأ اهتمالس نم هنظ ىلع بلغي ام بسحب
 هيلع هيهنل اهطاقتلا زوجي ال هنأ ىلع اوعمجأ ءاماعلا نإف « جاحلا ةّطَقل ادع ام

 دشنمل الإ اهطاقتلا زوجي ال اضيأ ةكم ةطقلو ء © كلذ نع مالسلاو ةالصلا

 : ناظفل كلذ يف يورملاو « © كلذ يف صنلا دورول

 الإ اهتطقل عفري ال »: يناغلاو . « دشنمل الإ اهتطقل عفرت ال »هنأ : امهدحأ

 اهطقتلي ال يناثلا ىنعملاو ء اهُدِشْنُي نملالإ عفرت ال اهنأ دحاولا ىنعملاف « « دشْنُم

 . ًادبأ ناتطقللا ناتاه ٌفْرَعَت : كلام لاقو . سانلا فرعيل اهدشني ْنَم الإ

 يف يعفاشلا نع فلتخاو « ةيالو اهنأل غلاب اسم رح لك وهف طقتللا امأف
 . مالسإلا راد يف كلذ زاوج حصألاو : دماح وبأ لاق . رفاكلا طاقتلا زاوج

 , ةيالولا ةيلهأ مدع عنملا هجوف : نالوق هل قسافلاو دبعلا ةيلهأ يفو : لاق

 . 9 ةطقللا ثيداحأ مومع زاوجلا هجوو

 )١( جاحلا ةطقل نع ىجن ّتَِي ينلا نأ » ظفلب ملسم هاور جاحلا ةطقل طاقتلا نع يهنلا ثيدح «

 ؟8/؟ مالسلا لبس عم مارملا غولب ) رظنا « يهتلا نامع نب نمحرلا دبع نع ( .

 الإ اهتطقل لحت ال اهنإ » ظفلب ةريره يبأ نع يراخبلا هاور هكم ةطقل نع يهنلا ثيدح (؟)

 , لحي هنإف « اهب فيرعتلل ال « كلقلل اهطاقتلا نع يبن هنأ ىلع روهجلا هلمح : يناعنصلا لاق

 : يك تناك نإ اهنأل « اهابرأ ىلإ اهاصيإ ناكمإل كلذب جاحلا ةطقل تصتخا افإو : اولاق
 اهدجاو اه اذإف « اهيلإ هنم دراو نم بلاغلا يف قفأ ولخي الف « يقافآل تناك نإو ء رهاظف

 .لاطب- نبا هلاق . اهبحاص ةفرعم ىلإ لصوتلا لهس ماع لك يف

 جاحلا نأل , فيرعتلا يف ةغلابلاب ةكم صتخت انإو « دالبلا نم اهريغك يه : ةعامج لاقو

 لوقلا رهاظلاو ء اهب فيرعتلا يف ةغلابملا ىلإ طقتلللا جاتحاف « دوعي ال دقو « هدلب ىلإ عجري
 يذلاق « دشنمل الإ اهطاقتلا لحي ال هنأب ةريره يبأ ثيدحب ديقم اذه يهنلا ثيدح نأو « لوألا
 اذه نأ لقحيو « كلتلل زوجي الف « أدبأ اب فيرعتلل الإ طقتلت ال اهنأ ةكم ةطقل هب تصتخا

 يف اهنوكب هدييقت ىلع ليلد الو « قلطم هنأل , اهريغو « ةكم يف اقلطم جاحلا ةطقل يف ثيدحلا

 ش . ( 14/7 مالسلا لبس ) رظنا . ةكم
 . اهدعب امو ( ١1/5/١5 عومجملا عم بذهملا ) يعفاشلا بهذمل فلؤملا هركذ ام رظنا (؟)



 ةابوب ١

 رماع يف كلذ ناك عايضلل ؛ ٍضرَعُم مسمل لام لك اهنإف ةلجلاب ةطقللا امأو

 لصألاو . قافتاب لبإلا الإ ءاوس كلذ يف ناويحلاو داملاو « اهرماغ وأ ضرألا

 لاق هنأ هتحص ىلع قفتم وهو . ينهجلا دلاخ نب ديزي ثيدح ةطقللا يف

 اهصافع فرعا : لاقف . ةطقللا نع هلأسف هكر هللا لوسر ىلإ لجر ءاج »

 ٌةَلاَضَف : لاق ءاه كنأشف الإو اهبحاص ءاج نإف , ةنس اهُفرَع مث اهءاكوو
 ةلاضف : لاق . بئذلل وأ كيخأل وأ كل يه : لاق ؟ هللا لوسراي مغلا

 ىتح َرَجشلا لكأتو ءاملا ٌدرَت اهؤاذحو اهؤاقس اهعم اهو كلام : لاق . ؟ لبإلا

 . ُطَقَتَُْي ال امم طقتلي ام ةفرعم نضتي ثيدحلا اذهو "«اهُيَر اهاقلي

 . اهيعَّدم اهقحتسي اذامبو هدعبو ماعلا يف نوكي فيك طقتلي ام كح ةفرعمو

 . طقتلت اهنأ معلا ىلع اوقفتاو . طقتلت ال اهنأ ىلع اوقفتاف لبإلا امأف

 . غلاك اهنأ كلام نعو . لبإلاك اهنأ يعفاشلا نع صنلاو . رقبلا يف اوددرتو
 . فالخ هنعو

 ايي ذي ذب

 ناك ام فيرعت ىلع ءاماعلا قفتاف « فيرعتلا كح امأو : ةيناثلا ةلمجلا

 قفتاف . ةنسلا دعب اهكح يف اوفلتخاو . منغلا نم نكت مل ام ةنس لاب هل اهنم

 يذلا طيخلا : دملاو واولا رسكب ( ءاكولا )و ( لينلا ) و ( حتفلا ) رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا )١(
 اكولا لاق نمو « ًاكوم وهف « ءاكيإ هتيكوأ : لاقي ء ةطقللا هيف نوكت يذلا ءاعولا هب دشي

 . مهو وهف ء رصقلاب
 يذلا ءاعولا وهو « ةلمهم داص فلا دعيو ءافلا فيفختو « ةلمهملا نيعلا رسكب ( اهصافع )و
 نأل « ينثلا وهو : صفعلا نم صافعلا هل ليقو »ع هريغ وأ ناك ًادلج ؛ ةطقللا هيف نوكت

 ا. قنا ومو : نمل نم أ سافنلا للي ٠ مثالا لإ هيف أم ىلع ىنثي ءاعولا

 يذلا امأو « ةروراقلا سأر ىلع نوكي يذلا دلجلا ًاضيأ صافعلاو  اهصافع لدب « اهتقرخو »
 عم صافعلا ركذي ثيحو « ةلمهملا داصلا رسكب ماصلا وهف « هريغو « دلج نم يف يف لخدي
 . حتفلا يف اذك لوألا هب دارملاف « ءاكولا عم صافعلا ركذي ثيحو « يناثلا دارملاف « ءاعولا
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 وبأو دمحأو يعفاشلاو ةفينح وبأو يعازوألاو يروثلاو كلام راصمألا ءاهقف
 اه قدصتي وأ « أريقف ناك نإ اهلكأي نأ هل ناك تضقتا اذإ : روث وبأو ديبع

 ىلع لزنيف ةقدصلا زيجي نأ نيب ًاريخخ ناك اهبحاص ءاج نإف . ًاينغ ناك نإ

 2. 0 اهايإ هنضي وأ اهاوث
 كلام لاقف ؟ لوحلا دعب اهقفني وأ اهككأي نأ هل له ينغلا يف اوفلتخاو

 ءاه قدصتي وأ اهلكأي نأ هل سيل : ةفينح وبأ لاقو « كلذ هل : يعفاشلاو

 : يعازوألا لاقو . نيعباتلا نم ةعامجو سابع نباو ىلع نع هلوق لثم يورو

 نع يعفاشلاو كلام لوق لثم يورو « لاملا تيب يف هلعج ًاريثك الام ناك نإ
 اهْنض اهلكأ نإ هنأ ىلع نوقفتم مهلكو . ةشئاعو رمع نباو دوعسم نباو رمع
 ةالصلا هيلع هلوقب يعفاشلاو كلام لدتساو . رهاظلا لهأ الإ اهبحاصل

 . ريقفو ينغ نيب قرفي لو « اهب كنأشف » مالسلاو

 : لاق ةلفغ نب ديوس نع يذمرتلاو يراخبلا هاور ام امل ةجحلا نمو

 ينلا تيتأف ء رانيد ةئام اهيف ةرص تدجو : لاقف بعك نب َسْيَوُأ تيِقَل »

 )١( يبعشلاو « بيسملا نبا لاق هيو . سابع نباو « يلعو ءرمع نع كلذ يور ةنسب فيرعتلا «
 كلامو ٠ رهشأ ةثالث اهفرعي هنأ ىرخأ ةياور رمع نع يورو ةفينح وبأو « دمحأو « يعفاشلاو

 ةعبس ىلإ مايأ ةثالث اهفرعي ًامهرد نيسخلا نود ام يمشاهلا بويأ وبأ لاقو . ماوعأ ةثالث هنعو

 ممردلا يف يروثلا لاقو . مايأ ةثالث اهفرعي مهارد ةرشع نود ام حلاص نب نسحلا لاقو . مايأ

 ينغملا ) رظنا . اهوحنو . ةعمج هفرعي رانيدلا نود ام قحسإ لاقو . مايأ ةعبرأ هفرعي

 كور ( .

 ناك ًاينغ هلاومأ رئاسك تراصو « اهطقتلم اهكلم ء اهبحاص فرعي ملف « ًالوح اهفرع اذإف
 لاق هبو . مهنع هللا يضر ةشئاعو , دوعسم نباو ءرمع نع كلذ يورو « ًاريقف وأ طقتلملا

 ء سابع نباو « يلع نع كلذ يورو ءرذنلا نباو ء قحسإو . دمحأو : يعفاشلاو « ءاطع
 يبعشلاو ٠ ةمركعو « سوأطو « يعخنلاو .

 حلاص نب نسحلاو « كلام لاقو ٠ يروثلاو ٠ اهبحاص ءاج اذإف . اه قدصتي : ةفينح وبأو .
 ناك نإ كلذ هل : لاق ةفينح ابأ نأ الإ اهكلتي نأ هل سيل : اولاقو « مرغلاو ء رجألا نيب هريخ

 ينغملا ) رظنا . ىبرقلا يوذ ريغ نم أريقف / . )7٠١ا



 4/أ١5

 ظفحا : لاقف ثالث هتيتأ مث « دجأ لف اهتفرعف « ًالْؤَح اهفرع : لاقف ْهنكَ

 دواد وبأو يذمرتلا جرخو « اهب عتتساف الإو اهبحاص ءاج نإف اهءاكوو اهءاعو

 ” لل اهقفنتساف »

 هنأ وهو « عرشلا لصأل ةطقللا ثيدح ظفل رهاظ ةضراعم فالخلا ببسف

 ىلع لضألا اذه َبْلَع نف « هنم سفن بيط نع الإ لسم ءيرما لام لحي ال

 اهيف زوجي ال : لاق « اهب كنأشف » فيرعتلا دعب هلوق وهو « ثيدحلا رهاظ

 ةقدصلا ةطقللا بحاصْزجُي ل نإ نمضي نأ ىلع طقف ةقدصلاب الإ فرصت

 ل لخ لاق هنع ىئتسم هنأ كرو لمأل ذه ىلع ثيدحلا رهاظ بلغ نمو

 . ناضلا ةهج ىلع ًانيع تناك نإو اهيف ماعلا دعب فرصتي

 ل اذإ هيلإ عفدت ال اهنأ ىلع اوقفتاف « اهاعدا نمل ةطقللا عفد كح امأو

 مأ ةنيب ىلإ جاتحي له كلذ فرع اذإ اوفلتخاو « ءاكولا الو صافعلا فرعي
 . ةفينح وبأ لاقو « ةنيب ىلإ جاتحي الو « ةمالعلاب قحتسي : كلام لاقف ؟ ال

 . © ةنيبب الإ قحتسي ال : يعفاشلاو

 رهاظل ىوعدلا ةحص يف ةداهشلا طارتشا يف لصألا ةضراعم فالخلا ببسو

 رهاظ بلغ نمو « ةنيبلا نم دبال : لاق لصألا َبْلَع نف « ثيدحلا اذه
 وبأو يعفاشلا كلذ يف ةداهشلا طرتشا امنإو . ةنيب ىلإ جاتحي ال : لاق ثيدحلا
 ءاج نإف اهءاكوو اهصاّمع فرعا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأل ةفينح

 اهبحاصل اهعفديل كلذب هرمأ افإ نوكي نأ لقحي « اه كنأشف الإو اهبحاص
 لوصألا نإف , لصألا ىلإ عوجرلا بجو لاتحالا عقو املف « ءاكولاو صافعلاب

 )١( (اهقفنتساف ) ةياور يفو ( رابخألا ىقتنم ) رظنا . دمحأو « يذمرتلاو « ملسم هاور .
 يمفاشلا بحاص يسيباركلا اهدري ال لاق نميو ٠ يراخبلا هابحاص هقفاوو ٠ مامإ يلع نب دوادو

 راطوألا لين ) رظنا . ةّماق نيعلا تناك اذإ روهملا دواد قفاو نكل « ةيرهاظلا 520/5 ( .

 )١( رذنلا نباو « دوادو « ديبع وبأو « دمحأ ةنيب ريغب هيلإ”عفدت لاق نمبو .

 ةفينح وبأ لاقو ٠ ينغملا ) رظنا . ةنيبي الإ هيلإ اهعفد هل زوجي ال : يعفاشلاو /7:5( .



 لن

 دنعو « دعب اهركذن يتلا ةداهزلا حيصت نأ الإ ال ةفلاخلا تالاتحالاب ضراعت ال
 ةفص ءاكولاو صافعلا عم فصي نأ'ةطقللا بحاص ىلع نأ هباحصأو كلام

 نإبف »هظفلو « ثيدحلا تاياور ضعب يف دوجوم كلذو : اولاق « ددعلاو ريناندلا
 نكلو : اولاق « هيلإ اهعفداف اهددعو اهءاكوو اهصافع فصوو اهبحاص ءاج

 . هيف داز نإ كلذكو . ءاكولاو صاقعلا فرع اذإ ددعلاب لهجلا هرضي ال

 ةفصلا لهج اذإ اوفلتخا كلذكو -. نيلوق ىلع ددعلا نم صقن نإ اوفلتخاو

 ىدحإ فرع اذإ امأو . هل ءيش الف اهيف طلغ اذإ امأو ..ءاكولاو صافعلاب ءاجو

 الإ هل ءيث ال هنإ ليقف ئرخألا لهجو اهيلع صنلا عقو نيتللا نيتمالعلا

 ةلاهجلا ىعّدا نإ ليقو . ءاربتسالا بعب -هيلإ عفدي ليقو « ًاعيمج اهتفرعمب

 ..هيلإ عفدت مل طلغ نإو ءىرُبّتسا

 ريغب وأ نيهب هيلإ عفدي له ةقحتسملا ةمالغلاب قأ اذإ بهذملا فلتخاو

 . معلا ةلاض امأو . نيب : بهشأ لاقو . نيم ريغب مئاقلا نبا لاقف ؟ نيمي

 نارمعلا نم ديعبلا رفقلا ناكملا يف معلا ةلاض دجاول نأ ىلع اوقفتا ءاماعلا نإف

 وأ كيخأل وأ كل يه » ةاشلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل اهلكأي نأ

 هنإ ءاماعلا روهجج لاقف ؟ ال: مأ:اهبحاصل اهتيق نمضي له اوفلتخاو « بئذلل

 () نضي ال هنإ : هنع ليواقألا رهشأ يف كلام لاقو « اهتيق. نمضي

 الإ « ةعيرشلا نم مولعما لصألل انلق رهاظلا ةضراعم فالخلا ببسو

 ش هل اهيلع فوخلا عضاوملا يف مغلا ةلاض نأ ( ىلع اوعجأ : : ربلا دبع نبا نع القت ةمادق نيا لاق )١(

 يف هل اهلعجف « بئكذلل وأ كيخأل وأ « كل يه ه لَم يبنلا لوق كلذ يف لصألاو « اهلكأ

 ءانغإ لاحلا يف اهلكأ يف نألو 5 انهلكأب ينأتسي ال بكذلاو «"تئذلا نيبو « هئيب ىوسو « لاحلا

 ريغ نم اهلاكب اهتيق ذخأي .هنإف « ءاج اذإ , اهبحاص ىلع اهتيلامل ةسارحو « اهيلع قافنإلا نع
 ىمو « ىلوأ اهلكأ ناكف « اهفلع يف ةمارغلاو ءاهيلع قافنإلاب لاملل عييضت اهئاقبإ يفو ٠ صقن
 ءنإف « كلام الإ « علا لهأ ةماع لوق يف هل اهمرغ اهبحاص ءاج ىف اهتفص ظفح اهكأ دارأ

 . ( برم ينفلا )ظنا . وق لع ءايعلا نم دحأ كلام قفاي ربلا دبع نب لاق



 يح

 فرصتلا كلذك زجي مو ءرهاظلا كج ىلع .ىرجف رهاظلا َبْلَغ انه ًاكلام نأ

 . نضي هنأ ىرخأ ةياور هنعو . انهه ظفللا .ةوقل ماعلا دعب هفيرعت بجو اهف
 بهذم ليصحتو . هكرت نإ فلتلا هيلع يشخ اذإ ىقبي ال ماعط لك كلذكو
 هطقتلم دي يف ىقبي مسق : ماسقأ ةثالث ىلع اهنأ كلذ يف هباحصأ دنع كلام
 هيلإ عرسي يذلا ماعطلاو ءرفقلا يف ةاشلاك كرت نإ فقتل هيام ىلنيو

 0 ٠ فلتلا هيلع ىثخيال مقو .د
 . لا هيلع نيو هم د يف يشي اماه لوألا مسقلا امأف

 هتيقلردق الو هللاب ال اريسي نوكي-نأ : اهدحأ : ماشقأ ةث ةثالث ىلإ مسقني هنإف

 . هدجو نمل وهو هدنع ُفَرَعُي ال اذهف « هتهافتل هبلطي ال هبحاص نأ معيو

 قيرطلا يف ةرئتب رم تي هللا لوسر نأ » يور ام كلذ يف لصألاو
 اذهو , ًافيرعت اهيف ركذي لو 7« اهتلكأل ةقدصلا نم نوكت نأ الول : لاقف
 نأ يناقلاو . كلذ فيرعت نسحتسا دق بهشأ ناك نإو « طؤّسلاو اصعلا لثم

 . هفيرعت يف بهذملا يف فالخ' ال اذهف « ةعفنمو ًارْدَق هل نأ الإ ًاريسي نوكي

 وهف ثلاشلا امأو . ًامايأ ليقو « ةنس ليقف ٠ فرعي أم ردق يف اوفلتخاو

 . ًالْوَح هفيرعت بوجو يف فالتخا ال اذهف . ردق هل وأ ًاريثك نوكي نأ

 اذه نإف . فلتلا هيلع ىشخيو هطقتلم ديب ىقبي ال اموهو : يناثلا مسقلا امأو
 نأ رهشألا انلق اك ناتياور هيف « نضي لهو ؛ ًاريقف مأ ناك ًاينغ هلكأي
 ليقف ةرضاحلا يف داسفلا هيلإ عرسي ام دجو نإ اوفلتخاو « هيلع ناض ال

 نمضي الف هب قدصتي نأ نيب قرفلاب ليقو « ناضلا هيلع ليقو « هيلع يلع ناض ال

 . نضيف هلكأي وأ

 )١( هيلع قفتم ثيدحلا .
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 دراولا صنلل كرتلا هيف هدنعرايتخالا نأ ينعأ « لبإلاك وهف : ثلاثلا مسقلا امأو

 وه بهذملا يف ليقو « اهكرترايتخالاو ء اهفيرعت بجو اهذخأ نإف « كلذ يف

 ريغ نامز يف لضفلا نأو « لدملا نامز وه اف لبقو « ةنمزألا عيمج يف ماع

 | . اهطاقتلا لدعلا

 َدَهْشَأو اهطقتلا نم نأ ىلع اوقفتا ءاماعلا نإف « هيف فرعت يذلا يف امناض امأو

 كلام لاقف « ْدِهْشُي مل اذإ اوفلتخاو نماض ريغ هنأ هدنع تكلهف اهطاقتلا ىلع

 م نإو ْعيْضُي م نإ هيلع ناض ال : نسحلا نب دمحعو فسوي وبأو يعفاشلاو

 . "دهشي مو تكله نإ اهنضي :رفزو ةفينح وبأ لاقو « ْدِهْشُي
 نم داهشإلا كرت اهلقني الف ةعيدو ةطقللا نأب يعفاشلاو كلام لدتساو

 لالب نب ناهلس ثيدح نم ءاج امب ةعيدو يهو : اولاق ٠ ناضلا ىلإ ةنامألا
 وبأ لدتساو . « كدنع ٌةعيدو نكتلف الإو اهبحاص ءاج نإ » : لاق هنأ هريغو
 لاق : لاق رامح نب ضايع نع ريخشلا نب فّرَطُم ثيدحب رفزو ةفينح
 مكي الو اهيلع لْدَع ْيَوَذ دهشيلف ةّطَقُل طقتلا نم ه ِهّتِيَي هللا لوسر

 نم هيتؤي هللا لام وهف الإو ء اهب قحأ وهف اهبحاص ءاج نإف ٠ تنعي الو
 , 9 ءاشي

 امل هطاقتلا ولخي ال كلام دنع ةطقللا دجاو نأ كلذ يف بهذملا ليصحتو

 اهذخأي نأ : يناثلاو . اهل لايتغالا ةهج ىلع اهذخأي نأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث نم

 ةهج ىلع الو طاقتلالا ةهج ىلع ال اهذخأي نأ : ثلاثلاو . طاقتلالا ةهج ىلع

 اهظفح هيلع هدنع ةنامأ يهف طاقتلالا ةهج ىلع اهذخأ نإف « لايتغالا

 «كلام دهشي مل اذإ ناض هيلع سيلو « طاقتلالا دنع اهيلع داهشإلا بجي ال لاق نم )١(

 رظنا . دمحأ اهيلع داهشإلا بحتساو . اهنض « اهيلع دهشي مل اذإ « ةفينح وبأ لاقو « يعفاشلاو

 . ( ؟6/؟ مالسلا لبس ) رظناو ( 7١8/0 ينغلا )

 )١( نابح نباو « دوراجلا نباو « ةيزخ نبا هححصو « يذمرتلا الإ ةعبرألاو « دمحأ هاور .



 ؟مو١ا

 لاقو « نضي : مماقلا نبا لاقف اهطقتلا نأ دعب اهدر نإف « اهفيرعتو
 نض اهعضوم ريغ يف اهدر نإف « اهعضوم يف اهدر اذإ نضي ال : بهشأ
 . َمَهَنُي نأ الإ نيي نود اهفلت يف هلوق لوقلاو « ةعيدولاك

 الإ هجولا اذه فرعي ال نكلو ء امل نماض وهف امل ًالاتغم اهضبق اذإ امأو

 موقل هنظي وهو « هذخأيف ًابوث دجي نأ لثم وهف ثلاثلا هجولا امأو . هلبق نم
 ثيح هدري نأ هل ناك هوعّدا الو هوفرعي ل نإ اذهف ء هنع مهأسيل هيدي نيب
 . كلام باحصأ دنع قافتاب هيلع ناض الو هدجو

 كلهتسي دبعلا وهو « اهيف ءاماعلا فلتخا ةلأسم بابلا اذهب قلعتتو

 هيدفي نأ امإو « اهيف هديس هماسي نإ امإ هتبقر يف اهنإ : كلام لاقف « ةطقللا
 تناك لوحلا دعب اهكلهتسا نإف . لوحلا لبق هكالهتسا ناك اذإ اذه « اهتيقب

 وهف ديسلا كلذب ملع نإ : يعفاشلا لاقو « هتبقر يف نكت ملو هيلع ًانْيَد

 . © دبعلا ةبقر يف تناك ديسلا اهب معي م نإو « نماضلا

 لاقف ؟ ال مأ اهبحاص ىلع ةطقللا ىلع قفنأ امب طقتلملا عجري له اوفلتخاو

 نذإ نع ةقفنلا نوكت نأ الإ قفنأ امب عجري ال : نويفوكلا لاقو . ' ةطقللا

 نإو ٠ نمضي ل ٠ فيرعتلا لوح يف طيرفت ريغب هدي يف ةنامأ تناك ةطقل طقتلا نإ )١(
 « ًالوح اهفرع اذإو « هتايانج رئاسك هتبقر يف اهناض بجو « فالتإ وأ ٠ هطيرفتب تفلت
 نإ هدبع ىدل اهظفحي نأ ديسللو « هديسل هبسكو « دبعلا بسك طاقتلالا نأل , هديس اهكلم
 اذه . اهناض همزلو ء هدي يف اهرارقإب ًاطرفم ديسلا ناك نيمأ ريغ ناك نإو « ًانيمأ ناك
 . ( 7/0 ىنغملا ) رظنا . دمحأ بهذم

 . ( 195/16 عومجملا عم بذهملا ) يمفاشلا بهذمل فلؤملا هركذ ام رظناو
 مل « ٍلْمَج ريغب قبآلا در ريغ « المع هريغل لمع وأ , ةلاض وأ « ةطقل در نم : ةمادق نبا لاق (؟)

 قحتسي الف ء ةضواعملا عم ضوعلا هب قحتسي لمع هنأل « ًافالخ اذه يف معن ال , ًاضوع قحتسي
 . ( حرم ينغملا ) رظنا . ةراجإلا يف لمعلاك اهمدع عم
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 انضرغ بسحب فاك ردقلا اذهو « طاقتلالا ماكحأ نم يه ةلأسملا هذهو « ماحلا

 . بابلا اذه يف
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 طيقللا يف باب
 هماكحأ يفو طيقللاو طقتلملا يفو طاقتلالا ماكحأ يف رظنلاو

 ضورف نم هطاقتلاف هل لفاك ال عئاض ءيش لك : يعفاشلا لاقو

 هيف فالخلاو « فالخ قاقرتسالا ةفيخ هيلع داهشإلا بوجو يفو « تايافكلا
 ريغ ريغصلا يبصلا وه : طيقللاو . ةطقللا ىلع داهشإلا يف فالتخالا ىلع ينبم

 لك وه : طقتلملاو « ددرت يعفاشلا بهذم يف هيفف « ازيمم ناك نإو « غلابلا

 هنأل « ملسملا نود رفاكلاو « طقتلمب ْبتاَكْلاو ٌدْبَعلا سيلو « ديشر لدع رح
 سيلو « رّدبملاو قسافلا دي نم ٌحَرْتُيو « رفاكلا مسملا طقتليو « هيلع هل ةيالو ال
 مل قفنأ نإو ء هطقتلا نم ىلع طقتلملا ةقفن مزلت الو ٠ ىنغلا طقتلملا طرش نم

 . ءيثب هيلع عجري
 حيو نيماسلا راد يف هطقتلا نإ مالسإلا محب هل محي هنإف هماكحأ امأو

 هبو « ايهنم لسأ نم ركحب يعفاشلا دنعو , كلام دنع هيبأ محب مالسإلاب لفطلل
 نمل دبع هنإ ليقف طيقللا يف فلّتخا دقو . كلام باحصأ نم بهو نبا لاق

 « نيماسال هٌوالوو رح هنإ ليقو « هطقتلا نمل هوالوو رح هنإ ليقو « هطقتلا

 ٌصّصَخَت رثأ كلذ يف تبثي نأ الإ لوصألا هل دهشت يذلاو . كلام بهذم وهو

 اهطيقل : ةثالث ةأرلل ثرت » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثم لوصألا هب
 , 0« هيلع تَنَعأل يذلا اهدلوو اهقيتعو

 ا ##ا *

 يف ثيدحلا اذه : يناكوشلا لاق . ةعبرألا ننسلا باحصأ هاور « .. ةثالث ةأرملا ثرت » ثيدح )١(

 : لاقف « يزارلا ماح وبأ هنع لئسو « رظن هيف : يراخبلا لاق « يبلغتلا ةيؤر نب رمع هدانسإ

 . حلاص نكلو « ال : لاقف ؟ ةجحلا هب موقت ليق . ثيدحلا حلاص
 نسح : يذمرتلا لاقو . ماحلا هححص دقو « هتاور ضعب ةلاهجل فيعض ثيدحلا اذه : يباطخلا لاقو

 ةأرلا ٠» ظفلب نكل عقسألا نب ةلثاو ثيدحلا يوارو . برح نب دمحم ثيدح نم الإ هفرعن ال
 راطوألا لين ) رظنا . « هنع تنعال يذلا اهدلوو « اهطيقلو « اهقيتع : ثيراوم ةثالث زوحت

 . ( اهو
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 :' هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو .. ؛محرلا .نمحرلا هللا مب

 , اهلست سو هبحصو

 « ةعيدولا باتك 00

 اهنف : ةعيدولا ماكحأ يف يه راصمألا ء ءاهقف نيب ةرؤهشملا لئاسملا لج

 لاق . باطخلا نب رمع نع يكح ام الإ , ةنوضم ال ةنامأ اهنأ ىلع اوقفت

 رمأي ملو تانامألا درب رمأ هللا نأ ةنامأ اهنأ ىلع ليلدلاو : ١
 ُةَبَذَك نإ هنيمي عم ةعيدولا در هاوعد يف عَدْوَتْسْلا قدصي نأ بجوف « داهشإلاب

 : اولاق « هلوق لوقلا نوكي ال هنإف ةنيبب هيلإ اهعفدي نأ الإ : اولاق « ٌعدوملا
 قدصيف « اهدر ىلع هنمأي مو اهظفح ىلع هنتئا هنأكف ةنيبب هيلإ اهعفد اذإ اهنأل
 دقو « هباحصأو كلام نع روهشملا وه اذه « اهدر ىلع قدصي الو اهفلت يف

 يعفاشلا لاق هبو « ةنيبب هيلإ اهعفد نإو هلوق لوقلا نإ مساقلا نبأ نع ليق

 نأ دعبيو « درلا ىوعدو فلتلا نيب قرف هنأل « سايقلا وهو « ةفينح وبأو

 . هيلإ اهتعفد ىتلا ديلا ىلإ ةنامألا عفد نيف أذهو « ةنامألا ضقتنت

 نم ميتيلا يلو ىلع ام هيلعف « هيلإ اهتعفد يتلا ديلا ريغ ىلإ اهعفد نم امأو
 , هيل مَتْعَفَد اذإف + : لجو زع هللا لوق ديري ٠ نمض الإو كلام دنع داهشإلا

 يف عدوتسملا قدصي الف ضبقلا ضباقلا ركنأ نإف ١ 4 مهْيَلَع اوُدِهشأَف مُهَلاوُمَأ
 هنأ بهذملا نم جرختي هنإ ليق دقو « ةنيبب الإ هباحصأو كلام دنع عفدلا

 اهعفد يذلا ىلإ اهعفدب ةعيدولا ٌْبحاص َرَمُأ كلام دنع ءاوسو « كلذ يف قدصي

 حتف مث «واولا تفذح مث نمو ء رسكلا عراضملا لصأو + هتكرت « ًاعْدَو هعدا « هتعدو : لاقي «
 . لعافلا مماو « هردصمو « عدي يضام تتامأ برعلا نأ ةاحنلا تمعزو . قلحلا فرج ناكمل
 ليقو . هدنع ةرقتسم عدوملا دنع ةنكاس اهنأكف ٠ عدي عدو : لوقي نوكسلا نم اهقاقتشاو
 . ةليعف نزو ىلع يهو « عدوملا ةعد يف اهنأكف « ةعدلاو « ظفحلا نم ةقتشم

 . هظفحيل « يبنجأ دنع عوضولا لاملا يهف : ًاعرش اهفيرعت اَمأ
 . 5 ةيأ ءاسنلا )١(
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 لوقلاف اهعفدب هرمأ نم ىلإ اهعفد ىعدا ناك نإ : ةفينح وبأ لاقو «رمأي موأ

 ريغ ناك اذإ ينعأ : ةعيدولاب هيلإ عوفدملا رقأ نإف « هنيمي عم عقوتسملا لوق
 ليكو وهو ةنامأ ىلإ اهعفد عدوتسملا نوكي نأ ولخي الف فلتلا ىعّداو عدوملا
 مساقلا نبا لوق كلذ يف فلتخاف ًانيمأ ضباقلا ناك نإف « ةمذ ىلإ وأ عدوتسملا

 ليكولا رمآلا نم ةبيصملا نوكتو « ضباققلا قيدصتب عفادلا أربي : هرم لاقف

 يتأي وأ عفدلا ىلع ةنيبلا ةماقإب الإ عفادلا أربي ال : لاق ةرمو « ضبقلاب

 . لاملاب ضباقلا
 يل اهمفدا ةعيدولا هدنع يذلل لجر لوقي نأ لثم « ةمذ ىلإ عفد نإ امأو

 عفادلا ُىرب ةمئاق ةمذلا تناك نإف « كلذ هبشأ ام وأ ةعلس يف ًافلست وأ ًافلس

 . نالوقف ةبرخ ةمذلا تناك نإو « فالخ ريغ نم بهذملا يف

 نوكي ىتح يعدملا ىوعد يوقت ةنامألا نأ: هلك فالتخالا اذه يف ببسلاو

 ينعأ ٠ هيلإ اهعفدي نأ عدوملا هرمأ يذلا ةنامأ هبش نف « هنيمي عم هلوق لوقلا

 ىوعدك فلتلا هاوعد يف هلوق لوقلا نوكي : لاق هدنغ عدوملا ةنامأب ليكولا

 عفادلا أربي ال : لاق فعضأ ةنامألا كلت نأ ىأر نمو « هدنع عدوتسملا

 لوقلا : لاق رمآلا هلزنمب رومأملا ىأر نمو « فلتلا ىوعد عم ضباقلا قيدصتب

  ةفينح يبأ بهذم وهو ءرمآلا عم هلوق لوقلا ناك ؟ رومأملل عفادلا لوق
 اذإو « لاملا ضيباقلا ٌرْضْحُي نأ الإ نماض عفادلا : لاق هنم فعضأ هنأ ىأر نمو

 . نمضي : ريغلا لاقو « نضي ال هنأ ىلع روهملاف نامضلا طرشب اهعدوأ

 نأ الإ هعيدولا بحاص ىلع ناض ال هنأ مهعمجأب نوري ءاهقفلاف ةلجلابو
 يف ةروهشلا مهلئاسم نف ؟ دعتب سيل مأ دعت يه له ءايشأ يف نوفلتخيو ىدعتي
 لاقف اهدر مث هتقفنل اهجرخأ وأ اهلثم در مث ةعيدولا قفنأ اذإ بابلا اذه

 اهدر نإ : ةفينخ وبأ لاقو « اهدر اذإ لثم ةلاحب ناضلا هنع طقسي : كلام

 كلملا دببع لاقو « نم اهلثم در نإو « نضي مل اهقفني نأ لبق اهنيعب

 اهكيرحتب اهايإ ُهَنمَص َرْمَألا ظْلَع نف « ًاعيمج نيهجولا يف نضي : يعفاشلاو



 ليد

 . © اهلثم داعأ اذإ اهنضي مل ّصْخَر نمو « اهقافنتسا ةينو

 نأ الإ اهب رفاسي نأ هل سيل : كلام لاقف « اهب رفسلا يف مهفالتخا اهنمو

 ًانمآ قيرطلا ناك اذإ اهب رفاسي نأ هل : ةفينح وبأ لاقو «رفس يف هل ىَطْعُت
 ةعيدولا عدوي نأ هدنع عدومال سيل هنأ اهنمو « ") ةعيدولا بحاص ههني ملو

 نم دنع اهعدوأ نإ : ةفينح وبأ لاقو « نمض لعف نإف « رذع ريغ نم هريغ

 َوْوَتْسَي نأ هل كلام دنعو « هتيب لهأب ههبش هنأل ٠ نضي م هتقفن همزلت

 ءيش اهعم بهذ ءاوس « ناض هيلع سيلف « عدوملا نم طيرفت ريغب تفلت اذإف « ةنامأ ةعيدولا )١(
 نباو « يلعو « ركب يأ نع كلذ يور . معلا لهأ رثكأ لوق اذهو بهذي مل مأ ٠ عدوملا لام نم
 « يروشلاو « دانزلا وبأو « كلامو ٠ يعخنلاو ء حيرش لاق هبو « مهنع هللا يضر دوعسم
 . دمحأو « ةفينح وبأو ؛ يعفاشلاو « يعازوألاو

 باطخلا نب رمع نع يور امل اهمرغ « هلام نيب نم ةعيدولا تبهذ نإ : ىرخأ ةياور دمحأ نعو
 : ةلبانحلا نم يضاقلا لاق : هلام نيب نم تبهذ ةعيدو كلام نب سنأ َنّمَص هنأ : هنع هللا يضر

 . ( 585/1 ىنغملا ) رظنا . دجأ بهذمل حصأ لوألاو
 . دجأو « يعفاشلا دنع هنع نامضلا لزي مل « هلثم وأ ٠ هدر نإف « اهضعب وأ ةعيدولا ذخأ اذإ امأ
 « هذخأ ام قفني مل نإ يأرلا باحصأ لاقو : هلثم وأ « هدر اذإ « هيلع ناض ال : كلام لاقو

 . ( 500/1 قباسلا ردصملا ) رظنا . نض « هلثم وأ « هدر مث « هقفنأ نإو ٠ نمضي مل « هدرو

 , وأ « فوخم قيرطلا نكل « هاهن نكي مل نإو « اهنض . كلذ نع كلاملا هان دقو « اهب رفاس نإ (؟)
 رفسلا هلف « كلذك نكي مل نإو « اهظفح يف طرف هنأل « اهنض . فوخم هيلإ رفاسي يذلا دلبلا

 اهكرت ىلع ةردقلا عم اهب رفاس نإ : يعفاشلا لاقو « ةفينح وبأ لاق هبو ء دمحأ بهذم اذه

 « ةرورض ريغ نم اهب رفاسي هنأل « اهنض « نيمأ وأ , ماحلا وأ « هليكو وأ « اهبحاص دنع
 رظناو ( 115/1١ عومجملا عم بذهملا )رظناو ( 581/1 ينغملا )رظنا . ًافوخم رفسلا ناكول ام هبشأ
 . ةفينح يأ بهذمل ( 5886/4 عئانصلا عئادب )



 لخلل

 نمو ةَمْأ وأ ٍدِلو وأ جوز .نم هقلغ تحت مهو مهنمأي نيذلا هلايع دنع غدوأ ام
 ا اا مههبشأ

 نأ سانلا ةداع هب ترج امم اهظفحي نأ هيلع بجي هنأ عيملا دنعف ةلمجلابو

 نيب ريغ ناك امو « هيلع قفتا ظفح هنأ كلذ نم ْاَِّيَي ناك اف « مهلاومأ ظفحت
 5 تبهذف هبيج يف ةعيدو لعج نيف بهذملا يف مهفالتخا لثم « هيف فلتخا ظفح هنأ

 ىلع اهلعجف دجسلا يف ةعيدو عدوأ ْنَم نأ بهو نبا دنعو « نضضي هنأ رهشألاو

 نأ لثم نايسنلاب اهناض بهذملا يف فلتخيو . هيلع ناض ال هنأ تبهذف هلعن
 نافلحي ليقف « نالجر اهيعدي وأ « هيلإ اهعفد ْنَم ىسني وأ عضوم يف اهاسني
 دنع هلف رفسلا دارأ اذإو . اهنم دحاو لكل نضي هنإ ليقو « اهنيب مسقتو
 ىلإ اهُفَد ىلع َرَدَق هيلع ناض الو دلبلا لهأ نم ةقث * دنع اهعدوي نأ كلام
 .ردقي موأ ماحلا

 ريغل اهعدوأ "نإ : لوقي نم مهنف « يعفاشلا باحصأ كلذ يف فلتخاو
 ىري نم ءاماعلا نمو ٠ لاح يف بجيال كلام دنع ةعيدولا لوبقو « نمض مماحلا

0 

 )١( ناتروص اهلف « هريغ اهعدوأ اذإ :
 لوق وهو  دمحأ بهذم يف فالخ ريغب ناضلا هيلعف ءرذع ريغل هريغ اهعدوي نأ : امهادحإ

 . قحسإو « هباحصأو « ةفينح يبأو ٠ يعفاشلاو ٠ كلامو « حيرش
 « هريغ دنع اهزرحأ دقو « اهزارحإو « اهظفح هيلع نأل هيلع ناض ال : ىليل يبأ نبا لاقو
 . هب اهظفحو

 . اهعاديإ نع هاهت ول !؟ , اهنضف ٠ عدوملا فلاخ هنأ : لوألا لوقللو .
 وأ « قرح نم هسفن دنع اهيلع فاخ وأ ء رفسلا دارأ نأ لثم رذع هل ناك اذإ : ةيناثلا ةروصلا .

 اهعفد هل زجي ل ء اهضبق يف هليكو وأ اهبحاص ىلع اهدر ىلع ردق نإ اذهف « هريغ وأ ٠ قرغ
 مل نإو ء رذع ريغ نم هنم نذإ ريغ نم اهكلام ريغ ىلإ اهعفد هنأل ٠ نمض لعف نإف « هريغ ىلإ
 ىلإ ةرورض هب ناك ءاوس « ماحلا ىلإ اهعفد هلف « « هليكو الو , اهبحاص ىلع اهدر ىلع ردقي
 عئانصلا عئادب ) رظناو ( ؟؟1/1؟ عومجملا ) رظناو ( قباسلا ردصلملا )رظنا . نكي مل مأ ءرفس

 . ةفينح يبأ بهذملا
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 ىلع هدنع عةوملل رجأ الو ء هدنع اهعدوي نم ٌعدوملا دجي مل اذإ بجاو هنأ

 . اير ىلعف ةقفن وأ نكسم نم هيلإ جاتحت امو « ةعيدولا ظفح

 هيف ىدعتف ًالام عدوأ نيف وهو « روهشم عرف يف بابلا اذه نم اوفلتخاو
 ثيللاو كلام لاقف ؟ ال مأ هل لالح حبرلا كلذ له « هيف حبرف هب َرَجَناو

 ًالضف لامال ًابصاغ ناك نإو حبرلا هل باط لاملا در اذإ ةعامجو فسوي وبأو

 : نسحلا نب دمجو رفزو ةفينح وبأ لاقو . هدنع ًاعدوتسم نوكي نأ نع

 . حبرلاو لصألا ةعيدولا برل : موق لاقو « حبرلاب قدصتيو لصألا يدؤي
 كلت يف عقاولا عيبلا : موق لاقو « حبرلاو لصألا نيب ريخم وه : موق لاقو
 . © تام اذإ حبرلاب قدصتلا اوبجوأ نيذلا مه ءالؤهو « دساف ةراجتلا

 حبرلا : لاق لصألا ربتعا نمو « فرصتمال حيرلا لاق فرصتلا ربتعا نف

 نأ هللا ديبعو هللا دبع هينبا هنع هللا يضر رمع رمأ امل كلذلو .. لاملا بحاصل

 ءاجبرف هيف ارجتاف لاملا تيب نم يرعشألا ىسوم وبأ اهفلسأ يذلا لاملا افرصي

 لصح دق هنأ يور دق هنأل , كلذ ىلإ باجأف « ًاضاّرق هتلعج ول : هل ليق

 . لدع كلذ نأو « ءزج لاملا بحاصلو ءزج لماعلل

 ايل ال نيل

 )١( كلام بهذمل رظنا ٠ ؟ه4ص ةيعرشلا ماكحألا نيناوق ) ةفينح يبأو ( .
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 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو .. ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست سو هبحصو

 0 ةيراعلا باتك

 ريعملاو « ةراعإلا : ةسمخ اهناكرأو , اهماكحأو اهناكرأ يف ةيراعلا يف رظنلاو

 دقو « هيلإ بودنمو ريخ لعف يهف ةراعإلا امأ ٠ ةغيصلاو « راعملاو « ريعتسملاو

 نب هللا دبعو سابع نب هللا دبع نع يور : لوألا فلسلا نم موق اهيف دش

 تيبلا عاتم هنأ 04 نوُعاملا َنوُعَتْمَي هَنْمَيَو >: ىلاعت هلوق يف الاق اهنأ دوعسم

 ء كلذ هبشأ امو رذقلاو لْبَلاو وُلَدلاو ألا نم مهنيب سانلا هاطاعتي يذلا

 . اهتعفنمل امإو اهتبقرل امإ ةيراعلل ًاكلام هنوك الإ هيف ربتعي الف ريعملا امأو

 . اهريعي نأ ينعأ ريعتسملا نم حلصت ال اهنأ رهظألاو

 ٠ هنيعب فرعي ام عيمجو « ناويحلاو نيضرألاو رودلا يف نوكتف ةيراعلا امأو
 (9 يراوجلا ةحابإ زوجت ال كلذلو . لاعتسالا ةحابم هتعفنم تناك اذإ

 يهف « ةراعإلا ةغيص امأو . مرحم تاذ نوكت نأ الإ مادختسالل هركيو عاتئتسالل

 يأ : ةفينح يبأو يعفاشلا دنع زئاج دقع يهو « نذالا ىلع لدي ظفل لك
 اهعاجرتسا هل سيل : روهشملا يف كلام لاقو « ءاش اذإ هتيراع درتسي نأ ريعمال

 لثمل ةدم هنأ سانلا ىري ام ةدملا نم هتمزل ةدم ْطَرَش نإو« عافتنالا لبق

 يف هددرتل ءراّيع لاطبلل : ليق هنمو « ءاجو « بهذ اذإ ٠ ءيشلا راع نم ةقتشم ةيراملا +
 : ءايلا ديدشتب ىهو  هعاطو « هعاطأ : لثم هراعو « هراعأ : لوقت برعلاو « هتلاطب

 . لاملا نايعأ نم نيعب عافتنالا ةحابإ يه : عرشلا يفو

 )١( ال ةيآ نوعاملا .

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( راوجلا ) ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف ()
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 ريغو ةمزاللا دوقعلا هبش نم اهيف دجوي ام فالخلا ببسو « ةيراعلا كلت

 . © ةمزاللا .

 نم مهنف ؟ ةنامأ وأ ةنوضم يه له اهرهشأو « ةريثكف ماكحألا امأو

 « يعفاشلاو بهشأ لوق وهو « اهفلت ىلع ةنيبلا تماق نإو ةنوضم اهنإ : لاق
 ًالصأ ةنوضم تسيل اهنأ وهو « اذه ضيقن لاق نم مهنمو « كلام يلوق دحأو

 ىلع نكي مل اذإ هيلع باغُي ايف نضي : لاق نم مهنمو « ةفينح يأ لوق وهو

 « هفلت ىلع ةنيبلا تماق اهف الو « هيلع باغُي ال ايف نضضي الو « ةئيب فلتلا

 . 29 هباحصأ رثكأو مماقلا نباو روهشملا كلام بهذم وهو

 تباشلا ثيدحلا يف درو هنأ كلذو « كلذ يف راثآلا ضراعت فالخلا ببسو
 يفو « ةاَدّؤُم ةنوضم ةيراع لب » ةيمأ نب ناوفصل مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ

 ريعتسملا ىلع سيل » لاق هنأ هنع يورو )« ةادؤم ةيراع لب » اهضعب

 ةفينح ينأ بهذمل رظناو ( ؟هذ/١٠ عومجما عم بذهللا ) يمفاشلا بهذمل فلؤملا هركذ امرظنا )١(

 . ( ؟مال/؟ ءاهقفلا ةفحت )

 ةتقؤم وأ ؛ « ةقلطم تناك ءاوس اهيف عوجرلا هلف يعفاشلاو « ةفينح يأ بهذك دمجأ بهذمو

 . ( 704/0 ينغملا ) رظنا ٠ هيف عوجرلاب ررضتي ءيشب هلغش يف نذأي مل ام

 : بهاذم ةثالث ةيراعلا نامض يف (9

 « ءاطعو « يلع نب ديزو « ةريره يبأو سابع نبا بهذم وهو « ةنوضم اهنأ : لوألا بهذملا

 . روهمجلا ىلإ ظفاحلا هازعو ٠ يعفاشلاو ٠ قحسإو ٠ دجأو
 ' ٠ يربنعلاو « ةداتقو « يداهلا لوق وهو « طرش اذإ الإ اهناض بجي ال : يناثلا

 « يعازوألاو يعخنلاو ٠ نسحلاو « ةفينح يبأ لوق وهو «٠ تنمض نإو « نضت ال اهنأ : ثلاشلا
 . ( 56/0 راطوألا لين )و ( 77/؟ مالسلا لبس ) رظنا . حيرشو

 نبا ثيدح نم ًادهاش هل دروأو « ماحلاو ٠ يئاسنلاو « دواد وبأو  دمحأ هاور ناوفص ثيدح (؟)
 ماحلا هاورو « ًالسرم ناوفص نب ةيمأ نع يقهيبلا هاورو « ةادؤم ةيراع لب » هظفلو ٠ سابع
 نسحأ : مزح نبا لاق . ثيدحلا اذه قرط ناطقلا نباو « مزح نبا لعأو ء رباج ثيدج نم
 . ( 8 / ه راطوألا لين ) رظنا . ةيمأ نب ىلعي ثيدح اهيف ام
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 ناوفص ثيدحب ذخأ نمو « هنع ناضلا طقسأ اذه ذخأو حجر نف «2١ ناض

 نيبو هيلع باغي ام نيب َقّرَف عملا بهذم بهذ. نمو « نامضلا همزلأ ةيمأ نبا

 رخآلا ثيدحلاو « هيلع باغُي ام ىلع ناضلا اذه لمحف :.هيلع باغي ال ام
 « ناض ريعتسملا ىلع سيل » هيف يذلا ثيدحلا نأ الإ « هيلع باغُي ال ام:ىلع

 , ةعيدولاب اههبش ناضلا ري مل نمو ٠ حيحص ناوفص ثيدحو . روهشم ريغ
 . ضباقلا ةعفنمل ةيراعلاو « عفادلا ةعفنمل ةضوبقم ةعيدولا : لاق قرف نمو

 ةفينح ابأو يعفاشلا ينعأ : ةنوضضم ريغ اهنأ ىلع ةراجإلا يف اوقفتاو

 نوكي ال نأ ةراجإلا يف هيلع ناض ال هنأ ملس اذإ يعفاشلا مزليو « ًاكلامو

 ثيح نضي م اذإ هنأل , عافتنالا وه ناضلا ببس نأ مس نإ ةيراعلا يف ناض
 عفادلا ةعفنم تناك اذإ هتعفنل ضبق ثيح نضي ال نأ ىرحأف اههتعفنمل ضبق

 .. ناضلا طاقسإ يف ةرثؤم

 « نمضي ال : موق لاقو ء نمضي : موق لاقف « نامضلا طرش اذإ اوفلتخاو
 يذلا عضوملا يف ناضلا طرتشا اذإ كلام لوق ىلع ءيجيو , ( لطاب طرشلاو

 طرشلا نأل ةيراعلا هلامعتسا يف لثملا ةراجإ مزلي نأ ناضلا هيلع هيف بجي ال

 اهبحاص ناك اذإ ةدسافلا ةراجإلا باب ىلإ ةيراعلا مح نع ةيراعلا جرخي

 دري نأ بجيف لوهجم ضوع وهف « هناض يف اهجرخي نأب الإ ريعي نأ ضري م
 . مولعم ىلإ

 يتلا ةدملا تضقتا مث ىنبو ريعتسملا سرغ اذإ يعفاشلاو كلام نع فلتخاو
 هتسارغ علقب ريعتسملا ذخأ ءاش نإ رايخلاب كلاملا : كلام لاقف « اهيلإ راعتسا

 لغلا ريغ عدوتسملا ىلع الو , ناض لغملا ريغ ريعتسملا ىلع سيل » ظفلب ينطقرادلا هجرخأ )١(
 . نافيعض هدانسإ يفو : ظفاحلا لاق , عوفرم ريغ حيرش نع اذه يورن افنإ : لاقو « ناض
 1 ٠ . ( ”"5/6 ليلا ) رظنا

 )١( اذه لاق نم لوق مدقت .
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 ءاوسو « علقلا دعب ةيق هل امم ناك اذإ ًاعولقم هتيق هاطعأ ءاش نإو « هئانبو

 لاقو « ةداعلا وأ فْرُعلاب وأ طرشلاب ةدودحملا ةدملا تضقنا كلام دنع

 ريعملا ريخي لب «٠ عتاب هكلاطم هل سيلف علقلا هيلع طرتشي مل اذإ : يعفاشلا

 ريعملا دارأ اهأف « لَدَبب َكّلَمَتُي و أ. شْرأب ضقني وأ « هاطْعُي رجأب هيقبي نأب

 .. كلما غيرفت -فّلُك ىَبَأ نإف « ريعتسملا هيلع ربجأ

 ىأرف « ضقنلل ضّرعم هنأل « فالنخ هدننع ضقنلل هنعيب زاوج يفو

 ءالخإ هيلع نأ كلام ىأرو « مظ وه شرأ نود علقلاب ريعتسملا هذخأ يعفاشلا

 لمعتسا نإ هنأ كلام دنعو « طورشلا ةلزنم لزنتي كلذ يف فرعلا نأو « لحلا

 اهصقن ام َنِّيَص هبيف نوذأ ىلا :لامعتسا نع اهصقني ًالاعتسا ,ةيراعلا
 , © لاعتسالاب

 هيف ززغيل هرادج هريعي نأ هراج لأسي لجرلا يف بابلا اذه نم اوفلتخاو

 ريعتسملا هب عفتني ام لك يف ةلمابو.. رادجلا بحاص رضت'الو هتعفنمل ةبشخ

 ذإ هب هيلع ىضقي ال : ةفينح وبأو كبلام لاقف « هيف ريعملا ىلع ررض الو

 لهأ ةعامجو دوادو روث وبأو دمحأو يعفاشلا لاقو « اه ىضقي ال ةيراعلا

 جرعألا نع باهش نبا نع كلام هجّرَخ ام مهتجحو ٠ كلذب ىضقي : ثيدحلا

 وبأو ٠ يعفاشلا مامإلا هب عطق ام وهو ( 408/6 ةضورلا ) ّيعفاشلا بهذمل فلؤلا هركذ ام زظنا )١(

 . ةيعفاشلا نم يلازغلاو « يدابعلا نسحلا

 يأ يف اهدرتسي نأ ضرألا بحاصلف ٠ سرغو « ىنبف ًاقلطم تناك نإف « ةفينح يبأ دنع امأ

 «اهدرتسي نأ ًاضيأ هلف ةتقؤم تناك نإو :”هءانبو + هسرغ ذخأي نأ ريعتسملا ىلعو « ءاش تقو

 ذخأ ءاش نإو « هيلع كلذ كرتيو ؛ هئانبو « ةسرغ ةيق ريعملا نض ءاش.نإ :.رايخلاب ريعتسلاو.
 ءاش نإ ريعمال رايخلاف « هب رضي ناك اذإ امأف ٠ ريعملا ضرأب علقلا رضي مل نإ « هءانبو « هسرغ

 000١ . ( ؟28/؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . عطقلاب يضر ءاش نإو « ذخأ

 مح هكحو « هئانبو . هسرغ علق همزل « ةدلا « ءاهتنا دعب كلذ نم ًائيش لعف نإ دمحأ دنعو

 هنأل « بصغلا ماكحأ رئاسو ٠ ضرألا صقنو ءرفحلا ةيوستو « علقلا همزليو . بصاغلا

 0( ينغملا ) رظنا . ناودع



١1 

 ةبشخ َرِرْغَي نأ هّراج مدحأ غنم ال.» : لاق مدي :هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع

 اه ُنّيِمْرأل هللاو « نيضرعم اهنع. مارأ يل :ام.: :ةريره وبأ لوقي مث « هرادج يف

 : 1 .: () كفاتكأ نيب

 نب َكاحَّضلا نأ باطخلا َنْب رع نع َكئلام هاور امب.اضيأ اوجتحاو )

 نب دم ضرأ يف هب ره نأ اودارأف « ضيرعلا نم هل أجيلخ قاس 17( سيق

 « باطخلا نب رمع كاحضلا هيف لكف اد كرضي الو ًارخآو ًالوأ هنم

 :رمع لاقف ء ال : دم لاق ..هليبس ىلخي نأ هرمأف « ةماسم نب دمج رمع اعدف

 هب ُنّرَمَيَل هللاو : رع لاقف .ء ال : دمحم لاقف « كرضي.الو هعفني ام كاخأ عنمت ال

 . © كاحضلا لعفف « هب رمي نأ رمع هرمأف « كنطب ىلع ولو

 طئاجح يف ناك : لاق هنأ هيبأ نغ يئزاملا ىحي نب ورمع ثيدح كلذكو

 . « طئاحلا نم ةيحان ىلإ هلوحي نأ دارأف ٠ فوع نب نمحرلا دبعل عيبر يدج
 فوع نب نمحرلا دبعل نضقف « باطخلا نب رع كف . طئاحلا بحاص هعنف

 . هئطوم يف ثيداحألا هذه هلاخدإل ًاكلام يعفاشلا ( لذع دقو هليوحتب

 . اهب ذخألا هكرتو

 دمجأ : عنتما نإ ماحلا هربجيو « هرادج يف بشخلا زرغ نم هراج عني نأ راجلل سيل لاق نم )١(
 . ثيدحلا لهأو « ميدقلا يف يعفاشلاو « ةيكلاملا نم بيبح نباو ٠ قحسإو

 نذإ طرتشي هنإ : روهجلاو « هيلوق دحأ يف يعفاشلاو , كلامو « ةيوداحلاو « ةيفنحلا تلاقو

 ةلدألا نيبو « هنيب ًاعمج هيزنتلا ىلع يهنلا اولمحو « عنتما اذإ , رادجلا بحاص ربجي الو « كلاملا

 ةلدألا كلت نم صخأ ثيدحلا اذه نأب بقعتو . سفن بيطب الإ ملسم ٌىرما لام لجي ال هنأب

 محلا اذه ضراعي ام ةحيحصلا ننسلا يف دجن مل : يقهيبلا لاق ٠ صاخلا ىلع ماعلا ىنبيف « أاقلطم

 . ( هذ” مالسلا لبس ) و ( ؟؟؟/ه راطوألا لين ) رظنا . اهصخي نأ ركنتسي ال , تامومع الإ

 . (راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . يئاسنلا الإ ةعاملا هاور ةريره يبأ ثيدحو

 . « ةيمالسإلا بتكلا راد ٠» ةخسن نم فوذحم نيسوقلا نيب ام )١(

 . حيحص دنسب أطوملا يف كلام هأور )م



 للا

 لام لحي ال ه : مالسلاو ةالصلا هيلع:هلوق ةفينح يبأو كلام ةدمعو

 هذه صصخم اذه مومع نأ ريغلا دنعو « هنم سفن بيط نع الإ ملسم ءىرما

 « بدنلا ىلع ةلومج اهنأ كلام دنعو . ةريره يبأ ثيدح ةصاخبو « ثيداحألا

 بدنلا ىلع اهلمحف بدنلا ىلع نوبكت نأو ةصتخم نوكت نأ نكمأ اذإ هنأو
 قو « عْنَج اهنيب نكمي مل اذإ بجي افإ صاخلا ىلع ماعلا ءانب نأل « ىلوأ
 ٠ | ضراعتلا

 ةماسم نب دمج ىلع رمج ءاضقب ذخؤي ال هنأ : مساقلا نبا نع غبصأ ىورو

 كلذو « عيبرلا ليوحت يف فوع نب نمحرلا دبعل هئاضقب ذخؤيو . جيلخلا يف

 اذهو . لبق نكي / قيرطب هيلع ره نأ نم رسيأ عيبرلا ليوحت نأ ىأر هنأ
 . انضرغ بسحب فاك ردقلا



 لكل

 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو .. محرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست ملسو هبحصو

 5 بّصَغلا باتك

 8 ٠ ةحاش ذه ع ناين | ْخ : أ : ناباب هيفو

 بجوملا : لوالا : ناكرأ ةثالث هيفو ناضل يي لو

 : ىناشلا بابلا امأو . بجاولا : ثلاشثلاو . ناضلا هيف ام : يناثلاو : '

 نو . بوصغملا ىلع ئراوطلا يف وهف

 1 | | 5 لأ : لام لع ع المتس وه : بصغل *
 8 .٠ 1 الأ |

 .٠ عامجإلاو 2, هن او « باع مرح وهو 0 ىح ريعب ريغل -. 0





 ما

 لوالا بابلا

 نامضلا يف :

 بوصغلا لاملا ذخأل ةرشابملا امإ وهف « ناضلل .بجولا امأو : .لوألا نكرلا

 2 . هيلع ديلا تابثإ امإو « فلتملا ببسلل ةرشابملا امإو « هفالتإل وأ

 ةطساوب فلتلا لوانت اذإ ناضلا هترشابُب لصحي يذلا ببسلا يف اوفلتخاو
 رئاط هيف ًاصفق حتفي نأ لثم كلذو ؟ ال مأ ناض هب لصحي له رخآ ببس

 . ُهْجِهَي مل وأ ناريطلا ىلع هجاه : هنضي : كلام لاقف . حتفلا دعب ريطيف

 ىلع ةَجيهَب نأ نيب يعفاشلا قرفو « لاح ىلع نضي ال ةفينح وبأ لاقو

 . ١ هجه مل نإ نضي الو : هجاه نإ نضي : لاقف ٠ هجيهي ال وأ ناريطلا

 : نالوقي يعفاشلاو كلاف ٠ كلهف ءيش هيف طقسف ًارثب رفح نم اذه نمو

 نمضي مل الإو هيف فلت ام نض ًايّدعت ُهّرْفَح نوكي نأ ثيحب هرفح نإ

 يف طرتشي لهو ءرئاطلا ةلأسم يف نضي ال هنأ ةفينح يبأ لصأ ىلع ءيجيو

 نإو « ًاطخو ًادمع نضت لاومألا نأ رهشألاف ؟ طرتشي ال وأ دمعلا ةرشابللا

 نأ هيف طرتشي لهو « بابلا اذه نم ةيئزج لئاسم يف اوفلتخا دق اوناك

 كلذلو . ًاراتخم ' نوكي نأ طرتشي هنأ يمفاشلا دنع مولعملاف ؟ ًاراتخم نوكي

 . فالتإلا ىلع هركملا ينعأ : ناضضلا هركملا ىلع ىأر

 اي ذي زيف

 )١( دمحأو ؛ كلام دنع اهنض تبهذف « اهطابر نم ةاد لح وأ ءزاطف ءرئاط ىلع ًاصفق حتف اذإ .
 باحصأ لاقو . ابهذ ىتخ اههجاهأ نوكي نأ الإ هيلع ناض ال : يعفاشلاو « ةفينح وبأ لاقو
 هيفف كلذ بيقع ابهذ نإو « اهنضي مل « ابهذ مث , حتفلاو « لحلا دعب افقو نإ : يعفاشلا

 نالوق .

 ينغملا ) رظنا 5١7/0 ( عومجملا عم بذهملا ) رظناو ١١/591 ( ةضورلا )و ( .



 نريد

 تفلتوأ هنيع تَّفلّنَأ ) لام لك وهف ناضلا هيف بجي ام امأو : يناثلا نكرلا

 ايف كلذو ٠ كلقو هيلع ديلا تطلس وأ ءامسلا نم رمأب هّنْيَع بصاغلا دنع
 لاقف .راقعلا لثم لوحي الو لقني ال ايف اوفلتخاو « قافتاب لوحيو لقني
 وبأ لاقو « اهتيق نضرادلا تمدهنا نإ اهنأ ينعأ . بصغلاب نمضت اهنإ : روهجلا

 . 9 نمضي ال : ةفينح

 ف 0 ل

 ناك نإ بصاغلا ىلع بجاولاو « بصغلا يف بجاولا وهو : ثلاثلا نكرلا

 اذهو « هنيعب هدري نأ ناصقت الو ةدايز هلخدت م هنيعب هدنع ًاًماق لاملا

 ًانوزوم وأ ًاليكَم ناك اذإ هنأ ىلع اوقفتا مناف هنيع تبهذ اذإف « هيف فالتخا ال

 يف اوفلتخاو . ًانزوو ةّفص كلهتسا ام لثم ينعأ « لثملا بصاغلا ىلع نأ
 موي ةيقلاب الإ هريغو ناويحلا نم ضورعلا يف يضقي ال : كلام لاقف ضورعلا
 مزلت الو « لثملا كلذ يف بجاولا : دوادو ةفينحوبأو يعفاشلا لاقو . كلهّتسا

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( فلتأ ليم لك ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخست يف .
 رهاظ اذهو « اهبصاغ ىلع اهناض بجي هنإف : رودلاو ٠ يضارألاك راقعلا نم ًائيش بصغ اذإ )١(
 . نسحلا نب دمو « يعفاشلاو « كلام لاق هبو « هباحصأ نع صوصنملا وهو « دمحأ بهذم
 ةيق مرغ « بصاغلا نم قرغ اهباصأ مث « اهعرزف « ًاضرأ بصغ نيف دمحأ نع روصنم نبا ىورو

 . بصغلاب نضت ال اهنأ اذه رهاظو « ءيش هيلع نكي مل « ءامسلا نم ًائيش ناك نإو . ضرألا

 نض . اهفلتأ نإو «٠ بصغلاب نمضت الو ٠ اهبصغ روصتي ال : فسوي وبأو « ةفينح وبأ لاقو
 . ( 18/5 مالسلا لبس ) رظناو ( 78170 ينغملا )رظنا . فالتإلاب

 موي ُةَقٌوُط ٠ ضرألا نم ربش ديق مظ نم » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لوألا لوقلا ةجحو
 « بصغي هنأ ِهَنلَ ينلا ربخأف . اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيلع قفتم « نيضرأ عبس نم ةمايقلا

 . لوقنملاك بصغلا يف هناضذ بجو « عيبلا يف نمض ام نألو « هيف ماظيو



 سدر

 . 27 لثملا مدع دنع الإ ةيقلا

 ًاصقش قتعأ نم » : هَل ينلا نع روهشما ةريره يبأ ثيدح كلام ةدمعو

 م هنأ هنم ليلدلا هجوو « ثيدحلا 29« لدعلا ةيق يقابلا هيلع َمّوُق دبع يف هل

 . ةبقلا همزلأو لثلا همزلي
 (9 © معّنلا َنِم َلَمَق ام ٌلْقّم ٌءاَرَجَف >: ىلاعت هلوق ةيناثلا ةفئاطلا ةدمعو

 مهل ةجحلا نمو « هيلع ىدعتملا دنع ةدوصقملا يه نوكت دق ءيشلا ةعفنم نألو

 ضعب دنع ناك ٍوّتِلَم هللا لوسر نأ » هريغو سنأ ثيدح نم دواد وبأ هجرخ ام

 : لاق « ماعط اهيف اهل ةعصقب ةيراج نينمؤملا تاهمأ ىدحإ تلسرأف « هئاسن

 ىلإ اهادحإ مضف نيترشكلا هلم ينلا ذخأف ٠ ةعصقلا ترسكف اهديب تبرضف

 ىتح « اولك اولك كمأ تراغ : لوقي وهو ماعطلا عيمج اهيف لعجو ىرخألا
 « اوغرف ىتح ةعصقلا ٍعُِيَم هللا لوسر سبحو « اهتيب يف يتلا اهتعصق تءاج

 يفو 9« هتيب يف ةروسكملا سبحو « لوسرلا ىلإ ةحيحصلا ةفحصلا عفدف

 تلاق اهنأو « ءانإلا ترسكو تراغ ىتلا يه تناك ةشئاع نأ » : رخآ ثيدح

 لثم ماعطو « ءانإ لثم ءانإ : لاق ؟ تعنص ام ةرافك ام » : ٍهَِئَي هللا لوسرل

 . © « ماعط
 نبا #* ئه

 « هريغ وأ ناك ًاناويح لثملا بجي هنأ نييفوكلاو ٠ يعفاشلل لوألا : لاوقأ ةثالث هيف يبقلا )١(
 . همدع دنع الإ ةبقلا ٌىزجت الو

 . هتيقب نضي يبقلا نأ : ةيوداهلل يناثلاو
 « ضورعلا نم كلذ ادع امو ءهلثفف . نزوي وأ , لاكي ام : ةيفنحلاو . كلام لاقو

 . ( 9٠/؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( ا6/“ مالسلا لبس ) رظنا . ةهقلاف « تاناويحلاو

 . كلذ لمأتف . فلؤملا هركذ امل فلاخم ةفينح يبأ لوق نأ نيبتي اذهو
 . هيلع قفتم ثيدحلا « لدعلا ةيق قابلا هيلع « موق دبع يف هل ًاصقش قتع نم » ثيدح (؟)
 . و6 ةيآ ةدئاملا (؟)

 « ءانإب ءانإو « ماعطب ماعط ه دازو ةشئاع ةبراضلا ىمسو , يذمرتلاو ٠ يراخبلا هاور ثيدحلا )ع

 . ةححصو

 . اذه لبق يذلا ثيدحلا وهو ٠ ثيدحلا جيرخت مدقت (5)





 6٠م

 يناثلا بابلا
 ئراوطلا يف

 لّبق نم امإ ناذهو « ناصقنب امإو ةدايزب امإ بوصغملا ىلع ئراوطلاو
 هنإف ءامسلا نم رمأب نوكي يذلا ناصقنلا امأف . قلاخلا لبق نم امإو « قولحلا

 نأ هل نإ ليقو ء« بصغلا موي هتيق هنضي وأ « ًاصقان هذخأي نأ الإ هل سيل

 بصاغلا ةيانجب صقنلا ناك نإ امأو . بيعلا ةيق بصاغلا نضيو هذخأي
 .هذخأي وأ بصفلا موي ةيقلا هنضي نأ نيب بهذملا يف ريخم بؤوصغلملاف

 ةيانجلا هتصقن ام نوئحس دنعو . مماقلا نبا دنع ةيانجلا موي ةيانجلا هتصقن امو

 هذخأي وأ ةهقلا هنضي نأ نيب ريخم هنأ ىلإ بهشأ تهذو « بصغلا موي

 بهذ هييلإو « ءامسلا نم رمأب باصي يذلاك ةيانجلا يف هل ءيش الو « اصقان

 ٠ . زاوملا نبا

 بصافلا ىلع ًانومضضم بوصغملا لعج نم نأ فالتخالا اذه يف ببسلاو
 يف ثدح هنأك . ناصقن وأ ءاف نم هيف ثدح ام لعج بصغلا موي ةهقلاب

 ناكأ ءاوس ًائيش ناصقنلا يف هيلع بجوي لو ةلغلا هل بجوأف « حيحص كلم
 ظ . 2 ةفينخ يبأ لوق سايق وهو « هللا دنع نم وأ هببس نم

 . كلذ يف ءاماعلا نيب فالخ ال' ء صقنلا شرأ بجو « اهايدث طقسف « ًادهان

 « يعفاشلا لاق هبو ء هصقن ناض بجو « هتيق تصقنف « هتيحل تتبنف « درمأ دبعلا ناك نإو

 ةعانصلا هبشأف « ًاحيحص أادصق دصقي ال تئافلا نأل « هناضأ بجي ال : ةفينح وبأ لاقو . دمحأو
 1 دا ١ . ةمرحملا

 « هفلت يشخو ٠ نفع وأ هداسف فيخو « لثبا ماعطك رقتسم ريغ ًاصقت بوصغللا صقن نإو
 نضي ال هنأ : رخآ لوق هلو . يغفاشلا صوصنم وهو . دمحأ بهذم وهؤ . هصقن ناض هيلعف

 « هنض « ءيش صقن اماكو « هصقت ردق ملعي ال هنأل ؛ « هلدب همزلي ال : ةلبانحلا نم يضاقلا لاقو

 - ؛ هداف رقتسي قح هكرت نيبو « هلدب ذخأ نيب هبحاص ريختي : ةلبانحلا نم باطخلا وبأ لاقو



 د

 لعج نمو , طقف بصغلا موي هتيق هنضي نم لوق سايقف ةلملابو
 عفرأب هذخآ هيلع هدي تناك ناوأ لك يف هتيقب بصاغلا ىلع ًانوضم بوصغملا

 دنع نم وأ هلعف نم ناكأ ءاوس « ناصقنلا ناضو ةلغلا در هيلع بجوأو « مقلا
 نم نوكت يتلا ةيانجلا نيب قرف نمو . هلوق سايق وأ يعفاشلا لوق وهو « هللا
 كلام بهذم روهشم وهو « ءامسلا نم رمأب نوكت ىتلا ةيانجلا نيبو « بصاغلا

 ءيشلا ىلع بصاغلا ةيانج نأ ىأر هنأل « هبشلا سايق هتدمعف « مساقلا نباو

 كلم يف وهو هيلع ىنج ول اك « هنم رركتم ناث بصغ وه هبصغ يذلا
 . هيلع فقف بابلا اذه يف فالتخالا ةتكن وه اذهف ٠ هبحاص

 بوصغملاف « بصاغلا لعف ريغ نم بصاغلا دنع ةيانجلا تناك نإ امأو

 نيبو « يناجلا بصاغلا عبتيو بصغلا موي ةيقلا بصاغلا نضي نأ نيب ريخم

 نيعلا ىلع تايانجلا كح اذهف « تايانجلا حب يناجلا عبتيو بصاغلا كرتي نأ

 اهنإف ء بصاغ اهبصغي نأ ريغ نم نيعلا ىلع ةيانجلا امأو . بصاغلا دي يف
 نم دوصقملاو « ةعفنملا نم ًاريسي لطبت ةيانج : نيمسق ىلإ كلام دنع مسقنت
 ًاحيحص َمْوَقُي نأب كلذو « ةيانجلا موي صقن ام هيف بجي اذهف « قاب ءيشلا

 ْ .٠ نيتيقلا نيب ام ىطعيف « ةيانجلاب مّوَقّيو

 ا 0 . هصقن شرأ ذخأيو -
 هنم ذخأيو « بصاغلا ىلإ ههلست وأ « هل ءيش الو ء هكاسمإ نيب ريختي : ةفينح وبأ لاقو

 ًآزيفق عاب ول ؟ زوجي ال اذهو « ةدايزو « هليك لثم هل لصحل , صقنلا نض ول هنأل « هتيق
 يعفاشلا بهذمل ( 11/0 ةضورلا ) رظناو ( 101/0 ينغملا ) رظنا . مهردو « ءيدر زيفقب ًاديج

 درو « اهلك هتمزل « هتيصخ وأ هفنأ وأ « هركذ وأ « هيدي وأ « هينذأ عطقف « ًادبع بصغ نإو

 . يعفاشلاو , كلام لاق اذهبو . دمحأ هيلع صن . دبعلا

 هكليو « هتيق ذخأ نيبو « هل ءيش الو «ربصي نأ نيب كلاملا رّيخي . يروثلاو « ةفينح وبأ لاقو
 . لاومألا رئاسك هل هناض عم هيلع هبحاص كلم ىقبي الف ٠ لام ناض هنأل « يناجلا

 نوضضملا نألو « هتلمج نع كلملا لاوز ىلع هناض فقي الف . ضعبلا فلتملا نإ : لوألا لوقللو

 . ( قباسلا ردصملا ) رظنا . هناضب هريغ نع كلملا لوزي الف ٠ توفللا وه



 ؟ ول

 ًاريخم نوكي هبحاص نإف « دوصقملا ضرغلا لطبت امم ةيانجلا تناك نإ امأو

 يعفاشلا لاقو ةيانجلا ةيق ذخأ ءاش نإو « هتهق ذخأو يناجلل هماسأ ءاش نإ

 رثكأ فالتإ هيبشتو ٠ بصاغلا ىلع لجلا ىلإ تافتلالا فالتخالا ببسو
 لعفب نوكي نأ : امهدحأ : نيمسق ىلع هنإف ءانلا امأو . نيعلا فالتإب ةعفنلا
 امم نوكي نأ : يناثلاو . بهذي بيعلاو نمسي لوزمهملاو ربكي ريغصلاك هللا
 . توفب سيل هنإف لوألا امأف . بصاغلا هثدحأ

 نبا هاور ايف مسقني هنإف بوصغملا ءيشلا يف بصاغلا هثدحأ امب ءانلا امأو

 ,هلام نم هيف لعج دق نوكي نأ : امهدحأ : نيمسق ىلإ كلام نع مماقلا
 . كلذ هبشأ امو ءانبلا يف شقنلاو بوثلا يف غبصلاك ةمئاق نيع ةلام

 ةطايخلاك لمعلا ىوس هلام نم هيف لعج دق نوكي ال نأ : يناثلاو

 . تيباوت اهنم لمعي ةبشخلاو ةطنحلا نحطو جسنلاو

 ىلإ مسقني هنإف « ةئاق نيع هَل ام هلام نم هيف لعجي نأوهو : لوألا هجولا امأف
 ةعقبلاك هلاح ىلع هتداغإ هنكمي امم ءيشلا كلذ نوكي نأ : اههدحأ : نيمسق

 هغبصي بوثلاك هتداعإ ىلع ردقي ال نأ : يناثلاو . كلذ هبشأ امو اهينبي
 بصاغلا رمأي نأ نيب ريخم هنم بوصغملاف لوألا هجولا امأف . هتلي قيوسلاو
 نيبو « هريغ وأ ضيقن نم هلعج امم اهيف هل ام ةلازإو اطاح ىلع ةعقبلا ةداعإب

 . علقلا رجأ طح دعب ًاعولقم ضقنلا نم اهيف هلام ةيق بصاغلا يطعي نأ

 رجأتسي اهإو « هريغب الو هسفنب كلذ ىلوتي ال نمم بصاغلا ناك نإ ذهو

 نإ امأو « ةيق هل تناك نإ اذه « علقلا رجأ كلذ نم طحي ال هنإ ليقو « هيلع

 قح نم نأل « ءيش هيف بوصغملا ىلع بصاغلل نكي مل ةهق هل نكت مل
 كلذب هبلاطي م نإف « هتئيه ىلع هنم بصغ ام بصاغلا هل ديعي نأ بوصغملا



 ا

 . لاقم هل نكي مل

 ههبشأ امو غبصلا ةيق عفدي نأ نيب ريخم هيف وهف : : يناثلا هجولا امأو

 هتلي يذلا قيوسلا يف الإ « هبصغ موي بوثلا ةيق هنضي نأ نيبو هبوث ذخأيو

 نوكيو ابرلا نم هلخدي امل هيف ريخي الف « ماعطلا نم كلذ هبشأ امو نمسلا يف

 . ")هل لثم ال ايف ةيقلا وأ ٠ لثلا هيف بصاغلا مزلي اتوف كلذ

 بصاغلا ثدحأ نوكي ال نأ وهو «.لوألا مسقتلا نم : يناثلا هجولا امأو

 : نيمسق مسقني ًاضيأ كلذ نإف « لمعلا ىوس بوصغملا ءيشلا يف هثدحأ اهف

 يف ةطايخلا ةلزنمب همسأ نع ءيثلا هب لقتني ال أريسي ب كلذ نوكي نأ : اهدحأ

 بوصغلملا ءيشلا هب لقتني ًاريثك لمعلا نوكي نأ : يناغلاو ةلوفرلا وأ بوثلا

 غبصب هغبصي نأ : ثلاشلا . هنم بوصغمل غبصب هغبصي نأ : يناقلاو « هل غبصب هغبصي نأ : اهدحأ.

 . اهريغل

 ةيق نوكت نأك صقنت ملو « اهتيق دزت مل « املاح غبصلاو ٠ بوثلا نوكي نأ امإ ولخي ال لوألاو

 . فصنلاب ناكيرش اههف « غبصلا دغب ةرشع تراصف ةسمخ دحاو لك

 ءرظن « ةرشع لصألا يف ةهقلاو نيرشع نايواسي اراصف « غبصلا دعب اهتيق تداز اذإ : يناثلاو
 « غبصلل ةدايزلا تناك نإو « بوثلا بحاصل ةدايزلا تناك « بوشلل ةدايزلا تناك نإف

 ٠ دمأ لو اذه « والاب اهني يم أعم امل ةدايزلا تناك نإو « غبصلا بحاصل ةدايزلاف

 . يعفاشلاو
 مو « اهتيق هت دزتت ل نإف , هب هغيصيف « دحاو نم ًاغبصو « ًابوث بصفي نأ: : يناشلا مسقلا

 نإو « بصاغلل ءيشالو . كلاملل يهف ؛ « ةيقلا تداز نإو « هيلع ءيش الو ء اهدر , صقنت

 ْ . هنضي مل « راعسألا ريغتل صقن نإو ٠ صقنلا ناض بصاغلا ىلعف « غبصلاب تصقن

 تناك نإف « هب هغبصيف « رخآ غبصو « لجر بوث غبصو « لجر .بوث بصغي نأ : كلاغلا مسقلا
 غبصلاب تصقت نإو « امل ةدايزلاف « تداز نإو « املام ردقب ناكيرش اههف ٠ املاحب ناتيقلا

 نإو « بصاغلا ىلع هب عجريو « غبصلا بحاص نم صقنلا نوكيو « بصاغلا ىلع ناضلاف

 لام صقت ناكو ء بصاغلا هنضي مل ء امهرعسل وأ « غبصلا رعس وأ « بايثلا رعس صقنل صقن

 ..( ينفملا ) رظنا . دمحأ بهذم اذهو . هبحاص نم اههنم دحاو لك



 حلا

 ةضفلاو هجسني لزغلاو هنحطي حمقلاو ًاتوبات اهنم لمعي ةبشخلاك همسا نع
 ذخأيو « بصاغلل هيف قح الف لوألا هجولا امأف . مهارد وأ ًاَيِلَح اهغوصي

 مزلي توف وهف يناثلا هجولا امأو « ًالومعم بوصغملا ءيشلا هنم بوصغللا
 ليصفت اذه « لثم هل ايف هلثم وأ هبصغ موي بوصغلا ءيشلا ةيق بصاغلا

 هلصأ ٠ بوصغملل هلك كلذ لعجي بهشأو « ىنعملا اذه يف مساقلا نبا بهذم

 غبصلا نم هذخأ ىلع ردقي ال اهف بصاغلل قح ال هنإ : لوقيف ناينبلا ةلأسم
 . نيحطلاو غابدلاو جسنلاو ةلوفرلاو

 موي ةيقلا هيف بصاغلا مزلي تيوفت غبصلا نأ سابع نبا نع يور دقو

 ةيقب اذهو « غبصلا ةيقب اذه « نيكيرش نانوكي اهنإ ليق دقو ٠ بصغلا

 ةيق عفدي نأ بصاغلا ىبأ نِإو « غبصلا ةيق عفدي نأ بوثلا بر ىبأ نإ بوثلا

 نإ : لاقو ةطقللا باتك يف ةنودملا يف مماقلا نبا هركنأ لوقلا اذهو « بوثلا

 . ةيلج ةهبش هجوب ناك ايف الإ نوكت ال ةكرشلا

 اهنيب ةكرشلا زيجي هنأ الإ مماقلا نبا لوق لثم غبصلا يف يعفاشلا لوقو

 نضيو « بوثلا صقن نإو هنكمأ نإ غبصلا بلقب بصاغلا رمؤي هنإ : لوقيو

 بصاغلا لام َلَحَتْسُي ال نأ يضتقت عرشلا لوصأو « ناصقتنلا رادقم بوصغملل

 هيلع هلوقب جتخ جتحي نأ الإ « ًانيع وأ ةعفنم ناكأ ءاوسو . هبصغ لجأ نم

 هنأ لوألا هموهفمو « لمت اذه نكل « قح ماظ قرعل سيل ٠ مالسلاو ةالصلا

 قلعتملا هلام ينعأ ء هبصغ يذلا ء ءيشلا نيبو هلام نيب ةدلوتم ةعفنم هل سيل

 . ريغتي مل وأ ريغت بوصغملا ريغ يف بجاولا كح وه اذهف « بوصغللاب

 نأ : امهدحأ : نيلوق ىلع بهذملا يف كلذ يف فلتخاف ؛ هتلغ كح امأو

 « بوصغملا ءيشلا فالخب اهكح نأ : يناثلاو ٠ بوصغملا ء ءيشلا مح ةلغلا كح

 باحصأ نم بهشأ لاق هبو « بوصغملا ء ءيثلا كح اهكح نأ ىلإ بهذ نف

 لوق ىلع اهتيق هيلإ تهتنا امم رثكأ وأ اهضبق موي ةلغلا همزلت امنإ : لوقي كلام



"١1 

 بوصغملا ءيشلا ةيق ال اهبصغ موي نم مقلا عفرأ همزلي بصاغلا نأ ىري نم
 . بصغلا موي

 اوفلتخاف ٠ بوصغملا ءيشلا كح فالخب ةلغلا مح نأ ىلإ اوبهذ نيذلا امأو
 ىلع ناض ال هنأ ةنيبب تفلت نإ اهنأ ىلع مهقافتا دعب ًاريثك أفالتخا اهكح يف
 . هيلع بلغي ال ام ناك نإو قدصي م اهنلت ىعدا نإ لو « بماغل

 ةثالث ىلإ مسقنت لالغلا نأوه ةلغلا مح يف ءالؤه بهذم ليصحتو

 وهو هتقلخو 0 عن لع يومنا . ءيشلا نع ةدلوتم ةلغ : اهدحأ : ماسقأ

 ةيشاملا نبلو رملا لثم وهو ٠ هتروص ىلع ال ءيشلا نع ةدلوتم ةلغو « دلولا
 ةيرْكألا يهو ,« عفانم يه لب ةدلوتم ريغ لالغو « اهفوصو اهنبجو
 . كلذ هبشأ امو تاجارخلاو

 هدري بصاغلا نأ هماعأ فالخ الف هتروصو هتقلخ ىلع ناك ام امأف
 اذإ كلذ يف اوفلتخا افإو . بصاغلا 0 دلو ناك نإو ةبوصغملا مألا عم دلولاك
 لب : يعفاشلا لاقو « مألا ةهقو دلولا نيب ريخم وه : كلام لاقف « مألا تتام

 () سايقلا وهو مالا ةيقو دلولا دري

 دنع دلو ناك نإو ) باوصلاو ( بصاغلا دلو ناك نإو ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف )١(
 20. (بصاغلا

 2« هدنع تلمحف ؛ ًالئاح بصغ ول كلذكو « نومضم دلولاف « ناويحلا نم الماح بصغ اذإ ()

 دمأو يمفاشلا لاق اذهب . اهدلو نض تدلوو
 بصغلا ذإ ؛ بوصغب سيل هنأل , نيتروصلا يف دلولا نامض بجي ال : كلامو « ةفينح وبأ لاقو

 . دجوي منو ,روظحم لعف

 .زوللاو ءزوجلاو « ةفدصلا يف ةردلاك « هيف ام نض « ءاعولا جراخ نمض ام نأ : لوألا لوقللو
 . ( ؟الذرو ينغملا ) رظنا

 , اهريغو ء ةعانصلا ملعتو « ِنَمّدلك بصغلا ناض ةنوضم بصاغلا دي يف بصغلا دئاوز لكو
 - , ًادرفنم فلت ءاوس ء هنض , بصاغلا دي يف هنم ءيش فلت ىتم ناويحلا دلوو . ةرجشلا ةرمو



 نضل

 : امهدحأ : نالوق هيفف هتروصو لصألا ةقلخ ريغ ىلع ًادلوتم ناك نإ امأو

 ناك نإ بوصغملا ءيشلا عم هدر همزلي هنأ : يناثلاو . دلوتلملا كلذ بصاغلل نأ

 ءيشلا فلت نإف « هلوق نم الإ كلذ فرعي ملو اهفلت ىعدا نإ اهتيق وأ اًماق

 هذخأي نأ نيبو « ةلغلا يف هل ءيش الو هتيقب هنضي نأ نيب ًاريخم ناك بوصغلا

 هنأ : اهدحأ : لاوقأ ةسمخ ىلع هيف اوفلتخاف « دلوتم ريغ ناك ام امأو

 ليصفت ريغ نم هدر همزلي هنأ : يناثلاو . ليصفت ريغ نم ةلمج هدر همزلي ال

 وأ عفتنا نإ درلا همزلي الو « ىركأ نإ درلا همزلي هنأ : ثلاغلاو . ًاضيأ

 . لطع نإهمزلي الو « عفتنا وأ ىركأ نإ همزلي : عبارلاو

 عفانم ةيق دري هنأ ينعأ « لوصألاو ناويحلا نيب قرفلا : سماخلاو

 ةبوصغملا نيعلا نم لتغا ايف هلك اذهو « ناويحلا عفانم ةيق دري الو « لوصألا

 . اهمايقو اهنيع عم

 اهب رجتيف اهبصتغيف ريناندلاك اهنيع ليوحتو اهفيرصتب اهنم لتغا ام امأو

 . دمحأو ٠ يعفاشلا لوق اذهو . هلصأ عم فلت مأ -

 نم عنتيف « اه بلاطي نأ الإ « بصغلا دئاوز ناض بجي ال : كلامو « ةفينح وبأ لاقو
 بهذمل ( 7١/؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ةعيدولاك اهناض بجي الف « ةبوصغم ريغ اهنأل « اهئادأ

 . ةفينح يلأ

 رظنا . لصألاك فلتلاب هنضيف « بصغلاب هدي يف لصح « هنم بوصغللا لام هنأ : لوألا لوقللو

 ظ . ( ينغلا )
 ىلع هدودرو . لاوقألا هذمل ( 511/8 ىلحا ) رظنا . معأ هللاو ء هحجرن ام وه لوألا لوقلاو
 . يناثلا لوقلا

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( ًادحاو ًالوق ةلغلاف ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف .



 اضيحلال

 لصألا نود ةلغلا بصغ دصق اذإ امأو . © لصألا بصغ دصق اذإ ًاضيأ اذهو

 « ىركأ وأ عفتنا وأ لطع ءاوس كلذ يف فالخ الو « قالطإب ةلغلل نماض وهف

 ةباد ىلع ىدعت نم هنإ : ةفينح وبأ لاقو . هب لازي ال امب وأ هب لازي امم ناك
 هنأل « هلمح يف الو اهايإ هبوكر يف هيلع ءارك الف اهيلع لمح وأ اهبكرف لجر
 امل هنإف ٠ لوحيو لقني ام لك يف هلوق اذهو « هيّدَعَت يف تفلت ْنِإ ال نماض

 ايف ةيكلاملا لوقت اك ةعفنملا هل تزاج هتمذ يف راصو يدعتلاب هنض دق هنأ ىأر

 تلوحت هب رجتا يذلا نأ اههنيب قرفلا ناك نإو « بوصغما لاملا نم هب رجتا

 . © هنيع لوحتت مل اذهو « هنيع

 عيمعت يف مهفالتخا اهدري ال وأ ةلغلا بصاغلا دري له يف مهفالتخا ببسو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو 6“ ناضضلاب جارخلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 نأ هيلع فرص يذلا دارأف ٠ بيعب هيف ميق مالغ يف وهو ٠ ببس ىلع جرخ اذه

 لمحي مأ هببس ىلع رصقي له ببس ىلع ماعلا جرخ اذإو « هتلغ ىرتشملا دري

 ىلع محلا اذه انهه رصق نف . روهشم راصمألا ءاهقف فالخ هيف ؟ هموع ىلع

 نأ لثم « ةهبشب ناسنإلا ىلإ راص اهف ناضضلا لبق نم ةلغلا بجت افإ لاق هببس
 . هنم قحتسيف هلغتسيف ًائيش يرتشي
 حبرلا : دمحأ باحصأ لاقف . اهنثب رجتاو , اهعابف « ًاضورع وأ « اهي رجتاف « ًانافأ بصغ اذإ ()

 ناك نإ : ةلبانحلا نم باطخلا وبأو « رفعج وبأ فيرشلا لاقو . هل ةارتشملا علسلاو ؛ كلامال

 يف هارتشا نإو . هب قدصتي هنأ دحأ نعو : فيزشلا لاق « كلاثل جيرلاف ' لالا نيعب ءارشلا

 . ( قباسلا ردصلل )رظنا . . هيلوق دحأ يف يمفاشلاب , ةفينح

 . ملعأ هللاو . هحجرن ام وه لوألا لوقلاو

 . 718/؟ ةفينح يأ بهذمل ةلئسملا هذه يف فلؤملا هركذ ام رظنا (0)

 نود بصاغلا كلم ةرجألا نإف « ةرجألا ذخأو « ارهش ناسنإ نم بوصغملا رجأ ول كلذكو

 كال .١ كلاملا

 ينغملا ) رظنا . رادلا ةرجأ هلو « بوكرلا يف لثملا ةرجأ كلاملف : يعفاشلاو « دمحأ دنع امأ

 . هحجرن ام وه و. يعفاشلا بهذمل( 75/5 ةضورلا:) رظناو ..دمحأ بهذملا 6



 نيحدر

 سيلو « ملاظ هنأل ةلغلا هل زوجت الف ةهبش هجو ريغب هيلإ راص ام امأو
 ثيدحلا اذه مومع ينعأ : ةلغلاو لصألا يف ثيدخلا اذه ممعف . قح ملاظ قرعل

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ممعف رمألا سكع نم امأو . يناثلا صصخو'

 هلوق صصخو « هيلع جرخ يذلا ببسلا نم رثكأ ىلع 7« ناضلاب جارخلا »
 ةبقرلا يف كلذ لعج نأب « قخ ملاظ قرعل سيل » مالسلاو ةالصلا هيلع
 انلوق نم مدقت اك ىنعملا نم امأو : ٍنصاغلا ةلغلا دري ال : لاق ةلغلا نود

 وأ نمضتلا ربتعي نأو « ًادحاو ىزحجم ةدلوتملا نايعألاو عفانملا يرجت نأ سايقلاف

 .ربتعي الا

 . ناسحتسا يهف نيذه نيب يتلا ليواقألا رئاس امأو

 هنأ هضرأ ريغ يف ًاناينبو ةلجلاب ارم وأ ًالخت سرتغا نم نأ ىلع ءاماعلا عمجأو

 نأ هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام ثيدح نم تبث امل علقلاب رمؤي
 ماظ قرعل سيلو هل يهف ةتيم ًاضرأ ايحأ نم » : لاق هني هللا لوسر

 . ريغلا ضرأ يف سرتغا ام وه دنع افلا قرعلاو 2« قح

 )١( ثيدحلا جيرخت مدقت .

 . ثيدحلا جيرخت مدقت ()

 : يعليزلا لاق (؟)

 يف يلصوملا ىلعي وبأ هاور « قح ملاظ قرعل سيلو : هل يهف « ةتيم ًاضرأ ايحأ نم » ثيدح

 « جارخلا يف دواد وبأ هاورو « ةشئاع نع يدع نبا هاورو « هننس يف ينطقرادلا هاورو « هدنسم

 ثيدح : يذمرتلا لاق « ديز نب ديعس نع « تاوملا » يف يئاسنلاو « ماكحألا يف يذمرتلاو

 هاورو . ىهتنا . ًالسرم تلم ينلا نع ةورع نع ماشه نع مهضعب هاور دقو : بيرغ نسح
 : ديز نب ديعس نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع : لاق ًادحأ معن ال : لاقو « هدنسم » يف رازبلا
 وبأ هجرخأ يذمرتلا هيلإ راشأ يذلا لسرملا اذهو . ىهتنا . ماشه نع بويأ نع باهولا دبع الإ

 لاق : دازو . هلثم لاق ِةَئيلَع يبنلا نأ » هيبأ نع ةورع نع ىحي نع قحسإ نبا قيرط نم دواد

 سرغ ُهْنِيَي هللا لوسر ىلإ اصتخا نيلجر نأ ثيدحلا اذه ينثدح يذلا ينربخ دقلف : ةورع
 - هلخن جرخي نأ لخنلا بحاص رمأو « هضرأب ٍضرألا بحاصل ىضقف ءرخآلا ضرأ يف ًالخن اهدحأ
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 يذلا ينثدح دقلو : ةورع لاق : ةدايز ثيدحلا اذه يف دواد وبأ ىورو

 ًالخن امهددحأ سرغ ٍهَِلَي هللا لوسر ىلإ اصتخا نيلجر نأ » ثيدحلا اذه ينثدح

 لخنل اهنإو سوؤفلاب اهوصأ برضتل اهنإو اهتيأر دقلف : لاق « اهنم هلخن جرخي .
 0 . ها هجم

 عرز نم نأ كلام نع روهشلا يف يور ام الإ . « اهنم تّجرخأ ىتح "7 م

 علقي نأ ضرألا بحاصل نكي مل هتعارز ناوأ تافو هريغ ضرأ يف ًاعرز
 ْش . ضرألا ءارك عرازلا ىلع ناكو « هعرز

 لك نإ : هلوق ىلعو ءروهملا لوق سايق هبشي ام هنع يور دقو

 اذه ىلع عرزلا نوكي بوصغمال هنأ هلازأو هعلق اذإ هب بصاغلا عفتني ال ام

 هتقفن هل هريغ ضرأ يف عرازلا : اولاقف راثلاو عرزلا نيب موق َقّرفو . عرازلل

 نع يورو . ديبع وبأ لاق هبو «ةنيدملا لهأ نم ريثك لوق وهو « هتعيرزو

 ريغب موق ضرأ يف عرز نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ جيدخ نب عفار

 ,« لإ ءيش عرزلا نم هل سيلو هتقفن هلف مهنذإ

 ثيللا نع ًاضيأ يئاسنلا هجرخأو . سوئفلاب اهوصأ برضتل اهنإو « اهتيأر دقلف : لاق ءاهنم <

 كلام هاور كلذكو « ًالسرم لاق هيي يبنلا نأ هيبأ نع ةؤرع نب ماشه نع ديعس نب ىبحي نع

 . ( 505/0 راطوألا لين ) رظناو ( ؟88/6 ةيارلا بصن ) رظنا . ةيضقألا باتك يف أطوملا يف
 هنأ ىلع لدي ام سوماقلا يفو « ةليوطلا يهو « ةيمع عمج ميلا ديدشتو « ةلمهملا ضب ( مع ) )١(

 . ( لينلا ) رظنا . مضيو : ليوطلا لخنلاب هريسفت دعب لاق هنأل « هلوأ حتف زوجي
 عفار ثيدحلا يوارو « نسح ثيدح وهو : يراخبلا لاقو « يئاسنلا الإ ةسملا هاور ثيدحلا )١(

 « ضرالل كلاما عرزلا ناك , اهعرزو « ًاضرأ بصغ نم نأ ىلع ليلد هيف : يناكوشلا لاق
 ثيدحلا اذه ىلع لمعلاو : يذمرتلا لاق « ضرألا كلام هل هماسي عرزلا يف همرغ ام بصاغللو

 لاق اك هب لدتسا دقو : نالسر نبا لاق . قحسإو ء دمحأ لوق وهو « معلا لهأ ضعب دنع

 نأ امإ ولخي الف ء اهبحاص اهعجرتساو « هريغ ضرأ يف عرز نم نأ ىلع دمحأ  يذمرتلا
 ءدصحي نأ لبق مئاق عرزلاو اهعجرتسي وأ عرزلا داصح دعب اهذخأيو « اهكلام اهعجرتسي
 - هنأل كلذو « ًافالخ اهيف ملعن ال « بصاغلل عرزلا نإف ؛ عرزلا داصح دعب اهقحتسم اهذخأ نإف
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 : لاوقأ ةعبرأ ىلع باودلاو ىثاوملا هتدسفأ اهف ءاضقلا يف ءاماعلا فلتخاو

 نأ : يناثلاو . هتدسفأ امل نماض اهبحاصف ةلسرم ةباد لك نأ : اهدحأ
 ناض الو « ليللاب مئاهبلا بابرأ ىلع ناضلا نأ : ثلاشلاو . هيلع ناض ال
 ناض الو تلفنملا ريغ يف ناضلا بوجو : عبارلاو . راهنلاب هتدسفأ اهف مهيلع

 « يعفاشلاو كلام راهنلاب نضي الو ليللاب نمضي : لاق نميو . تلفنملا يف

 لاق « قالطإب ناضلابو « هباحصأو ةفينح وبأ لاق ًالصأ مهيلع ناض ال نأبو
 عبارلا لوقلاو « ةيشاملا ةيق نم رثكأ نمضي ال : لاق ثيللا نأ الإ « ثيللا

 . © هنع هللا يضر رمع نع يورم

 : ىلاعت هلوق : امهدحأ : نائيش بابلا اذه يف يعفاشلاو كلام ةدمعف

 شفنلاو ' < ِمْوَقْلآْمَنَغ هيف ْتَضََن ْذِإ ثْرحلا يف ناّكْحَي ْذِإَناميَلسو دوادو >
 انأ ىري نم بهذم ىلع جاجتحالا اذهو « ليللاب الإ نوكي ال ةغللا لهأ دنع

 نب ءاربلل ةقان نأ » باهش نبا نع هلسرم : يناثلاو « انلبق نم عرشب نوبطاخم

 لهأ ىلع نأ ٍةئِيَم هللا لوسر ىضقف 4 هيف تدسفأف موق طئاح تلخد بزاع

 9 « اهلهأ ىلع نماض ليللاب ىثشاوملا هتدسفأ ام نأو « اهظفح راهنلاب طئاوحلا

 نإو « اهرفح ةيوستو « ضرألا صقن ناضو « ملستلا تقو ىلإ ضرألا ةرجأ هيلعو « هلام ءاغ -

 ريخو « هعلق ىلع بصاغلا رابجإ كلي مل . مئاق اهيف عرزلاو بصاغلا نم اهبحاص ضرألا ذخأ
 وبأ لاق اذهيو ء, بصاغلل عرزلا كرتي وأ « هل عرزلا نوكيو « هتقفن هيلإ عفدي نأ نيب كلاملا

 اولدتساو « هعلق ىلع بصاغلا رابجإ كلي ضرألا بحاص نإ : ءاهقفلا رثكأو ٠ يمفاشلا لاقو
 ءارك هيلعو « لاح لك ىلع مهدنع رذبلا كلامل عرزلا نوكيو « قح ملاظ قرعل سيل » ثيدحلاب
 . ( 7١ مالسلا لبس ) رظناو ( 5٠0/0 راطوألا لين ) رظنا . ضرألا
 . ( "55/6 راطوألا لين ) ءاماعلا بهاذمل فلؤملا هركذ ام رظنا )١(

 . 78 ةيآ ءايبنألا (0)

 . ةصيحم نب مارح نع ةجام نباو « دواد وبأو « دمحأ هاور ثيدحلا (؟)



 ييحلحل

 0 «ٌراَبْج اهُحْرَج ءاجَعلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةفينح يبأ ةدمعو

 ةظوفحم اهلسرأ اذإ نضي ال هنأ ةفينح يبأ بهذم قيقحتو : يواحطلا لاقو

 نوكت نأ انلوق طرش نم : لوقت ةيكلاملاو ٠ نضيف ةظوفحم اهلسري مل اذإ امأف

 اليل نونضي مهف اهيف حرسم ال ةعرزم ضرأ يف تناك اذإ امأو حرسملا يف مغلا
 . ًاراهو

 هنأ كلذو « هل لوصألا ةداهش ًاراهنو اليل تدسفأ ايف نامضلا ىأر نم ةدمعو

 َنْيَب قرف نم هجوو « ناضلا يدتعملا ىلع نأ ىلع لوصألاو . لسُرملا نم ٌّدَعَت

 . كلي ال تلفنملا نإف « ٌنّيَي تلفنملا ريغو تلفنملا

 عامسلا ةضراعمو « عيملل لصألا ةضراعم بابلا اذه يف فالخلا ببسف

 ًاضيأ ضراعيو « راَبُج ءاجعلا حْرُجج » ضراعي لصألا. نأ ينعأ « ضعبل هضعب

 ضراعت ءاربلا ثيدح يف يتلا ةقرفتلا كلذكو « ءاربلا ثيدح يف ينلا ةقرفتلا

 . «رابج ءاجعلا حرج ه هلوق ًاضيأ

 ءاضعأ نم باصي ام مح يف مهفالتخا ةروهشملا بابلا اذه لئاسم نمو

 . اهنم عبرب ةبادلا نيع يف ىضق هنأ باطخلا نب رمع نع يورف « ناويحلا
 نب رمع هب ىضقو « نويفوكلا لاق هبو ,« كلذب هرمأف حيرش ىلإ بتكو

 يف صقن ام ةيهبلا نم بيصأ اهف مزلي : كلامو يعفاشلا لاقو « زيزعلا دبع

 رمع لوق ىلع كلذ يف اودمتعا نويفوكلاو , لاومألا يف يدعتلا ىلع ًاسايق اهنمث
 ةباحصلا نم هل فلاخم الو ًالوق بحاصلا لاق اذإ : اولاقو هنع هللا يضر

 لوقلا ىلإ راص امنإ هنأ معي هنأل هب لمعلا بجو سايقلل فلاخم اذه عم هلوقو

 . بحاصلا لوقل سايقلا ةضراعم نذإ فالخلا ببسف « فيقوتلا ةهج نم هب

 ىلع لجرلا فاخي ههبشأ امو لوئصلا لجلا يف مهفالتخا بابلا اذه نمو

 . ( "5/0 راطوألا لين ) رظنا . ةريره يبأ ثيدح نم ةعاملا هجرخأ (1)



 نددم

 مرغ ال : يعفاشلاو كلام لاقف ؟ ال مأ همرغ هيلع بجي له « هلتقيف هسفن

 ىلع هتيق نضي : يروثلاو ةفينح وبأ لاقو « هسفن ىلع هفاخ هنأ ناب اذإ هيلع
 . © لاح لك

 عفادف ٠ هلثق دارأف ًالجر دصق نم ىلع سايقلا نامطلا ري مل نم ةدسعو
 اذإو « ٌدّوَق هيلع سيل هنأ يدعتملا دصاقلا ةعفادملا يف لتقف هسفن نع دوصقملا

 « لاملا نم ةمرح مظعأ سفنلا نأل ٠ ىرحأ لاملا يف ناك سفنلا يف كلذ ناك

 باحصأ قاذح هب كسقو « لاص اذإ يمرحلا ديصلا مد رادهإ ىلع ًاضيأ اسايقو
 رطضملا هلصأ « اهيلإ ةرورضلاب نضت لاومألا نأ ةفينح يبأ ةدمعو . يمفاشلا

 . سفن وذ وه ام ةهج نم ريعبلل ةمرح الو ريغلا ماعط ىلإ

 دحلا عم اههركم ىلع له « انزلا ىلع ةهركملا يف مهفالتخا بابلا اذه نمو
 لاقو ًاعيمج دحلاو قادصلا هيلع : ثيللاو يعفاشلاو كلام لاقف ؟ ال مأ قادص

 . 9 ةمربش نبا لوق وهو « هيلع قادص الو دحلا هيلع : يروثلاو ةفينح وبأ

 طَقْسُي لف « يمدآلل قحو هللا قح : ناقح هيلع بجي هنأ كلام ةدمعو

 .. عطقلاو لاملا مرغ مهدنع اهب بجي يتلا ةقرسلا هلصأ ءرخآلا امهدحأ

 ردقي ملف « كلذ ريغ وأ « ليف وأ « لغب وأ « سرف وأ ءريعب نم َكّلَمَتُم ناويح هيلع ادع نم )١(
 ء دمحأو « يعفاشلاو « كلام لوق وهو « هيلع ناض الف « هلتقف « هلتقب الإ هسفن نع هفقو ىلع
 . دوادو

 ( 520/١ ليبسلا راثم ) رظناو . ءاماعلا بهاذمل ( 587/8 ىلحلا ) رظنا « : نويفنحلا لاقو

 . دجأ بهذمل

 | . هحجرن ام وه لوألا لوقلاو
 ءرهملا هيلعف « ةهركم ةأرماي ىفز نم نأ ىلع ( 775/5 ينغملا ) رظنا . دمحأ لاق يعفاشلا لوقبو ()

 . دحلا الإ هيلع سيل : ةفينح وبأ لاقو . دحلاو
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 اذإ هنأ : امهدنحأ : نيينعب كلذ يف قلعتف « قاذصلا بجؤوي مل نم امأو

 ىلع اذهو « هللا قحل قولخلا قح طقس قولخملل قحو هلل قخ : ناقح عبتجا
 نأ : يناشلا ىنعملاو . عطقو مرغ قراسلا ىلع عمجي ال هنأ يف نييفوكلا ىأر

 ناك اذإو « ًايعرش حاكنلا ناك ذإ ةدابع وه امنإو « عضبلا لباقم سيل قادصلا

 . ٠ . عرشلا ريغ ىلع يذلا حاكنلا يف قادص.الف كلذك كلذ

 ءانب اهيلع ىنبف ةناوطسأ بصغ نم بابلا اذه يف ةروهشملا مهلئاسم نمو
 ىلع محي : يعفاشلاو كلام لاقف : ةناوطسألا ةيق فاعضأ ًائاق يواسي

 توفت : ةفينح وبأ لاقو « هتتاوطسأ هنم بوصغملا ذخأيو مدهلاب بصاغلا

 يعفاشلا دنعو ٠ ةريثك ةيق اهل ةعانصب بوصغملا َرّيغ نيف كلام لوقك .ةيقلاب

 . 29 ةدايزلا نم ءيشب بوصغملا توفي ال

 ...باتكلا اذه ىضقنا اتهو:

 اا ا ا

 وأ « ءانب يف اهلخدأف « اهبصغ ةبشخب يوونلا لثم دقو ( 56/0 ةضورلا ) يعفاشلا بهذمل رظنا )١(

 ش . اهجارخإ هيلع بجيف « اهيلع ىنب



 .  هلآو دمج انديس ىلع .هللا_ىلصو .. ميحرلا نمحرلا هللا رسب

 . اهلست سو هبحصو.

 لوصأ ليصحتو : قاقحتنالا ماكحأ يف وه باتكلا اذه :يف رظنلا َلُجَو
 يف ءايشألا هب تبثت امب ناسنإ دي نم قحتسملا ءيشلا نأ باتكلا اذه ماكحأ

 ءيشلا هدي نم قحتسا يذلا ناسنإلا كبلذ ىلإ راص اذإ اهقحتسمل عرشلا

 وأ هلك وأ هلقأ ءىشلا كلذ نم قحتسي نأ نم ولخي ال هنأ ءارثب قحتسما':

 وه يذلا دنع ريغت دق نوكي نأ ولخي الف هلج وأ هلك هنم قحتسا اذإ مث , هلج

 قحتسملا نوكي نأ ًاضيأ ولخي ال. مث ءريغتي ل نوكي .وأ ناصقن وأ ةدايزب هديب
 . نوثم وأ نب هارتشا دق هنم

 ارتشا .يذلا ىلع كلام دنع عجري امنإ هنإف « هلقأ هنم قحتسا ناك نإ امأف

 ناك نإ امأو ٠ .ةلجلاب عجري نأ هل سيلو « هدي نم قحتسا ام ةيقب هنم

 هدي نم قحتسملا عجرو قحتسملا هذخأ ريغتي مل .ناك نإف « .هلج وأ هلك قحتسا

 نوثملاب عجر نوثثملاب هارتشا ناك نإو « هنم هارتشا ام نب هنم هارتشا يذلا ىلع .

 . قح هيف هلو ء هل حلي نمل ءيشلا ةفاضإ وه : ةغل قاقحتسالا ه
 . ةيرخ وأ هلبق كلم توبشب ءيش كلم عقر وه.: ةيكلاملا هفرع ؟ عرشلا يفو

 . , ةدسفم هب مايقلا مدع ىلع بترت نإ ؛ « هريغ وأ . رحلا يف هبابسأ ترفاوت اذإ ٠ بوجولا هكحو

 | . راج الإو « مارحلاو ءطولاك
 . هجورخ نوماعي ال . يعدنلل كلم هنأ : قحتنملا ءيشلا نيع ىلع ةنيبلا مايق : هببسو

 « ةزايحلا دمأ ةدمرذعالب ىعدملا:مايق مدع : هعنميو . نآلا ىلإ هكلم نع هبنم ءيش جورخ الو
 ارهاظ هءارش تدصق انإ ينأسب ءارشلا لبق ًارس اهدهشي ةنيب ريغ نم هزئاح نم هوارتشا وأ

 . (ريغصلا حرقلا ) ٠ يلع هب تيعدا ول هجوي يلع هتيفي نأ فوخ



 ضمك

 ذخأيو عغيبلا يضمي نأ قحتسملل نإف « عيب دق قحتسملا لاملا ناك نإو « ءارشلا

 ءيثلا ريغتي مل ام هدي نم قحتسملا كح اذهف ء هنيعب هذخأي وأ نثلا
 : ناصقن وأ ةدايزب ريغتي نأ ولخي الف قحتسملا ءيشلا ريغت نإف ٠ قحتسملا

 نم قحتسا يذلا لّبق نم ةدايزب ريغتي نأ ولخي الف ةدايزب ريغت ناك نإ امأف
 اهذخأيف ءيشلا تاذ نم ةدايزلا امأف « ءيشلا تاذ نم ةدايزب وأ « ءيشلا هدي
 ش ٠ مالغلا ربكي وأ ةيراجلا نمست نأ لثم « قحتسملا

 اهيف ىنبف رادلا يرتشي نأ لشف « هنم قحتسملا لبق نم ةدايزلا امأو

 هقحتسا ام ذخأيو ةدايزلا ةيق عفدي نأ نيب ريخم هنإف ؛ هدي نم قحتستف
 اذه . نيكيرش انوكي وأ قحتسا ام ةيق هدي نم قحتسملا هيلإ عفدي نأ نيبو

 ءاضق وهو « سرغ وأ ىنب دام ةيق ردقب اذهو « هدي نم قحتسا ام ةيق ردقب

 . باطخلا نب رمع

 ةمأ يرتشي نأ لثم « هنم قحتسملا لبق نم ةدالو ةدايزلا تناك نإ امأو

 ىلع اوقفتا مهنإف ٠ ةمأ جرختف ةرح اهنأ ىلع اهجوزي وأ هنم قحتست مث اهدلويف
 . مهتيق ذخأ يف اوفلتخاو « دلولا نايعأ ذخأي نأ هل سيل قحتسملا نأ

 دلولا ناك نإ امأو . اهتيق ذخأي ليقو « اهنيعب اهذخأي ليقف مألا امأو

 جوزلا عجريو اهذخأي ن نأ اهديسل ن نأ فالخ الف ةيدوبعب تقحتساف حاكنب

 « هرغ نم ىلع كلذب عجري م دلولا ةهق هانمزلأ اذإو « هرغ نم ىلع قادصلاب

 ًانماض ناك اذإ هنإف ٠ قحتسملا ءيشلا ةلغ امأو . دلولاب قلعتي م ررغلا نأل

 نم نوكت اهنأ ناضلاب ينعأو « هنم قختسملل ةلغلا نأ فالخ الف كلم ةهبشب

 0 . هدنع تكله اذإ هتراسخ

 رخآ ثراو هيلع أرطيف ًاثراو نوكي نأ لثم « نماض زيغ ناك اذإ امأو
 هنأ الإ نماض ريغ ناك نإ امأو . ةلفلا دري هنإف هدي يف ام ضعب قحتسيف

 عجري هدنع كله نإو هنإف . ةيرحب قحتسي د دبعلا لثم ًانم كلذ يف ىعدا



 قىتف

 دجو اذإ نضيو « عجري نم ىلع دجي مل اذإ نضي ال هنأ : نالوق هيفف نفلاب
 , محلا موي ليقف ؟ قحتسمل ةلغلا حصت تقو يأ نم امأو . عجري نم ىلع

 . هفيقوت موي نم ليقو « قحلا توبث موي نم ليقو

 تناك اذإف ةثالثلا تاقوألا هذه دحأ يف قحتسمال بجت ةلغلا نإ انلق اذإو

 قحتسملل اهنإ ليقف « هدعب فطقي ملو رقلا تقولا اذه كردأف ةرمث اهيف ًالوصأ
 نم قحتسملا جلاعو «٠ ىقس امب هيلع عجريو بطي ملام ليقو ٠ سبيت مام
 . رابإلا لبق لوصآلا ىرتشا ناك نإ اذهو « هيدي

 تْدُج نإ مساقلا نبا دنع قحتسمل ةرقلاف رابإلا دعب اهارتشا ناك نإ امأو

 ضرألاو . ذجت مل ام قحتسال يه : بهشأ لاقو « جالعلاو يقسلاب عجريو

 ةعيرز نابإ يف قاقحتسالا عقو نإ قحتسمل وه انإ ءاركلاف « تقحتسا اذإ
 نإ امأو . هنم قحتسال ضرألا ءارك بجو دقف نابإلا جرخ اذإ امأو . ضرألا

 ىلع ءيش الف هيدي نم قحتسملا ببس ريغ نم ناك نإف « ناصقت ريغب ناك
 ْ . هيدي نم قحتسملا

 نم اهقحتسي مث اهضقن عيبيف رادلا مده نأ لثم ان هل ذخأ ناك نإ امأو
 مو : يضاقلا لاق . ضقنلا نم عاب ام نقب هيلع عجري هنإف ءرخآ لجر هدي
 كلام بهذم نم هيف هتلقن ايف هيلع دقتعي ًافالخ بابلا اذه يف دجأ
 اذإ هنأ ريغلا لوصأ ىلع ءيجي نكلو « بابلا اذه يف مهلوصأ يهو « هباحصأو

 نم قحتسملا عجري نأ بهذ دق ضرعلا ناكو « ٍضَرَعِب ئرتشم ّقَحَتْسْلا نآك
 كلذكو « لّثملا تافلتملا عيمج يف نوري نيذلا مهو « هتهقب ال هلثم ٍضَرَعِب هدي
 :زيثك وأ ليلق هنم قحتسا اذإ يرتشملا ىلع عجري نأ ريغلا لوصأ ىلع ءيجي

 . ضارت هب عقو الو عيب هيلع دقعنا الو يقابلا ىلع لخدي مل هنال

 . هللا دمحب قاقحتسالا باتك لك

 انف ذب ذب





 انكيفت

 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو .. محرلا نمحرلا هللا مس

  اهلست ملسو هبحصو

 م تاي باتك

 . اهماكحأ يفو « اهعاونأ يفو ء اهطوزش يفو  اهناكرأ يف : ةبهلا يف رظنلاو
 . ةروهشملا لئاسملا نم اهيف ام سانجألا هذه نم ركذن ان نحنو

 امأ . ةبحلاو ؛ هل بوهوملاو ٠ بهاولا : ةثالث يهف ناكرألا امأ : لوقنف
 « كلا حيحص بوهومل كلام ناك اذإ هتبه زوجت هنأ ىلع اوقفتا مهإف بهاولا
 ضرملا لاح يف اوفلتخاو « ديلا قالطإ لاحو ةحصلا لاح يف ناك اذإ كلذو
 . سلفلاو هفسلا لاح يفو

 ةمانلا ةبهلا ينعأ « ةيصولاب ًاهيبشت هثلث يف اهنإ : روهجلا لاقف ضيرلا امأ
 جرخت هتبه نإ : رهاظلا لهأ ةعامجو فلسلا نم ةفئاط تلاقو « اهطورشب
 ةبهلا نأ هضرم نم حص اذإ هنأ مهنيب فالخ الو « تام اذإ هلام سأر نم
 0 , 00 ةحيحص

 : مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نع نيصح نب نارمع ثيدح روهجلا ةدمحو
 مهثلث قتعأف هلي هللا لوسر هرمأف « هتوم دنع ِدّبْعَأ ةتس قتعأ يذلا يف 0

 , عامجإلا لاح ينعأ : لاحلا باحصتسا رهاظلا لهأ ةدمعو 7« يقابلا قَرَأَ

 .٠ ٠ كلذ نم أ ىلع قلطيو « بوهوملا ءيثلا ىلع قلطيو « ةايحلا يف مولعم ٍضَوع ريغ ىلع. دقعب نيع كيل : ًاعرشو ء تبهو ردصم : ءاحلا رسكي ةبهلا +
 ناثعو « ةمربش نباو « يروثلا نايفسو « ةفينح وبأ مهنمو ٠ روهجلا بهذمل ةلئسنا هذه رظنا )١(

 ( 186/٠١ يلحلا ) يعفاشلاو « حيرشو « نسحلا نب هللا ديبعو « هللا دبع نب راوسو « يتبلأ
 . هلام ثلث يف نوكت ضيرملا ةبه نأ وهو ( 505/7 عبرملا ضورلا ) رظنا . دحأ بهذموهو ( قباس ديسلل ةنسلا هنقف ) كلذك رظناو « ةيرهاظلا بهذمل ( ردصملا )رظنا كلذكو

 ش . نيصخ نب نارمع نع يئاسنلاو « دواد وبأو « سم اور (1)
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 عامجإلا مح باحصتسا بجو ةحصلا يف هتبه زاوج ىلع اوقفتا امل مهنأ كلذو

 لوم مدنع ثيدحلاو « ةئيب ةنس وأ باتك نم ليلدلا لدي نأ الإ ضرملا يف

 « ةفوحملا ضارمألا يه روهمجلا دنع اهيف رجحي يتلا ضارمألاو « ةيصولا ىلع
 لماحلا برقو « نيفضلا نيب نوكلا لثم « ةفوحملا تالاحلا كلام دنع كلذكو

 . فالتخا هيفو « جترملا رحبلا بكارو « عضولا نم

 باتك يف اذه مدقت دقو , ريجحت اهيف مدنع سيلف ةنمزملا ضارمألا امأو
 نأ مهيلع رجحلاب لوقي نم دنع فالخ الف نوسلفملاو ءاهفسلا امأو . رجلا

 نأ ىلع اوقفتاو . هكلم حيِص ءيش لكف بوهوملا امأو . ةيضام ريغ مهتبه
 . يبنجألل هلام عيمج بجي نأ ناسنإلل

 _عيمج يف وأ « ةبهلا يف ضعب ىلع هدلو ضعب لجرلا ليضفت يف اوفلتخاو

 ءهل كلذ ةيهاركب راصمألا ءاهقف اهقف روهمج لاقف « ضعب نود مهضعبل هلام

 نع ًالضف ليضفتلا زوجي ال ؛ رهاظلا لهأ لاقو ؛ زاج ممدنع عقو اذإ نكلو

 مهضعب بهي نأ زوجي الو ليضفتلا زوجي : كلام لاقو « هلام عيمج به نأ
 () يضعب نود لاملا عينج

: 

 ىلع قفتم ثيدح وهو «ريشب نب ناعنلا ثيدح رهاظلا لهأ ليلدو

 ًاريشب هابأ نإ » : لاق هنأ ثيدحلاو « ةظافلأ يف فلتخا دق ناك نإو « هتحص

 لاقف « يل ناك ًامالغ اذه ينبا ْتْلَحَن ينإ : لاقف ٍهّقِي هللا لوسر ىلإ هب قأ
 هللا لوسر لاق ءال : لاق ؟ اذه لثم هتلحن كدلو ّلُكأ : ٍةَقِي هللا لوسر

 : اولاق « ظفللا اذه ىلع لسمو يراخبلاو كلام قفتاو . «) هعجتراف : مَنِ

 يورو « ةفينح وبأو ٠ يروشلاو ؛ ثيللاو ٠ يعفاشلاو « كلام : هدلو ضعب ليضفت زوج نمم )١(
 نبا لاق هبو . دمحأ هعنم نممو « حلاص نب نسحلاو « ديز نب رباجو « حيرش نع كلذ ىنغم
 رظنا . ءاضقلا يف هزيجيو . ههركي نسحلا ناكو ؛ ةورعو . دهاجم نع هانعم يورو « كرابملا

 . يتآلا ثيدحلل قفاوم هنأل : باوصلا وه يناثلا لوقلا نأ كش الو ( ينغلا )

 . ( 407/7 مالسلا لبس عم مارملا غولب ) رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا (؟)



 كيفان

 لاق هنأ ثيدحلا اذه تاياور ظافلأ ضعب يفو . ةبهلا نالطب يضتقي عاجترالاو
 .«روج اذه » مالسلاو ةالصلا هيلع

 عيمج هتحص يف به نأ لجرلل نأ ىلع دقعنم عامجإلا نأ روهملا ةدمعو ْ

 ىرحأ دلولل وهف يبنجألل كلذ ناك نإف « هدالوأ نود بناجألل هلام

 أقسو نيرشع ذاذج ةشئاع لحن ناك هنأ روهشملا ركب يبأ ثيدحب اوجتحاو
 دحأ سانلا نم ام ةينباي هللاو » : لاق ةافولا هترضح اماف ةباغلا لام نم

 كتلحن تنك يفإو « كنم يدعب ارقف لع زعأ الو ٠ كنم يدعب ّنغ ّيلإ بحأ

 لام مويلا وه افإو ٠ كل ناك هيتزتحاو هيِتْدَدَج تنك ولف ًاقسو نيرشع نع ذاذج

 يف نأ كلذ ىلع ليلدلاو « بدنلا هب دارملا ثيدحلا كلذو : اولاق . 27« ثراو

 : لاق ؟ ءاوس فطللاو ربلا يف كل اونوكي نأ ديرت تسلأ » : هتاياور ضعب

 . « يريغ اذه ىلع دهشأف : لاق « معن

 نم دحاول هلام عيمج لجرلا بيب نأ نع يهنلا نأ ىأر هنإف كلام امأو

 ثيدحلا اذه موهفم هدنع بجوأف « بوجولا ىلع لمحي نأ ىرحأ وه هدلو

 هذه يف فالخلا ببسف . هلام عيمجب هدالوأ ضعب لجرلا صخي نأ نع يهنلا

 دنع يضتقي يهنلا نأ كلذو « دراولا يهنلا ظفلل سايقلا ةضراعم ةلأسملا

 نيب عملا ىلإ بهذ نف « بوجولا رمألا يضتقي اك ' ميرحتلا هتغيصب رثكألا

 لعف 5 روصلا ضعب يف هصصخ وأ « بدنلا ىلع ثيدحلا لمح شايقلاو عامتلا

 ةنسلا مومع صيصخت زوجي هنأ سايقلاب نيلئاقلا دنع فالخ الو ؛ كلام

 نع يهنلا ظفلب لدعي نأ ينعأ اهرهاظ نع اهب لودعلا كلذكو « سايقلاب

 ٠ . ةيهاركلا موهفم ىلإ رظحلا موهفم

 ىورو . ةشئاع نع ( 595/5 راطوألا لين غم رابخألا ىقتنم ) رظنا . أطوملا يف كلام هاور )١(

 نايفس يبأ نب ةلظنح نعو ٠ باهش نبا نع هريغو . كلام نع بهو .نبأ قيرط نم يقهيبلا

 . هوحن دمع نب مساقلا نع



 ضقفا

 رهاظ اودتءا عرشلا يف سايقلا مدنعزمي مل اماف رهاظلا لهأ امأو

 . ةبهلا يف ليضفتلا ميرحتب : اولاقو ثيدحلا

 كلام لانقف « موسقملا ريغ عاشملا ةبه زاوج يف بابلا اذه نم اوفلتخاو
 ةدمعو . © حصت ال : ةفينح وبأ لاقو « حصت :روث وبأو دمحأو يعفاشلاو
 . عيبلا يف ضبقلاك حصي اهيف ضبقلا نأ ةعاجلا

 فالخ الو « نْهّرلاك ةدرفم الإ حصي ال اهيف ضبقلا نأ ةفينح يبأ ةدعو

 لك ةلجلابو ء دوجولا عقوتملا مودعملاو لوهجملا ةبه زاوج يف بهذملا يف
 هعيب زاج ام : يعفاشلا لاقو ءررغلا ةهج نم عرشلا يف هعيب حصي ال ام

 هضبق حصي ال ام لكو « هتبهزجت مل هعيب زجي م امو « نْيّدَلاك هتبه تزاج
 اهيف باجيإلا نم دبالف ةبهلا امأو « نْهّرلاو نْيّدلاك هتبه حصت ال ةيعفاشلا دنع
 . هلوبق حصي نمم نوكي نأ هل بوهوملا طرش نمو . عيجلا دنع لوبقلاو
 ش . هضبفو

 يف طرش ضبقلا له اوفلتخا ءاسلعلا نأ ينعأ « ضبقلا اهرهشأف طورشلا امأو

 ةحص طرش نم نأ ةفيتح وأو يعفاشلاو يروثلا قفتاف ؟ ال مأ دقعلا ةحص
 لوبقلاب دقعني : كلام لاقو ٠ بهاولا مزلي مل ضبقي مل اذإ هنأو ٠ ضبقلا ةبملا

 نكمأ ام كلذ يف ءاوس : يعفاشلا دنعو . دمحأو . يعفاشلاو ٠ كلام دنع عاشملا ةبه حصت )١(

 . نكمي مل مأ , هتمق
 ٠ بوجوو « ةبهلا يف طرش ضبقلا نأل « هتمسق نكمي يذلا عاشلا ةبه حصت ال : ةفينح وبأ لاقو
 . هيف كلذ مدعل هتبه تحص و هتمسق نكمي ال امم ناك نإف « همامتو « ضبقلا ةحص عنمي ةمسقلا

 . هيبحاص دنع زاجو « ةفينح يبأ دنع زجي مل ٠ مسقني امم ائيش نينثأ دحاو بهو نإو
 هنغ ام مهيلع دري نأ تي هللا لوسر نم نوبلطي اوءاج امل نزاوه دفو نأ : لوألا لوقللو

 اذهو « يراخبلا هاور « ل وهف « بلطملا دبع ينبلو ٠ يل ناك ام ه ِهَْكَي هللا لوسر لاق مهنم
 ( ؟ها/ /؟ ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( ١175/٠١ حتفلا ) رظناو ( 6 ينغملا ) رظنا . عاشملا ةبه

 . ةفينح يبأ بهذمل



 انييفم

 قح ضبقلا بلط نع هل .بوهوملا ىفأت نإف « ءاوس عيبلاك ضبقلا ىلع ربجيو
 مل ىفاوتف لع نإ : ليصفت عاب اذإ هلو « ةبهلا تلطب ضرم وأ بعاولا سلفأ
 هدنع ضبقلا : كلا . بوهوملا هل ناك روفلا يف ماق نإو « نقلا الإ هل نكي

 ةفينح يبأو يعفاشلا دنع وهو 3 ةحصلا طورش نم ال ماتلا طورش نم ةبهلا يف

 )١( .٠ ةحصلا طورش نم

 اهطورش نم ضبقلا سيلو « دقعلاب ةبهلا حصت :روث وبأو دمحأ لاقو

 (” نوزوملاو ليكملا يف اهطورش نم ضبقلا-نأ لبنح نب دمحأ نع يور

 يف لصألا نأو « عيبلاب اههيبشت ةبهلا يف ضبقلا طرتشي مل نم ةدمعف

 مهنم : ملا لهأ رثكأ لوق وهو , ضبقلاب الإ ةبماو , ةقدصلا هيف مزلتال نوزوللو « ليكلل )١(

 . دمحأو « يمفاشلاو « ةفينح وبأو « حلاص نب نسحلاو ٠ يروثلاو ٠ يعخنلا
 يف دئاعلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعل دقعلا درجب كلذ مزلي : روث وبأو « كلام لاقو

 وهو « قيلاو « فقولاك دعا درجم مزلف « ضو فب لل ةلازإ هنأو ءهنيق يف دئاملاك هتبه

 رهاظلا لهأ لوق

 هللا يضر رمعو ءركب يبأ نع يورم كلذ نإف « مهنع هللا يضر ةباحصلا عاجإ : لوألا لوقللو
 . 78/٠١( ىلحملا) و'( قْباسلا ردصللا ) رظنا . فلاخم ةباحصلا يف امل فرعي و « اهنع

 . ملعأ هللاو . باوصلل برقأ لوألا لوقلا لعلو
 ةبه اهنألو « ةضوبقم الإ زوجت ال ةبهلا نأ يلعو « ناثعو ءرمعو ءركب وبأ قفتا : يذورملا لاق
 . ملستلا ةثرولا مزلي ال : لوقي كلام نإف ٠ ضبقي نأ لبق تام ول ا مزلت ملف « ةضوبقم ريغ

 كالذ يورو , دقعلا درجمي مزلت ةبملا نأ دمحأ نع ةياور يفف ٠ نوزوملاو « ليكلملا .ريغ يف امأ

 . روث يبأو « كلام لوق وهو ٠ دوعسم نباو يلع نع
 لاق . للعلا لهأ رثكأ لوق وهو . ضبقلاب الإ عيملا يف مزلت ال ةبهلا نأ : ىرخأ ةياور دمحأ نعو
 كلذ ىوريو « ةضوبقم الإ زوجت ال ةبهلا نأ ىلع يلعو « ناثعو رمعو ء ركب وبأ قفتا : يذورملا

 يف ٌركذ امل ةفينح يبأو « يمفاشلاو « يربنعلاو « حلاص نب .نسحلاو « يروشلاو ٠ يعخنلا نع
 | . ( قباسلا ردصلا ) رظنا . ىلوألا ةلأسملا

 . نوزوللاو « ليكللا يف ضبقلاب حصت اهنأ وهو « دمحأ بهذم نم هانركذ اه حيحصلا (1)



 اضل

 . ضبقلا طارتشا ىلع ليلدلا موقي ىتح اهتحص يف طَرَتْشُم ضبق ال نأ دوقعلا
 ثيدح يف هنع هللا يضر ركب يبأ نع يورم كلذ نأ ضيقلا طرتشا نم ةدمعو
 . ةبهلا ةحص يف ضبقلا طارتشا يف صن وهو . مدقتملا ةشئاعل هتبه

 ًالخن مهءانبأ نوُلحْنَي لاجر لاب ام : لاق هنأ ًاضيأر مع نع كلام ىور امو ..

 تام نإو ًادحأ هطعأ مل يديب يلام : لاق مدحأ نبا تام نإف « اهنوكسمي مث

 اهلحن يذلا اهْزِجُي ملف ةلحن لحن نف هايإ هتيطعأ تنك دق ينبال وه لاق

 لوق وهو ء ١" ةلطاب يهف هتثرول تام نإ نوكت ىتح اهاقبأو هل لوحنمال
 . فالخ كلذ يف مهنع لقني مل هنأل « ةباحصلا نم عامجإ وهو : اولاق « يلع

 . ةباحصلا نع يور امو سايقلا ىنعأ : ًاعيمج نيرمألا دتعاف كلام امأو

 طورش نم ًاطرش هدنع نكي مل دوقعلا نم دقع يه ثيح نف « اهنيب عمجو

 يتلا ةعيرذلا دسل ضبقلا هيف ةباحصلا تطرش ثيح نمو « ضبقلا اهتحص
 نإ هنأو « هل بوهوملا قح نمو « ماتلا طرش نم اهيف ضبقلا لعج رمع اهركذ
 . هقح طقس بهاولا ىلع سالفإ وأ ضرب ضبقلا توفي ىتح ىخارت

 ةيالو يف يذلا ريغصلا هنبال "زوحي بألا نأ ىلع راصمألا ءاهقف روهمجو

 هنأو « امل هريغ هبهو ام امل زوحي اك هبهو ام يذلا هيفسلا ريبكللو هرظن

 بهذلا ادع ايف هلك كلذو ٠ كلذب نالعإلاو ةبهلاب هداهشإ هل ةزايحلا يف يفكي

 نأ هرداقلا دبع نب نمحرلا دبع نع « يرهزلا نع ةمادق نبا هركذ ؟ . ةنييع نبا هاور رم رثأ (1)
 اذإو « يدي يفو « يلام : لاق « مدحأ تام اذإف « مهدالوأ نولحني ماوقأ لاب ام : لاق رمع

 . « هثرو « تام نإف « دلاولا نود دلولا اهزرحي ةلحن الإ ةلحن ال ؟ يدلو هتلحن تنك : لاق تام
 ش | . ( 200/0 ينغملا ) رظنا

 )١ - (زوحي ) باوصلاو ( زوجي ) «ركفلا راد » ةخسن يف (؟ .
 ًاطقس كانه لعلو ( .. هبهو ام يذلا هيفسلا ريبكلاو ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يفو .

 يف اموأ ( .. كسي ال يذلا وأ ء هبهو ام رذبي يذلا هيفسلا ريبكلاو ) اذكه ةرابعلا نوكتف
 كلذ لمأتف . مدقتملا ( زوحي ) لعفل ًالوعفم ( ام ) نوكتف .. هبهو ام .. هانعم .



 فلا

 باهش نبا نع كلام هاور ام مدنع كلذ يف لصألاو . نيعتي ال ايفو ةضفلاو
 غلبي م ًاريغص هل ًانبا لحن نم : لاق نافع نب ناثع نأ بيسللا نب ديعس نع
 لاقو . "اهيلو نإو ةزايح يهف هيلع دهشأو كلذ نلعأف هتلحن زوحي نأ

 نكس اراد تناك نإف « سوبلملاو نوكسملا يف ةزايحلا نم .دبال : هباحصأو. كلام
 رئاس يف اولاقو « ةبهلا تلطب هسبل نإ سوبلملا كلذكو . اهنم جرخ اهيف

 . هداهشإو هنالعإ كلذ يف يفكي هنأ ينعأ « ءاهقفلا لوق لثُمب ضورعلا

 . هنأ هنع يورف ٠ كلام نع هيف ةياورلا تفلتخاف قرولاو بهذلا امأو

 اذإ زوجي هنأ هنع يورو « هريغ دي ىلإ هدي نع بألا هجرخي نأ الإ زوجي ال

 فالخ الو . دوهشلا كلذ ىلع دهشأو متاخب اهيلع متخو ءانإ وأ فرظ يف اهلعج

 ٠ . بألا ماقم كلذ يف موقي ّيصولا نأ كلام باحصأ نيب

 نع هاوزو « بألا ماقم موقت ال : مساقلا نبا لاقف « مألا يف اوفلتخاو

 لاقو « ةفينح وبأ لاق هبو « موقت : هباحصأ نم هريغ لاقو , كلام
 « مألا ماقم موقت مألا مأ بهو نبا دنع ةدجلاو « بألا ةلزنمب دجلا : يعفاشلا

 . بألا ماقم موقت هدنع مألاو

 )١( أطوملا يف كلام هاور ناثع رثأ .

 اذإ لجرلا نأ ىلع معلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ : رذنملا نبا نع القت ةمادق نبا لاق

 ةبهلا نأ هيلع دهشأو ء هسفن نم هل ضبقو « هنيعب ًادبع وأ « اهنيعب ًاراد لفطلا هدلول بهو
 « حيرش نع كلذ ىنعم انيورو « ةفينح يبأو ٠ يعفاشلاو ٠ يروثلاو « كلام لوق اذه « ةمات
 اذه تبهو دق :.هلوقب ىفتكا ,« ضبق ىلإ رقتفي امم بوهوملا ناك نإ مث ءزيزعلا دبع نب رمعو
 ينغي ال « لوبقلا نأل « هتلبق دق : هلوق ينغي الو « لوبقلا نع ينغي هنأل « هل هتضبقو « ينبال

 ركذ ىلإ جاتحي الو « ينبال اذه تبهو دق هلوقب ىفتكا ءرقتفي ال امم ناك نإو ٠ ضبقلا نع
 . لوبق الو « ضبق

 « ضبق ىلإ جاتحي ال هرجح يف ريغصلا هنبال بألا ةبه نأ ىلع ءاهقفلا عمجأ : ربلا دبع نبا لاق

 . ( ينغلا ) رظنا « هوبأ اهيلو نإو . ضبقلا نع ينغي اهيف داهشإلا نأو



 اا ول

 تابهلا عاونأ يف لوقلا

 اهنم نيعلا ةبهو . ةعفنم ةبه يه ام اهنمو ٠ نيع ةبه يه ام اهنم ةبحلاو

 باوثلا اهب دصقي يتلاو . باوثلا اهب دصقي ال ام اهنمو « باوثلا اب دصقي ام

 . قولخلا هجو هب دصقي ام اهنمو « هللا هجو اهب دصقي ام اهنم

 . اهماكحأ يف اوفلتخا اغإو « اهزاوج يف فالخ الف باوثلا ريغل ةبملا امأف

 اهعنمو « ةفينح وبأو كلام اهزاجأف ؛ اهيف اوفلتخاف باوثلا ةبه امأو

 لوهجم عيب يه له فالخلا ببسو ٠ 9 روث وبأو دواد لاق هبو ٠ يعفاشلا

 عويب نم وه لاق نلا لوهجم ًاعيب هآر نف ؟ نلا لوهجم ًاعيب سيل وأ نْلا

 لعج كلام نأكو ٠ زوجي : لاق لوهجم عيب نأ ري مل نمو «زوجت ال يتلا رَرَلا

 م اذإ مدنع لوقلا فلتخا كلذلو « اهلثم باوث وهو طرشلا ةلزنمب اهيف فدعا

 ٠ ةيقلا بوهوللا هاطعأ اذإ ةبهلا همزلت ليقف ؟ محلا ام باوثلاب بهاولا ضري

 طرت شا اذإف « دهب أيس ام ىلع رم لوق وهو « هيضري نأ الإ همزت ال ليقو

 باوثلا ىلع ةبهلا كلام لمحي امنإو « دقعتا عيب كلانهف ةيقلا مزلأ اذإ امأو

 به نأ لثم كلذ ىلع لاحلا ةنيرق تلد اذإ ًاصوصخو « كلذ يف اوفلتخا اذإ

 . باوثلا كلذب دصق امنإ هنأ ىري نمل وأ « ينغلل ريقفلا

 يرابلا حتف )و ( هه/؟ مالسلا لبس ) و 71/٠١( ىلا ) ءاماعلا بهاذمل فلولا هركذ ام رظنا )١(

 ْ . ةمادق نبال ( يتغملا )و ( 0

 عيب اهنأل « دقعنت ال ٠ ةلطاب باوثلل ةبهلا ديدجلا يف لاقو ٠ كلام لوقك ميدقلا يف يعفاشلا لوق

 قرف دقو ٠ ةضواعملا ىنعم يف ناكل « هانبجوأ ولف « عربتلا ةيهلا عوضوم نألو  لوهجم نيب
 . ةبطا فالخب عيبلا ظفل هيلع قلطأ ضوعلا قحتسا اف « ةيهلاو « عيبلا نيب فرعلاو « عرشلا

 ءاهقفلا ةفحت ) رظنا . ةفينح يبأ بهذم وهو ٠ كلام بهذك باوثلل ةبحلا زوجت دمحأ بهذمو
 . ةفيلح يبأ بهذملا( 7/7



 فحض

 ةحنمو ةيراع ىمست هذهو « ةلجؤم يه ام اهنف عفانلا تابه امأو

 ىمست هذهو هل بوهوملا ةايح تيقب ام اهيف ط رتشي ام اهنمو « كلذ هبشأ امو

 ءانللا فاتخا هذهو ؛ قايح ءراد كس الجر لجر بج نأ لثم :َرْمُعلا

 .: لاوقأ ةثالث ىلع اهيف

 وبأو يعفاشلا لاق هبو « ةبقرلل ةبه اهنأ ي ةبه اهنأ : : اهدحأ

 مم اسلا

 ةبقرلا تداع تام اذإف « ةعفنملا الإ اهيف رّمعمال سيل هنأ : يناثلا لوقلاو

 بقَملا َرَكَّذ نإ هنأ هدنعو « هباحصأو كلام لاق هبو « هتثرو ىلإ وأ رّمعملل

 . هتثرو ىلإ وأ رّمعملا ىلإ ْبقَعلا عطقنا ذإ تداع

 اكلم ةبقرلا تنك كبقعلو كل ىرْمُع :رْمُع يه : لاق اذإ هنأ : ثلاثلا لوقلاو

 وأ رثملل رثملا توم دسعب ةسبقرلا تداسع بقعلا ركذسي مل اذإف « رمعملل

 "” روث وبأو دواد لاق هبو « هتثرول

 حو « هلوأ عم ملل مض يكتحو , رصقلا عم ملل نوكسو . ةلمهلل مضي ىرمعلا ؛ ظفاحلا لاق (1)
 . رْمّملا نم ذوخأم نوكسلا عم هلوأ حتف

 لجرلا يطعيف « ةيلهاجلا يف كلذ نولعفي اوناك ممنأل ٠ ةبقارملا نم ةذوخأم اهنزوب ىقرلاو
 اذكو : كلذل ىرمع : امل ليقف . كر ةذم كل اهتحبأ يأ + اهايإ كترمعأ : هل لوقيو : رادلا

 نوموقيف « هتثرو اذكو ؛ هيلإ عجرتل ٠ رخآلا تومي ىتم بقري اهنم الك نأل ٠ « ىقر : امل ليق

 . ةغل اهلصأ اذه . كلذ ف هماقم

 « لوألا ىلإ عجرت الو , ذنخآلل اكلم تناك ٠ تعقو اذإ «.ىرمعلا نأ ىلع روهج اف ء.ًاعِرش امأو

 يربطلا بيطلا وبأ هاكح ام الإ ىرمعلا ةحص ىلإ روهجلا بهذو : كلذ طارتشاب حرص نإ الإ

 خيش وهو « اهتحصب لاق مزح نبا نكل ٠ ةفئاطو « دواد نع يدرواملاو « سانلا ضعب نع

 رئاسك ةبقرلا ىلإ هجتي هنأ روهجلاف . كيلتلا هجوتي ام ىلإ اوفلتخا مث « ةيرهاظلا
 ىلإ هجوتي : ليقو ٠ بهاولا فالخب « ذفن « هل بهوللا هقتعأف « دبع رمعملا ناك ول ىتح تابهلا
 وأ « ةيراعلا كلسم هب كلسي لهو « ميدقلا يف يعفاشلاو ء كلام لوق وهو « ةبقرلا نود ةعفنملا
 - ىقرلا يفو ء ةبقرلا ىلإ هجوتي ىرمعلا ىف كيلقلا ةيفنحلا نعو « ةيكلاملا دنع ناتياور فقولا



 فيفي

 لمعلاو طرشلا ةضراتعمو راثآلا فالتخا بابلا اذه يف فالخلا ببسو

 وهو « هتحص ىلع قفتم : اهدحأ : ناثيدنح كلذ يفف رثألا امأ : رثألل

 هل ىرمع رمعأ لجر اميأ » : لاق يلي هللا لوسر نأ رباج نع كلام هاور ام
 ءانطع ىطعأ هنأل أدبأ اهاطعأ يذلا ىلإ عجرت ال اهاطعي يذلل اهنإف هبقعلو

 .. 2" « ثيراوملا هيف تعقو

 لَم هللا لوسر لاق : لاق رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح يناثلا ثيدحلاو

 وهف هتايح ًائيش رمعأ نف اهورمعت.الو ملاومأ ميلع اوكسمأ راصنألا رشعماي ٠

 اوبقرت الو اورمعت ال » رخآ ظفلب رباج .نع يور دقو.« « هتاممو هتايج هل

 فلاخم رباج نع ريبزلا يبأ ثيدحف ")« هتثرول وهف هبقرأ وأ ًائيش رمعأ نف

 . رمعملا طرشل

 يف لقأ هنأ ليخي هنأ الإ رمعلا طرشل ًأضيأ فلاخم هنع كلام ثيدحو

 ىلع ثيدحلا َبْلَغ نف « ةيطعلا تيتبت موي بقعلا ركذ نأ كلذو « ةفلاخلا

 بلغ نمو « رباج نع كلام ثيدحو « رباج نعريبزلا يبأ ثيدجحب لاق طرشلا

 : . ( 188/٠١ حتتفلا ) رظنا « ةلطاب اهنأ مهنعو « ةعفنملا ىلإ 7

 « حيرشو « سابع نباو ء رمح نباو « هللا دبع نب رباج رمعملا ىلإ كلملا لقنت اهنإ لاق نمو
 . ( 587/* :ينغملا ) رظنا . ةفينح وبأو « ديدجلا يف يعفاشلاو « يروثلاو ٠ سواطو « دهاجمو

 هنأ باوصلاو ( ًادبأ ) هلوق دنغسوقلا يهتني « ةيمالسإلا بتكلار اد هو « ركفلاراد » ةخسن يف )١(

 ' . ثيدحلا مات نم هنأل ( ثيراوملا هيف ) هلوق دعب يهتني
 رابخألا ىقتنم ) رباج نع هححصو « يذمرتلاو ٠ يئاسنلاو « دواد وبأ هاور ظفللا اذهب ثيدحلاو
 ١/6 ( . ْ ٠ ناطوألا لين.عم

 « ىرمع رمغا نف ء اهودسفت الو « ملاومأ يلع اوكسمأ » ظفلب رباج نع مسمو « دنحأ هاور (؟)

 . « هبقعلو « ًاتيمو « ًايح رمعأ يذلل يهف

 « هبقرأ وأ ' أيش رقعا نف ' اوبقرت الو « اورمعت ال » ظفلب رمع نبا نع يئاسنلاو « دمحأ ىور (؟)
 ٠ ( قباسلا ردصملا ) رظنا « هتاميو « هتايح هل وهف



 فقر

 ركذي مل نإ رمعملا ىلإ دوعت ىرمعلا نإ لاق نم امأو ٠ كلام لوقب لاق طرشلا
 200 ثيدحلا رهاظب ذخأ هنإف ءركذ نإ دوعت الو « بقعلا

 نع ريبزلا يبأ ةياور ينعأ ء هيف فلتخف رباج نع ريبزلا بأ ثيدح امأو

 زوهجلاق « كتايح رادلا هذه كتنكسأ : لاقف ناكسإلا ظفلب ىأ اذإ امأو
 ىوسف « بقعلاب ظفل نإو ىرمعلا فالخب مادخإلا وأ مهدنع ناكسإلا نأ ىلع

 ىنكسلا نيب نووسي ةداتقو ءاطعو نسحلا ناكو . ناكسإلاو ريمعتلا نيب كلام
 قحلاو . ىرمعلا يف دوم لق ىلع ًادبأ نكسملا ىلإ فرصنت ال اهنأ يف ريمعتلاو
 اذإ محلا نوكي نأ بجي هنأو « دحاو امههنم موهفملا ىنعم ريمعتلاو ناكسإلا نأ

 . لهأ هيلإ بهذ ام ىلع بقعلا ركذب حرصي مل اذإ هل ًافلاخم بقعلاب حرص
 . رهاظلا

 عام املا

 ظ - ماكحألا يف لوقلا
 وهو . ةيهلا يف راصتعالا زاوج بابلا اذه يف ةروهشملا مهلئاسم نمو

 هبهو ام رصتعي نأ بألل نأ ةنيدملا ءاباع روهمجو كلام بهذف  اهيف عوجرلا

 قح هيلع بترتي ملام ةلماب وأ انُيَد ثدحتسي م وأ نيالا جوزتي مل ام هنبال
 نع يور دقو ٠ ًايح بألا ناك نإ تبهو ام رصتعت نأ ًاضيأ ملل نأو « ريغلل
 . هبهو امرصتعي نأ دحألز وجي ال : رهاظلا لهأو دمحأ لاقو ؛ رصتعت ال اهنأ كلام
 مرح يذل بهو ام الإ هبهو ام رصتعي نأ دحأ لكل زوجي : ةفينح وبأ لاقو

 هنأ هللا هجو يأ ةقدصلا اهب داري يتلا ةبهلا نأ ىلع اوعمجأو . " هيلع ةمرحم

 . اهيف عوجرلا دحأل زوجي ال

 )١( يفاكلا ) كلام بهذمل رظنا 505/7 ( . |

 ش . عوجرلا وأ « جارختسالا :راصتعالا ىنعمو ٍ-



 ضنا

 ًالصأ راصتعالا ري م نف ءراثآلا ضراعت بابلا اذه يف فالخلا ببسو
 يف دئاعلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « تباثلا ثيدحلا مومعب جتحا

 هنأ سواط ثيدحب جتحا نيوبألا ىنثتسا نمو 0« هئيق يف دوعي بلكلاك هتبه
 « دلاولا الإ هتبه يف عجري نأ بهاول لحي ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق
 ءهب تلقل سواط ثيدح لصتا ول : يعفاشلا لاقو « دلاولا ىلع مألا ساقو
 ةقث وهو ءمْلَعْلا نْيَسُح قيرط نم لصتا دق : هريغ لاقو

 كلام هاور امب جتحاف « ةمرحلا محرلا يوذل الإ راصتعالا زاجأ نم امأو

 وأ محر ةلصل ةبه بهو نم » : لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع

 باوثلا دارأ انإ هنأ ىري ةبه بهو نمو « اهيف عجري ال هنإف ةقدص ةهج ىلع

 وبأو « قحسإو « يعفاشلاو « يعازوألاو : كلام : هدلول هتبه يف عوجرلا بألل زوجي لاق نمو
 « يروثلاو ٠ ةفينح وبأ لاق اهبو ء اهيف عوجرلا هل سيل . ىرخأ ةياور هنعو « دمحأو ء روث
 . روهجلا لوق وهو , دمحأ بهذم رهاظ ىلوألا ةياورلاو . يربنعلاو
 . ( ١/1 راطوألا لين ) و ( 518/0 ينغملا ) رظنا

 ردصلا ) رظنا . دنحأو « يعفاشلا بهذم وهو « اهتبه يف عوجرلا بألا لثم كلذك مأللو
 1 . ( قباسلا

 نأ لجرلل لحي ال » لاق ْهيِلَع ينلا ىلإ هاعفر سابع نباو ء رمع نبا نأ : سواط نع ثيدحلا )١(
 مث ء ةيطعلا يطعي لجرلا لثمو « هدلو يطعي ايف دلاولا الإ ء اهيف عجريف ٠ ةيطعلا يطعي
 هححصو « ةسجلا هاور « هئيق يف عجر مث « ءاق عبش اذإ ىتح لكأ , بلكلا لثم اهيف عجري
 . يزذمرتلا

 .راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا « هئيق يف عجري بلكلاك » هريغو « يراخبلل ةياور يفو

 دلولا ةبه يف عوجرلل ةمادق نبا طرتشا دقو ( 18/٠١ حتتفلا عم يراخبلا ) رظناو (
 : طورش 'ةعبرأ

 ١ نبالا كلم يف ةيقاب نوكت نأ .
 . دلولا فرصت يف ةيقاب نيعلا نوكت نأ -؟
 . دلولا ريغل ةبغر اهب قلعتي ال نأ -؟

 . ناتياور دمحأ نعف تداز نإف « ةعنص ملعتو ءٍرَبكلاو ِنَمّملاك ةلصتم ةدايز ديزت الأ  ؛



 ضير

 لصألا نإف ًاضيأو : اولاق 27« اهنم ضري مل اذإ اهيف عجري هتبه ىلع وهف اهب

 الإ ءدعو ول ك هب هيلع ضقي ال هنأ ضوع ريغ نع ًائيش بهو نم نأ

 . ةقدصلا هجو ىلع ةبهلا نم هيلع اوقفتا ام

 هنإف اهزاح نأ دعب نبالا تاف هنبا ىلع قدصت نم نأ ىلع ءاماعلا روهمجو

 هيوبأ ىلع قدصت جرزخلا نم ًايراصنأ ًالجر نأ كلام تالسرم يفو « امري

 ةالصلا هيلع ينلا كلذ نع لأسف « لخن وهو لاملا اههنبا ثروف اكلهف ةقدصب

 دواد وبأ جّرَخو 7 « كئاريب اهذخو َكتَقَدَص يف َتْرِجَأ دق » : لاقف مالسلاو
 تنك : تلاقف هي هللا لوسر تتأ ةأرما نع هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع

 لاقف « ةديلولا كلت تكرتو تتام اهنإو « ةديلوب يمأ ىلع تقدصت دق

 زوجي ال : رهاظلا لهأ لاقو 7 « ثاريملاب كيلإ تعجرو كرجأ بجو :٠ هِيَ
 سرفلا يف  هرتشت ال »رمعل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعل دحأل راصتعالا

 ثيدحلاو (« هئيق يف دوعي بلكلاك هتبه يف دئاعلا نإف هب قدصت يذلا
 « قالخألا نساحم نم سيل ةبحلا يف عوجرلاو : يضاقلا لاق . هتحص ىلع قفتم

 فاك ردقلا اذهو ٠ قالخألا نساحم متيل ثعب امنإ مالسلاو ةالصلا هيلع عراشلاو
 . بابلا اذه يف

 كج سجس سا طئععع

. 
 هفنصم يف قازرلا دبعو « أطوملا يف كلام هاور رمع رثأ

)١( 

 )١( ًالسرم كلام هاور .
 يف كيلإ تعجرو « كرجأ بجو دق » لاق « ةديلولا كلت تكرتو ٠ تنام اهنإو « ةديلوب يمأ ىلع تقدصت تنك : تلاقتف . ِهّكَي هللا لوسر تتأ ةأرما نأ : ظفلب يذمرتلاو « دواد وبأ هاو (1)

 . « ثاريملا

 , ليلق لبق ثيدحلا جيرخت مدقت (4)





 لكم

 . هلآو دمح انديس ىلع هللا ىلصو .. محرلا نمحرلا هللا مس

 ايلست ملسو هبحصو

 « اياصولا باتك
 . ناكرألا يف رظنلا : لوألا مسقلا : نيمسق ًالوأ مسقتي اهيف رظنلاو

 لئاسملا نم اهيف عقو ايف هذه نم مكتن افإف نحنو . ماكحألا يف : يناشلاو
 | . ةروهشملا

 ناكرألا يف لوقلا

 يصولل امأ . ةيصولاو « هب ىضوملاو « هل ضوملاو ٠ يصوملا : ةعبرأ نارألاو
 هيفسلا ةيصو كلام دنع حصيو « كلملا حيحص كلام لك هنأ ىلع اوقفت

 مل يذلا يبصلا ةيصو زوجت ال ةفينح وبأ لاقو « برقلا لقعي يذلا ل
 صوي مل اذإ مدنع حصت رفاكلا ة م كلذكو . نالوقلا يمفاشلا نعو « غلبي

 هلوقل ثراول زوجت ال ةيصولا نأ ىلع اوقفتا من دإف هل ىصوملا امأو . 1 مرحمب

 . « هتوم دعب هب عربتلا يه » لاملاب ةيصولاو ٠ ةيطع عمج اياطعلا : لثم اياصو عمج ةيصولا ه
 لوق وهو « يبصلا ةيصو زاجأ هنأ هنع هللا يضر رمع نع كلذ يور . لقع اذإ يبصلا ةيصو حصت )١(
 « يبمشلاو ٠ ةبتع نع هللا دبعو « سايإو ٠ يرهزلاو « ءاطعو ٠ حيرشو «زيزعلا دبع نب رم
 . دمحأ نع رذنلا نبا هاكحو « ةرشع يتنثا غلب اذإ : قحسإ لاق « قجسإو « كلامو ٠ يعخنلاو
 نم ركب وبأ لاق . نينس رشع غلب اذإ , هتيصو زوجت لبنحو « حلاص ةياور يف هنع صوصنلاو
 . حصت ال عسل نود هل نمو ٠ هتيصو حمت نينس رثع هل نم نأ بلا فلي ال: ةلباتحلا
 نيتياور ىلع رشعلاو « عبسلا نيب امو
 ؛ يأرلا باحصأو . دهاجتو , نسحلا لاق هبو . غلبي تح هتيصو حصتال سابع نبا نعو
 . ( 308/1١ عومجملا ) و ( ٠١١/6 ينغملا ) رظنا نيبهذملاك نالوق يعفاشللو

 يعفاشلا نعو . نيرثكألا لوق وهو « دمحأ لوق سايق يف هتيصو حصت هفسل هيلع روجحلاو
 . ( عومجملا )و ( ينغلا ) رظنا . يبصلا يف نالوقلا
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 ريغل زوجت له اوفلتخاو 20« ثراول ةيصو ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع
 لابقو ٠ ةيهاركلا عم نيبرقألا ريغل زوجت اهنإ : ءاماعلا روهمج لاقف ؟ ةبارقلا
 ءالؤه ةجحو . قاحسإ لاق هبو « ةبارقلا ىلع ةيصولا درت : سواطو نسحلا

 ماللاو فلألاو "7 4 َنيِبَرْفَألاو َنْيَدِلاولل ٌةّيِمَّولا > : ىلاعت هلوق رهاظ
 . رصحلا يضتقت

 قتعأ ًالجر نأ »وهو روهشملا نيصح نب نارمع ثيدحب روهملا جتحاو
 نيم هللا لوسر عرقأف « مهريغ هل لام ال هتوم دنع هضرم يف هل دبعأ ةتس

 - انلق اك  اوعمجأو « ةبارقلا ريغ ديبعلاو 29 « ةعبرأ ّقَرَأو نينثا قتعأف « مهنيب
 . ةثرولا اهْزجُي مل اذإ ثراول زوجت ال اهنأ

 نباو « ةميزخ نبا هاوقو « يذمرتلاو  دحأ هنسحو « يئاسنلا الإ ةعبرألاو . دحا هاور ثيدحلا )١(

 يذ لك ىطعأ دق هللا نإ » : لوقي ليَ هللا لوسر تعمس لاق يلهابلا ةمامأ يبأ نع دوراجلا |

 الإ » هرخآ يف دازو « سابع نبا ثيدح نم ينطقرادلا هاورو « ثراول ةيصو الف « هقح قح

 سنأ نعو « يئاسنلاو « يذمرتلا دنع ةجراخ نب رمع نعو « نسح هدانسإو « ةثرولا ءاشي نأ

 هدنع رباج نعو . ينطترادلا دنع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو « ةجام نبا دنع

 نع اهنم لك دانسإ ولخي الو ةبيش يبأ نبا دنع يلع نعو:. هلاسرإ : باوصلا لاقو . ًاضيأ
 اذه نأ مألا يف يعفاشلا مزج لب . هب لمعلا ىلع ضهني اههعومج نكل : يناعنصلا لاق . لاقم

 ش ش ش . ( ٠١/7 مالسلا لبس ) رظنا . رتاوتم نتملا
 نباو «رذنملا نبا نع ء ًالقن ةمادق نبا لاق ةثرولا اهزيخي نأ الإ ثراولل ةيصولا زوجت الو

 لوق يف ةيصولا تحص « مهكرتو « ةبارقلا ريغل صو نإو . اذه ىلع علا لهأ عمجأ :دبلا دمع
 « يعازوألاو ٠ يروثلاو , كلامو « ءاطعو ءراسي نب ناهلسو « ملاس « مهنم ؛ ملعلا لهأ رثك

 . دجأو « ةفينح يبأو « قحسإو « يعف -
 ىلإ درّيو « مهنع عْرُي : اولاق مهنأ : ىلعي نب كلملا دبعو « كاحضلاو « سواط نع يكحو
 « ثلثلا ثلث هل ىصوأ يذلل « ديز نب رباجو « نسحلاو « بيسلا نب ديعس نعو . هتبارق

 . ( 5/١ ينغملا ) رظنا . يصوملا ةبارق ىلع دري يقابلاو
 . ١8١ ةيآ ةرقبلا (0)

 ثيدحلا جيرخت مدقت )١(



 فدع

 لهأ لاقو ء زوجت : روهملا لاقف « ةثرولا اهتزاجأ اذإ  انلق ؟ - اوفلتخاو
 ؟ ةدابع وأ ةثرولا ةلعل عنملا له فالخلا ببسو .زوجت ال : ينزملاو رهاظلا

 قحل عيبلاب لاق نمو « ةثرولا اهزاجأ نإو زوجت ال : لاق ةدابع لاق نف
 موهفملا ددرت ىلإ عجار فالخلا اذه ُهٌدَرَيو « ةثرولا اهزاجأ اذإ اهزاجأ ةثرولا
 مأ ىنعملا لوقعم وه له « ثراول ةيصو ال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم
 ؟ لوقعمب سيل

 مهو ء هل ىضوملا تومب لطبت : موق لاقف « تيمال ةيصولا يف اوفلتخاو
 اذه يف ًادمعو أطخ لتاقلل ةيصولا يفو « 7 لطبت ال : موق لاقو «روهمخا
 كلذ يف اوعجري نأ مهل له تيمال ةثرولا نذأ اذإ وهو «روهشم عرف بابلا
 ةثرولا نوكي نأ نيب قرفلاب ليقو « مه سيل ليقو « مل ليقف ؟ هتوم دعب
 . عوجرلا مهل ناك هلايع يف اوناك نإ مهنأ ينعأ « اونوكي ال وأ تيملا لايع يف
 ش . بهذملا يف لاوقألا ةثالثلاو

 ل ل ل

 هِرْدَقو هسنج يف رظنلاو هب ىّصوملا يف لوقلا
 عفانملا يف اوفلتخاو ٠ باقرلا يف ةيصولا زاوج ىلع اوقفتا مهنإف هسنج امأ

 - ةمربش نباو ليل يبأ نبا لاقو ءزئاج كلذ : راصمألا ءاهقف روهنج لاقف

 هبو « يلع نع كلذ يور . ةيصولا تلطب يصوملا لبق تام اذإ هل ىصولا نأ معلا لهأ رثكأ لوق )١(
 . دمحأو « يأرلا باحصأو « يعفاشلاو « كلامو « ةعيبرو « ناهلس يبأ نب دامحو « يرهزلا لاق
 ثدحي ملو « هل ىصوملا تومب يصوملا لع اذإ : ءاطع لاقو . هل ىموملا دلول نوكت : نسحلا لاق
 . هل صولا ثراول وهف « ائيش هب صصوأ اهف
 دقو « هللا نم باوثلا ديري هنأ الإ صوأ ام ىصوملا نأل « باوصلل برقأ : يناثلا لوقلا لعلو
 . معأ هللاو . كلذ لصح



 اريل

 ىنعم يف عفانملا نأ روهملا ةدمعو . 2 ةلطاب عفانملاب ةيصولا : رهاظلا لهأو

 تيملا نأل « ةثرولا كلم ىلإ ةلقتنم عفانملا نأ ةيناثلا ةفئاطلا ةدمعو « لاومألا

 بهذ لوقلا اذه ىلإو « هريغ كلم يف دجوي امب ةيصو هل حصت الف هل كلم ال

 ش . ربلا دبع نب رمع وبأ

 ثلثلا نم رثكأ يف ةيصولا زوجت ال هنأ ىلع اوقفتا ءاماعلا نإف ردقلا امأو

 له . اهنم بحتسملا ردقلا يفو « ةثرو كرتي م نيف اوفلتخاو . ةثرو كرت نم

 نم رثكأ يف زوجت ال ةيصولا.نأ ىلإ عيملا راص امنإو ؟ هنود وأ ثلثلا وه

 : هل لاق صاقو يبأ نب دعس داع هنأ » عَنِ هنع تبث امب ثراو هل نمل ثلثلا

 . يل ةنبا الإ ينثري الو لام وذ انأو ىرت.ام عجولا ينم غلب دق . هللا لوسراي

 :دعس هل لاقف : ال : ِهَتِكَم هللا لوسر هل لاقف ؟ يلام يثلثب قدصتأفأ

 كنإ .. ريثك ثلثلاو  ثلثلا : هتيم هللا لوسر لاق مث ء ال: لاق ؟ رطشلاف

 راصف ©« سانلا نوففكتي ةلاع مهرذت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو رذت نأ

 )١( ًابئاغ مأ « ًارضاح « ًانْيَد مأ ًانّيَع لاملا ناك ءاوسو « يعفاشلا لاق عفانملاب ةيصولا زاوجبو ,

 هناتسب ةرثبو « هراد ةلغب وأ « هدبع ةمدخب ىضوأ ولف « ًازوحم مأ ًاعاشم . ًالوهجم مأ« ًامولعم

 ةدبؤم تناك مأ + ةدب تردق ءاوسو «ءزاج . ٠

 : 2 تلطب ةدمب ردقت ل نإو «زاج ةدب تردق نإ : ليل يبأ نبا لاقو '

 .رظنا . ديبأتلا ىلع اهب ةيصولا زاوج ىلإ ءاهقفلا روهمجو .« ةفينح وبأو ٠ يعفاشلا بهذو
 . ( 3838/١١ عومجلا )

 رظنا . ةفينح وبأو « روث وبأو ٠ قحسإو « يروثلاو « دمحأو , كلام مهنم روهجلا لوق اذهو
 ٠ . ةفينح يِبأ بهذمل ( 66 /؟ ءاهقفلا ةفحت )و ( 59/1 ينغملا )

 رظنا . ةعامجلا اور لب ( مالسلا لبس )و ( حتفلا )رظنا . هيلع قفتم صاقو يبأ نب دعس ثيدح (؟)
 . (راطوألا لين )
 اذه ىلعو , ثراو هل نمل ثلثلا نم رثكأب ةيصولا عنم ىلع ليلد ثيدحلا يف : يناعنصلا لاق

 « يعفاشلاو « سابع نبا بهذف . لقأ وأ ٠ ثلثلا بحتسي له اوفلتخا افإو « عامجإلا رقتسا .
 ركب وبأ صوأ : ةداتق لاق . « ريثك ثلثلاو ثلثلا » هلوقل ثلثلا نود ام بحتسملا نأ ىلإ ةعامجو



 . ثلثلا نم رثكأب زوجت ال ةيصولا نأ ىلإ ثيدحلا اذه ناكمل سانلا

 « ثلثلا نود ام هنأ ىلإ موق بهذف « كلذ نم بحتسلا يف اوفلتخاو .
 ريثك اذهب لاقو «ريثك ثلثلاو » ثيدحلا اذه يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 سنو « عيرلاب رم ىصوأو ٠ سمناب ركب وبأ ىصوأ : .ةداتق لاق . فلسلا نْم

 . ىلإ بحأ

 نع يور ام ىلع اودقتعا مهإف ثلثلا وه بحتسملا نأ ىلإ بهذ نم امأو

 يف ةدايز ملاومأ ثلث ةيصولا يف مل لمج هللا نإ ٠ لاق هنأ هلم ينلا

 هنأ سابع نبأ نع تبثو ٠ ثيدحلا لهأ دنغ فيعض*ثيدحلا: ذهو 00( ملامعأ |

 نأل « يلإ بحأ ناكل عبرلا ىلإ ثلثلا نم ةيصولا يف سانلا ضغ ول : لاق

 ٠ «ريثك ثلخلاو « ثلثلا » : لاق يي هلا لوسي

 نإيف ء هل ثراو ال نمل ثلثلا نم رثكأب ةيصولا زاوج يف مهفالتخا امأو .

 وبأ كلذ زاجأو « دمحأ لوق هيف فلتخاو « يع ازوألاو كلذ زيجي ال كلام

 صاخ محلا اذه له فالخلا ببسو . دوعسم نبا لوق وهو « قاحسإو ةفينح

 هلوقل ثلثلا بحتسملا نأ ىلإ نورخآ بهذو « ىلإ بحأ سنلاو « عبرلاب رمع ىصوأو : سخلاب - -

 ثيدحلاو . فيعض وهو « متانسح يف ةدايز ملاومأ ثلث ةيضولا يف ل لعج هللا .نإ » هلم

 الف « ثراو هل نم لثم هنأ ىلإ كلام بهذف «ء هل ثراو ال نم امأف . ثراو هل نيف درو

 « دوعسم نبأ لوق وهو « هلك لاملاب ةيصولا هل ةيفنحلا زاجأو « ثلثلا ىلع ةدايزلا هل بحتسي

 . ٌروهجلا بهذ اذه ىلإو « مهقح مهطاقسإل , تذفن « ثلثلا نم رثكأب ةيصولا ثراولا زاجأ نإف

 . ( 68٠/؟ مالسلا لبس ) رظنا

 ةجام نباو « ءادردلا يبأ ثيدح نم رازبلاو « دمحأ هجرخأو . ذاعم نع ينطقرادلا هاور ثيدحلا )١(

 يف ةدايز متافو دنع ملاومأ ثلثب كيلع قدصت هللا نإ » ظفلب ةريره يل ثيدنح نم. :

 . « متانسح

 1 . ملعأ هللاو . ًاضعب اهضعب ىوقي نكل « ةفيعض اهلكو : مارملا غولب يف ظفاحلا لاق

 نإو « نافيعض اهو« ديمح نب ةبتع هخيشو , شايع نب ليعاسإ هدانسإ يف نأل : يناعنصلا لاق“ ٠

 . فورعم ليصفت ليعامسإ ةياور يف مه ناك
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 ةلاع هتثرو كرتي ال نأ وهو ء« صاخب سيل مأ عراشلا اهب هللع يلا ةلعلاب
 ءاينغأ كتثرو رذت نإ كنإ » :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق 5 سانلا نوففكتي
 ًاصاخ بهسلا اذه لمج نف ؟ « سانلا نوففكتي ةلاع مرذت نأ نم ديخ
 ناك نإو ةدابع محلا لعج نمو « ةلعلا هذه عافتراي محلا عفتري نأ بجو
 زوجت ال : لاق ةثرولا ةلزنمب ىنعملا اذه يف نيماسملا عيمج لعج وأ «ةلعب للع دق

 . ثلثلا نم رثكأب قالطإب ةيصولا

 ةيصولا ظفل هيلع لدي يذلا ىنعملا يف لوقلا
 هتوم دعب صاخشأل وأ رخآ صخشل هل ام لجرلا ةبه يه ةلملاب ةيصولاو
 نم وه دقعلا اذهو « هب حرصي وأ ةيصولا طفلي حرص ءاوس همالغ قتع وأ
 َرْيَدْلا الإ ء هب ىصوأ ايف عجري نأ يصوملل نأ ينعأ « قافتاب ةزئاجلا دوقعلا
 بجي ال هنأ ىلع اوعمجأو « ريبدتلا باتتك يف يتأيس ام ىلع هيف اوفلتخا مهنإف

 . يصوملا توم دعب الإ هل صصومال

 : كلام لاقف ؟ ال مأ اهتحص يف طرش وه له هل ىصوملا لوبق يف اوفلتخاو
 سيل هنأ يعفاشلا نع يورو « ةيصولا ةحص يف طرش اهايإ هل ىصوملا لوبق
 . © ةبهلاب اههبش كلامو « اهتحص يف ًاطرش لوبقلا

* 0# * 

 روهمج لوق وهو « هنم لوبقلا نكمي نيعمل تناك اذإ ٠ لوبقلاب الإ ةيصولا كلي ال هل ىصوملا )١(
 - . ءاهقفلا

 وأ « متو « مئاه ينبك مهرصح نكمي ال نمو « نيكاسملاو « ءارقفلاك نيعم ريغل تناك نإ امأف
 درجمب تمزلو « لوبق ىلإ رقتفي ل « جح وأ ةسردمو . ىفشتسمو « دجسك : ةحلصم ىلع
 . ( ٠0/6 ينغملا ) رظناو ( عومجملا ) رظنا . توملا



 فيقال

 ماكحألا يف لوقلا

 اهلئاسم نف.« ةيكح اهنمو « ةيباسح اهنمو « ةيظفل اهنم ماكحألا هذهو
 ىصوأ ام َنِّيَعو لجرل هلام ثلثب صوأ نم مح يف مهفالتخا ةينكحلا ةروهشملا
 ' « ثلثلا نم رثكأ نيع يذلا كلذ : ةثرولا لاقف ٠ ثلثلا وه امم هلام يف هب هل

 هوطعي وأ ىصوملا هنيع يذلا كلذ هوطعي نأ نيب نوريخم ةثرولا : كلام لاقف

 روث وبأو يمفاشلاو ةفينح وبأ كلذ يف هفلاخو « تيملا لام عيمج نم ثلثلا
 . دوادو دمحأو

 اهايإ هلوبقو يصوملا تومب هل ىصومال تبجو دق ةيصولا نأ مهتدمحو
 ريغتو هنم سفن بيط ريغب هل بجو ام هكلم نع لقني فيكف « قافتاب
 وبأ ىأر ام نسحأ امو « هوعدا ايف ةثرولا قدص ناكمإ كلام ةدمعو ؟ ةيصولا

 اوُفْلُك كلذ ةثرولا ىعدا اذإ : لاق هنأ كلذو « ةلأسملا هذه يف ربلا دبع نب رمع

 ءيشلا كلذ نم ثلثلا ردق هل ىصوملا هنم ذخأ كلذ تبث نإف « اوعدا ام نايب

 « هجارخإ ىلع اوربُج لقأف ثلثلا ناك نإو « ةثرولل اكيرش ناكو هب ىصوملا
 نأ كلام دنعف , ثلثلا قوف وه هب ىصوملا ءيشلا كلذ نأ يف اوفلتخي مل اذإو
 عيمج نع هل اوجرفي وأ « هب هل يصوأ ام هيلإ اوعفدي نأ نيب نوريخم ةثرولا
 فالتخا ىلع لاملا عيمج يف امإو « هنيعب ءىشلا كلذ يف امإ « تيملا لام ثلث

 نيعلا كلت ثلث هل : يمفاشلاو ةفينح وبأ لاقو ٠ كلذ يف كلام نع ةياورلا
 . ثلثلا مات يفوتسي ىتح تيملا كرت ام عيمج يف ةثرولل ًاكيرش هيقابب نوكيو

 لهف « هنيعب ءيش يف هتيصو لعج نأ يف ىدعت امل تيملا نأ فالخلا ببسو

 ةياغ ىلإ هل اوجرفي وأ ةيصولا ءاضمإ نيب اوريخي نأ ةثرولا قح يف لدعألا
 قحلا كلذ دوعيو يدعتلا لطبي وأ « هلام نم مهنع جرخي نأ تيمال زوجي ام

 نم رثكأ هنوكل نييعتلا يف وه يدعتلا نإ انلق اذإ ىلوألا وه اذهو ؟ ًاكرتشم
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 نييعتلا طقسي نأ بجاولا نأ ينعأ « ثلثلا .

 وهف ثلثلا عيمج نع اولختي وأ نييعتلا اوضي نأ ةثرولا.فلكي:.نأ امأو .

 ٠ . مهيلع لمح

 لهف اهب صوي ملو تاف ةاكز هيلع تبجو نيف مهفالتخا بابلا اذه نمو
 مزلي مل اه صوي مل اذإ : كلام لاقف :؟ لاملا سأر نم وأ « ثلثلا نم يه

 اذإو « لام لا سأر نم اهجارخإ ةثرولا مزلي : يعفاشلا لاقو . اهجارخإ ةثرولا
 دنع يهو « ثلثلا نم هدنع يهو اهجارخإ ةثرولا مزلي كلام دنعف « صو

 : ِهَقْيَع هللا لوسر لوقل ِنْيَدلاب اههبش لاملا سأر نم نيهجولا يف يعفاشلا
 بجاولا جحلاو ةبجاولا تارافكلا كلذكو « ىَضْقُي نأ قحأ هللا ُنْيِدَف »

 « توللا دعب اهجارخإب ةيصوتلاب اياصولا سنج نم اهلعجي كلامو « هدنع

 « قايسلا يف ناك ولو لاملا سأر نم اهنأ ةايحلا يف اهجرخأ ول هنأ فالخ الو

 ولو : لاق ء اهجارخإب هتيصوت يف ينعأ « ةثرولا ىلع انه همهتا ًاكلام نأكو
 تولا نم اند اذإ ىتح هرمع لوط هتاكز عيمج رخؤي نأ ناسنإلل زاجل اذه زيجأ
 فعضأ وه ام ىلع كلام دنع تمدق ةاكزلا اياصولا تمحاز اذإف.اهب ىّصو

 قفتاو . ةصاحملا يف ديري « ءاوس اياصولا رئاسو يه : ةفينح وبأ لاقو « اهنم

 ةيوتسم تناك اذإ ثلثلا اهنع قيضي يتلا اياصولا نأ ىلع .هباجصأ عيمجو كلام

 . © مألا َمدُق ضعب نم مأ اهضعب ناك اذإو ٠ ثلثلا يف ٌصاحتت هنأ

 ةرافك وأ ءرذن يف وأ « مالسإلا جح يف وأ « ةاكز يف طرف دقو « تام نم لك : مزح نبا لاق )١(

 .« ءيش لضف نإ مث , ءامرغلل ءيش.ال هلام سأر نم كلذ لك نإف « نيمي وأ « لتقوأ ءراهظ

 ' لوق وهو « اهنع قيرط حصأب سواطو « نسحلا لوق وهو « ثاريملا مث ؛ ةيصولا مث « ءابمزغللف .
 الإو ؛ جرخأ كلذب ىصو نإ : ةفينح وبأ لاقو . مثريغو ٠ دوادو « دمحأو ١ يعفاشلاو « يرهزلا

 .( 5560/٠١ لحما ) الف
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 ةيباسحلا مهلئاسم نمو . مهبتك يف روطسم وه ام ىلع بيترتلا يف اوفلتخاو
 ةثرولا درو هيثلثب رخآلو هلام فصنب :لجرل ىضوأ اذإ بابلا اذه يف ةروهشملا

 وبأ لاقو « ًاسامخأ اهنيب ثلثلا نامستقي امنأ يعفاشلاو كلام دنعف « دئازلا

 . 2" ةيوسلاب ثلثلا نامستقي لب : ةفينح

 يف هب رابتعالا طقسي له طقاسلا ثلثلا ىلع دئازلا له فالخلا ببسو

 لطبي الو هسفن يف لطبي لاق نف ؟ ةثرولا طاقسإي هسفن يف طقسي ام ةمسقلا

 لاق نمو « ًاسامخأ لاملا نومستقي : لاق ًاعاشم ناك ذإ ةمسقلا يف هب رابتعالا

 . ءاوسلا ىلع قابلا نومستقي : لاق ًانيعم ناك ول اك هب رابتعالا لطبي

 معي لام هلو هلام نم ءزجب ىصوأ اذإ بابلا اذه يف ةيظفللا مهلئاسم نمو

 « معي مل ام نود هب ملع ايف نوكت ةيصولا نأ كلام دنعف « هب معي ال لامو هب
 قطن يذلا لاملا مما له فالخلا ببسو . 29 نيلاملا يف نوكت يعفاشلا دنعو

 َرْبَدْلا نأ كلام نع روهشملاو ؟ طقف ملع ام وأ « معي مل امو مع ام نضتي هب

 ةريثك عورف بابلا اذه يفو . معي يذلا لاملا نم جرخي مل اذإ نيلاملا يف نوكي

 ىلع اهنيب ثلثلاف . كلذ ةثرولا زجي ملو « هلام عبرب رخآ لجرلو « هلام فصنب لجرل ىصوأ اذإ )١(

 « نسحلاو « دمحأ مهنم : روهمجلا لوق اذه « مهس يناشللو « نامهس لوألا لجرلل مهسأ ةثالث

 . دمحو ء فسوي وبأو « قحسإو « يعفاشلاو ء يروثلاو « ليل يبأ نباو « كلامو ٠ يعخنلاو

 « ثلثلا نم رثكأب درلا لاح يف هل صصومال برضي ال : رذنملا نباو « روث وبأو « ةفينح وبأ لاقو
 . يعفاشلا بهذم ( 47/1 ينغملا ) رظنا . لطاب ثلثلا زواج ام نأل

 ىلإ عفد ٠ نيدو « نيع هل وأ ء بئاغ لامو ءرضاح لامب لجرل ىصو نإ . يعفاشلا بهذم (5)
 وأ « بئاغلا نم رضح ام لكو « ناشلثلا ةئرولا ىلإ « نيعلا ثلثو ء رضاحلا ثلث هل صصوملا

 . ( ١5//50 عومجملا عم بيذهتلا ) رظنا . لاملا يف كيرشلاك

 ماكحألا نيناوق ) رظنا . ةفينح يبأو ٠ يعفاشلا دنع ملعي ال يذلا لاملا كحك بئاغلا لاملا كحف

 . ( 1//10 ينغملا ) رظنا « دمحأ بهذم وهو ( ؛8ص ةيعرشلا



 افلا

 يصوي نأ لجرلل نأ مهنيب فالخ الو « سانجألا ةثالثلا هذه ىلإ ةعجار اهلكو
 مامإلل يتلا ةيلكلا ىمظعلا ةفالخلاك ةيئزج ةفالخ هذه نأو هدالوأب هتوم دعب

 ش . اهب صصوي نأ



 ضني

 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو .. ميحرلا نمحرلا هللا مس

 ايلست ملسو هبحصو

 + ضئارفلا باتك

 له ثري نمو « ثري ال نيفو « ثري نيف « باتكلا اذه يف رظنلاو
 كلذكو ثري مكف هريغ عم ثرَو اذإو « ثراو نود ثراو عم وأ , ًائاد ثري

 بسحب كلذ فلتخي لهف «٠ ثراو عم ثرو اذإو ؟ ثري م هدحو ثرو اذإ
 كلس دق ةريثك هوجو ىلع نكمي اذه يف ملعتلاو . ؟ .فلتخي ال وأ ثراو ثراو

 سنج سنج مح ركذي نأب كلذ يف ةرضاحلا ليبسلاو ٠ ضئارفلا لهأ اهرثكأ
 , ةيقابلا سانجألا رئاس عم هكحو سنجلا كلذ درفنا اذإ ةثرولا سانجأ نم
 رئاس عم هلاح رظني مث « هثاريم م درفنا اذإ دلولا ىلإ رظني نأ كلذ لاثم

 . نيثراولا نم ةيقابلا سانجالا

 وذ امأف . يلاومو ء راهصأو « بسن وذ : ةثالث يهف ةثراولا سانجألا امأف

 نم ةذوخأم , لوعفم ىنعب ةليعف يهو ٠ ةقيدح عمج قئادحك : ةضيرف عمج : ضئارفلا *
 يه : ليقو « لاملا نم اًئيش هل تعطق يأ . اذك نالفل تضرف : لاقي ٠ عطقلا وهو « ضرفلا
 ,همزليو ء هيف تبثيل ءرتولا عضوي ثيح « هفرط يف يذلا زحلا وهو « سوقلا ضرف نم
 هب مزلأ ام يهو « ىلاعت هللا ضئارفب صاخ يناشلا : ليقو . يباطخلا هلاق اذك « لوزي الو
 . . سوقلا نم هلحم مزلي رتولا ناك امل موزللا ةبسانمل ٠ هدابع
 « للعلا فصت اهنإف « اهوباعو « ضئارفلا اوبلعت » : لاق هَ هللا لوسر نع ةريره وبأ ىور دقو
 . ماحلاو . ينطقرادلاو ٠ ةجام نبا هجرخأ « يتمأ نم عزني ءيش لوأ وهو ٠ ىسني وهو
 اوثدحتف « مثدحت اذإو « يمرلاب اوهلاف « مّثْوَبَل اذإ » : لاق هنأ هنع هللا يضر رمح نع يورو
 . « ضئارفلاب
 باطخلا نب رمع نع يلجعلا قروم نع لوحألا معاع نع ريرج نع روصنم نب ديعس هأورو
 ىوريو « نآرقلا نوسلعت !؟ ةنسلاو  نحللاو « ضئارفلا اوماعت » : هَلْهَي هللا لوسر لاق : لاق
 نإو ٠ ضوبقم ٌؤرما يفإف ٠ سانلا اهوماعو ضئارفلا اوماعت » : لاق مَع يبنلا نأ هللا دبع نع
 . « اههنيب لصفي نم نادجي الف , ةضيرفلا يف نالجرلا فلتخي ىتح ضبقيس معلا
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 يمف اهيلع قفتملا امأف . اهيف فلتخم اهنمو « اهيلع قفتم اهنف « بسنلا
 وأ اوناك ًاروكذ « دادجألاو ءابآلا ينعأ : لوصألاو « دالوألا ينعأ : عورفلا

 ًاروكذ ةوخإلا ينعأ : ىندألا لصألا يف تيمال ةكراشملا عورفلا كلذكو « ًاثانإ

 ونبو مامعألا مهو « دحاو لصأ يف دعبألا وأ ىندألا ةكراشملا وأ « ًاثانإ وأ

 نم اوناك اولصف اذإ ءالؤهو ء طقف ةصاخ ءالؤه نم روكذلا كلذو « مامعألا

 نإو نبالا نباو « نبالاف : لاجرلا امأ « ةعبس ءاسنلا نمو ةرشع لاجرلا

 ينعأ : ناك ةهج يأ نم خألاو الع نإو بألا وبأ دجلاو « بألاو « لفس

  لفس نإو - معلا نباو « معلاو - لفس نإو  خألا نباو « امهدحأل وأ بألاو مألل

 تمل لا 0 . ةمعنلا ىلومو جوزلاو

 نإو ؛ ةدجلاو « مألاو «تلفس نإو ؛.نبالا ةنباو « ةنبالاف : ءاسنلا امأو

 ما ل ف . ةالوملاو « ةجوزلاو « تخألاو « تلع

 »2 تاوخألا ؤنبو 2 ةوخإلا تانبو »2 تانبلا ونب ةلمحلاب مثو »2 َةَبَصَع "م الو

 « تامعلاو.« مألل ةوخإلا ونبو ء طقف مألل بألا وخأ معلاو « مامعألا تانبو

 ءراصمألا ءاهقف رثكأو « يعفاشلاو .. كلام بهذف . لاوخألاو « تالاخلاو

 « ةباحصلا رئاس بهذو « محل ثاريم ال هنأ ىلإ ةباحصلا نم تباث نب ديزو

 ىلإ قافآلا رئاس نم ءابلعلا ةعامجو « ةرصبلاو « ةفوكلاو « قارعلا ءاهقفو
 1 0 ملا مهثيروت

 »2 دوادو « روث وبأو 2 يعفانشلاو 2 يعازوألاو 2 كلام : ماحرألا يوذ ثيروت مدعب لاق نم )١(

 نأ » ىور راسي نب ءاطع نأل « لاملا تيبل يقايلا لعجيو « مثروي ال ديز ناكو « ريرج نباو
 الأ هيلع ىلاعت هللا لزنأف « ةلاخلاو ةمعلا يف ىلاعت هللا:ريختسي ءابق ىلإ بكر عنيَم هللا لوسر

 ناثرت الف « اهيوخأ عم ناثرت ال خألا ةنباو ء ةمعلا نألو « هننس يف ديعس هاور « امل ثاريم

 ها . تايبنجألاك , نيتدرفنم

 وبأو « ليج .نب ذانعمو « حارجلا نب ةديبع وبأو « هللا دبعو « يلعو ءرمع مهثيروتب لاق نمو
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 ةفينح وبأ بهذف « مهثيروت ةفص يف اوفلتخا مهثيروتب اولاق نيذلاو
 ىلإ مِهّتَرَو نم رئاس بهذو . تابصعلا بيترت ىلع مهثيروت ىلإ هباحصأو
 :ببسلا ةلزنمب ةبصع وأ مهس يذب مهنم ىلدأ نم لك لزني نأ وهو « ليزنتلا
 . 22 هب ىلدأ يذلا

 ؛ ةمقلعو , سيواطو ٠ ءاطعو ءزيزعلا دبع نب رو ؛ حيزش لاق هبو . مهنع هللا يضر ءاذردلا '-

 ش ْ . ةفوكلا لهأو , دمحأو « قورسمو
 ثراوتلاب ق قحأ يأ <« هللا باتتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا أولوأو ١ : ىلاعت هلوق مهتجحو

 . ( 709/1 ينغملا ) رظنا . ىلاعت هللا كح يف

 يبأ نباو ٠ كنيرشو « ميعنو « دامحو , يعخنلاو ؛ يبعشلاو « قورسمو « ةمقلعو ء دمحأ بهذ )١(
 « مألا ةلزنمب لاخلا لعجيف « ليزنتلا لهأ بهذم بهذ. مهثرو نم رئاسو « يروشلاو « ىليل
 _ ' . خألا ةلزنمم خألا تنبو « معلا ةلزنمب ةمعلا لمج هنأ ةياور دمحأ نعو « بألا ةلزنمب ةمعلاو

 تنبو تنبلا ةلزنم تنبلا تنب الزن اهنأ اههنع هللا يضر هللا دبعو « يلع نع يور دسقو

 يف هنع هللا يضر رم نع كسلذ يورو ؛ مألا ةلزنم ةلاخلاو , بألا ةلزنم ةمعلاو « تخألا

 . ةلاخلاو « ةمعلا

 . قورسمو « ةمقلع نع كلذ يورو . معلا ةلزج ةمعلالزن نأ ًاضيأ ىلع نعو.

 نورخآ اهلزنو « تاوخألاو ةوخإلا دلو عم دجلا ةلزنم اهالزن اهنا ديبع يبأو « يروثلا نعو
 تاهج ةعيرأب تلدأ اهنأل « ةمعلا يف فالخلا اذه راص امنإو : ةمادق نبا لاق . ةدجلا ةلزنم

 . اهاوبأ ةدجلاو , دجلاو « اهاوخأ معلاو , بألاف ٠ تاثراو
 ليزنت كلذ نم حيحصلاو : ةمادق نبا لاق ..اهمأ ةدجلا .نأل « ةدج ةلزنم ةلاخلا موق لزنو

 : ثالث هوجول أمأ ةلاخلاو « أبأ ةمعلا

 « بأ اههنيب نكي مل اذإ « بألا ةلزنمب ةمعلا » لاق ٍوَقِي هللا لوسر نأ » يرهزلا يور ام : اهدحأ

 دمحأ هاور « مأ اهنيب نكي م اذإ مألا ةلزنمب ةلاخلاو

 . ةباحصلا يف ممل فلاخم الو « مهنع حيحصلا يف هللا دبعو « يلعو « رمع لوق هنأ : يناثلا

 نود اهب اهليزنت نيعتف ةلاخلا تاهج ىوقأ مألاو , ةمعلا تاهج ىوقأ بألا نأ : ثلاشلا

 عتتجا اذإ هنألو ٠ اهيوخأ نود اهيوبأ ةلزنم نالزني اهنإف « معلا تنبو ٠ خألا تنبك : امهريغ
 عيمجب مهثروي مل نم دنع سوجملاك ء اهاوقأب اتثرو « اهعيمجب امهثيروت نكي ملو تابارق امل
 . همأ ةبارق نود هيبأ ةهج يهو بيصعتلاب هثرون انإف « نيوبألا نم خألاكو « مهتابارق
 نم ناك نم مدالوأ اولعجف « تابصعلا بيترت ىلع مهوثرو مهنإف « هباحصأو  ةفينح وبأ امأف
 - نإو « هيوبأ يوبأ دلو مث « اولفس نإو ء امهدحأوأ . هيوبأ دلو مث . اولفس نإو « تيما دلو



 هن٠؟

 ناك اهيف سايقلل لاجم ال تناك امل ضئارفلا نأ هلوقب لاق نمو كلام ةدمعو

 كلذ عيمجو « عامجإ وأ ةتباث ةنس وأ باتكب الإ ءيش اهيف تبثي ال نأ لصألا

 ٠ ٠ . ةلأسملا هذه يف مودعم

 ةنسلاو باتكلا نم كلذ ىلع مهليلد نأ اومعزف « ةيناثلا ةقرفلا امأو

 نادلاولا >و ١4 ماحزألا اولوُأَو » : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ . سايقلاو

 نأ فلاحا ىريو « ماحرألا يوذ ىلع قلطني ةبارقلا مماو < نوبرقألاو
 1 .٠ ثيراوملا تايآب ةصوصخم هذه

 ىلإ بتك هنأ باطخلا نب رمع نع يذمرتلا هجّرَخ امب اوجتحاف ةنسلا امأو
 ءهل ىلوم ال نم ىلوم هلوسرو هللا » : لاق ِهَّقِكَي هللا لوسر نأ ةديبع يأ

 نم ءامدقلا نإف ىنعملا قيرط نم امأو . "« هل ثراو ال نم ثراو لاخلاو

 عتتجا دق مهنأل نيماسملا نم ىلوأ ماحرألا يوذ نإ : اولاق ةفينح يأ باحصأ

 . مهتجرد تلزن نإو « هنم برقأ بأ ونب كانهو « ىلعأ بأ ونب ثري ال « ادبأ كلذك اولفس -

 بهذم مهبهذم ىمسيو « تانبلا دلو نم ىلوأ الع نإو « مألا ابأ لعج هنأ : ةفينح يبأ نعو

 . ( 738/5 راطوألا لين ) رظناو ( قباسلا ردصملا ) رظنا . ةبارقلا لهأ

 . 76 ةيآ لافنألا )١(

 . 750 ,ال ةيآ ءاسنلا )١(

 « هيلع ملكتي ملو «٠ صيخلتلا يف ظفاحلا هركذ : يناكوشلا لاق « ةجام نباو « دمحأ هاور ثيدحلا ()

 نب نمحرلا دبع نع نايفس نع يريبزلا دمحأ يبأ نع رادنب نع هاورو « يذمرتلا هنسح دقو

 بتك » : لاق فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع فينح نب دابع نب مكح نب مكح نع ثراحلا
 . هركذف « باطخلا نب رمح

 ٠ نم ثراو انأو « هتثرولف ء الام كرت نم ه : لاق ْمَلَع ينلا نع بركي دعم نب مادقملا نعو

 هاور « هثريو ء هنع لقعي هل ثراو ال نم ثراو لاخلاو « ثرأو « هنع لقعأ هل ثراو ال
 ةعرز وبأ هنئدحو « هاححصو « نابح نباو « ماحلاو « يئاسنلاو « ةجام نباو « دواد وبأو « دمحأ
 هيف سيل : لوقي ناك هنأ نيعم نب ىحي نع لقنو ٠ بارطضالاب يقهيبلا هلعأو « يزارلا
 . يوق ثيدح

 سواط ةياور نم ينطقرادلاو « يئاسنلاو « يذمرتلا دنع ةشئاع نع بابلا يفو : يناكوشلا لاق
 نبح : يذمرتلا لاق « هل ثراو ال نم ثراو لاخلا » : متيم هللا لوسر لاق : تلاق اهنع
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 « بألل خألا ىلع قيقشلا خألا ميدقت اوهبشأف « مالسإلاو ةبارقلا : ناببس مهل
 . دحاو ببس هل نم ىلوأ ناببس هل عتجا نم نأ ينعأ

 تناك امل : اولاقو ةيالولاب ثرإلا اوهبشف هباحصأ ورخأتمو « ديز وبأ امأو
 تابصعلاو ضورفلا باحصأ دقف دنع تيمال نفدلاو ةالصلاو زيهجتلا ةيالو
 تاضارتعا لوألا قيرفللو ٠ ثرإلا ةيالو مل نوكي نأ بجو « ماحرألا يوذل
 ندج سنج ركذ يف عرشنلف اذه ررقت دق ذإو . فعض اهيف سيياقملا هذه يف

 لئاسملا نم لوصألا ىرجم يرجي ام كلذ نم ركذنو « نيثراولا سانجأ نم
 . اهيف فلتخملاو « اهيلع قفتملا « ةروهشلا

 . مدلاو نم دالوألا ثاريم نأ ىلع نوماسملا عمجأو : بْلصلا ثاريم
 « نييثنألا ظح لثم مهنم ركذلل نأ وه أعم ًاثانإو أروكذ اوناك نإ مهتدلاوو
 تناكف ندرفنا اذإ تانبلا نأو « لاملا عيمج هلف درفنا اذإ دحاولا نبالا نأو
 . ناثلثلا نهلف قوف اف ًاثالث نك نإو « فصنلا اهل نأ ةدحاو

 نبا نع يورو « نيثلثلا امل نأ ىلإ روهملا بهذف نيتنثالا يف اوفلتخاو
 يف موهفملا ددرت مهفالتخا يف ببسلاو . ")7 فصنلا نيتنبلل : لاق هنأ سابع

 مح له "7 « كرت ام انت ُنُهَلَق نيتنئا قْوَف ًءاسن َّنُك نإف :١ ىلاعت هلوق
 باب نم رهظألاو ؟ ةدحاولا محب وأ ةثالثلا محب قحلي هنع توكسملا نيتنثالا
 روهشملا نإ ليق دقو « ةدحاولا محب وأ ةثالثلا محب ناقحال اهنأ باطخلا ليلد

 نع ليقع نب دمج نب هللا دبع نع يور دقو . روهملا لوق لشم سابع نبا نع

 دقو : يذمرتلا لاق « هفقو يقهيبلاو ينطقرادلا حجرو « بارطغالاب يئاسنلا هلعأو « بيرغ 5
 نب ةمامأ يبأ ثيدح هيف دانسإ نسحأ :رازيلا لاقو « ةشئاع هيف ركذي لو « مهضعب هلسرأ
 يبأ نع ركاسع نباو « يليقعلاو ء ةنيدملا لهأ نم لجر نع قازرلا دبع هجرخأو . لهس
 . (787/ راطوألا لين ) رظنا . ةعوفرم اهلك ةريره يبأ نع راجنلا نباو « ءادردلا
 .( ارك ينغملا ) كلذ يف رظنا )١(

 . ١١ ةيآ ءاسنلا ()
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 اهف لاق « نيثلثلا نيتنبلا ىطعأ ْعُّنِلَم يبنلا نأ » رباج نعو هللا دبع.نب متاح

 لهأ نم ةعامج لبق دق ليقع نب هللا دبعو :ربلا دبع نب رمع وبأ - بسحأ
 ٠ . نورخآ مهفلاخو « هثيدح معلا

 , مدالوأ يف هللا كيصوي :٠# ىلاعت هلوق ةلملا هذه يف قافتالا ببسو

 اهلف ةدحاو تناك نإو ١ : هلوق ىلإ "4 نييفنألا ظَح ٌلْثِم ركذلل

 دنع نينبلا ماقم نوموقي نينبلا ينب نأ ىلع بابلا اذه نم اوعمجأو 4 فصنلا
 نع يور ءيث الإ ٠ نوبجحي ا" نوبُّجْحَيو « نوثري ا نوثري « نينبلا دقف

 بجحي !؟ عبرلا ىلإ فصنلا نم جوزلا نوبجحي ال نبالا دلو : لاق هنأ دهاجم

 . سدسلا ىلإ ثلثلا نم مالا الو « نملا ىلإ عبرلا نم ةجوزلا الو هسفن دلولا

 لكتسا اذإ بلصلا تانب عم ثاريم نبالا تانبل سيل هنأ ىلع اوعمجأو
 . نيثلثلا ىفوتملا تانب

 « نهنم دعبأ وأ نهتبترم يف نبا نبا ركذ نبالا تانب عم ناك اذإ اوفلتخاو

 تانب نع لضف اهف نبالا تانب بصعي هنإ : راصمألا ءاهقف روهمج لاقف

 هللا يضر ) يلع لاق هبو « نييثنألا ظح لثم ركذلل لاملا نومسقيف بلصلا

 لكتسا اذإ هنأ دوادو روثوبأ بهذو ٠ ةباحصلا نم تباث نب ديزو ( هنغ

 عم ةدحاو ةبترم يف نك نبالا تانب نود نبالا نبال قابلا نأ نيثلثلا تانبلا

 لثم ركذلل » : هذه يف لوقي دوعسم نبا ناكو . هنود وأ « هقوف وأ « ركذلا

 الف سدسلا نم رثكأ (" ءاسنلل لصاحلا نوكي نأ الإ "4 نييفنألا ظَح
 . ( سدسلا الإ ىطعت

 . 7١١ ةيآ ءاسنلا )١(

 . 1١١ ةيأ ءاسنلا (؟)

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( ءاسنلا ةلصاحلا ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف (؟)
 نحل لصحي امم لقأ سدسلا ناك نإف ء سدسلا وأ « ةمساقملا نم نهب رضألا نبالا تانبل نأ يأ (8)
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 لثم ركذلل « مدالوأ يف هللا كيِصوُي » : ىلاعت هلوق مومع روهملا ةدمعو

 نبا نإك امل ًاضيأو « ىنعلا قيرط نم دلو دلولا دلو نأو « « نييفنألا ظح

 نم لضافلا يف بصعي نأ بجاوف لاملا ةلمج يف هتجرد يف نم بصعي نبالا

 اومسقا » : لاق تلم ينلا نأ سابع نبا ثيدح روث يبأو دواد ةدمعو . لاملا

 ىلوألف ضئارفلا تقبأ اف « لجو زع هللا باتك ىلع ضئارفلا لهأ نيب لاملا

 نم ةدرفم ثرت م امل نبالا تنب نأ ًاضيأ ىنعملا قيرط نمو 7« ركذ لجر

 . نهب مساق « لقأ ةمساقملاب نحل لصاحلا ناك نإو : ركذلل يقابلا ىطعأو « نل ضرف « ةمساقملاب -
 2( يلحلا )و ( 6/7 ينغملا ) رظنا

 نبا نع هيلع قفتم «ركذ لجر ىَلوأل وهف ٠ يقب اف , اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ » ثيدحلا ظفل )١(
 . سابع

 ىنعبب لولا نم ليضفت لمفأ « ىلوأل » هلوقو ٠ مهضورف ةردقملا ءابصنألا : ضئارفلا ىنعمو
 ظ . تيلا نم لجر برقأل يأ . برقلا
 ةبصعلا نم لاجرلا نأ دارملا : لاطب نبا لاقو . ةبصعلا نم لجر برقأ ىنعملا : يباطخلا لاق

 نإف . دعبأ وه نم نود قحتسا « تيلا ىلإ برقأ وه نم مهيف ناك اذإ ٠ ضورفلا لهأ دعب

 نباو « تخألا تنب عم خألا نباو « ةمعلا عم معلا هب دارملا : نيتلا نبأ لاقو  اوكرتشا اووتسا

 تخألا عم خألا كلذ نم جرخو .« ثانإلا نود نوثري روكذلا نإف « معلا تنب عم معلا

 « ًءاسنو « الاجر ةوخإ اوناك نإو ) : ىلامت هلوق صنب نوكرتشي مهإف ٠ بأل وأ « نيوبأل
 هلوقل مأل تاوخألاو . مه نوكرتشي مهنإف « مأل ةوخإلا كلذكو ( نييثثألا ظح لثم ركذللف
 لاق ( ثلثلا يف ءاكرش مهف كلذ نم رثكأ اوناك نإف سدسلا امههنم دحاو لكلف ) : ىلاعت

 « ةياهنلا بحاص دنع عقوو « تاياورلا عيمج يف اذكه ( ركذ لجر هلوق ) : يناكوشلا
 يرذنملاو « يزوجلا نبا كلذ ضرتعاو «ركذ ةبصع ىلوألف » هقفلا لهأ نم امهريغو « يلازغلاو
 ةفللا ثيح نم ةحصلا نع دعب اهيف : حالصلا نبا لاقو « ةظوفحم تسيل « ةبصعلا » ةظفل نأب
 ء ظفاحلا كلذ بقعتو . دحاولل ال , عمجلل مسا ةغللا يف ةبصعلا نأل « ةياورلا نع ًالضف

 يف ةدايز ركذ هنأب لجرلا فصوو «رثكأف « دمحاولا ىلع عقي سنج مما ةبصعلا نإ : لاقف

 يف ةدئاف لوصح ربتعت برعلا نأب يبطرقلا هبقعتو . ديكوتلل هنإ : نيتلا نبا لاقو . نايبلا

 نم هل دبال ديكوتلا ن أ نم يناعلل ةمأ هب حرص ام كلذ ديؤيو ٠ انه ةدئاف الو « ديكأتلا

 قلطي دق لجرلا نإ : ليقو . لومشلا مدعوأ ؛ وهسلا وأ ءزوجتلا موت عفد امإ يهو « ةدئاف

 ىنعم لجرب داري دق : ليقو (رّكَذ ) ركذ ىلإ جاتحيف ءرمألا يف ةوقلاو ٠ ةدجنلا درجم ىلع
 . ( 7؟/1 راطوألا لين ) رظنا . ىثنألاو ركذلا معيف ٠ صخشلا
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 اهريغ عم ثرت ال نأ ىرحأ ناك نيثلثلا نع لضافلا .

 نبا لوق امأو « حيجرتلا يف رظنلاو ٠ سايقلا ضراعت مهفالتخا ببسو
 رثكأ نبالا مدع عم نثري ال نك امل نبالا تانب نأ يف هلصأ ىلع ينبف دوعسم

 يهو « دارفنالا عم نحمل بجو امم رثكأ ريغلا عم نمل بجي مل ء سدسلا نم

 يف ناك نهبصعي نبالا ِدَلَو َرَكَذ نأ ىلع روهجلاو « دواد ةجح نم ةبيرق ةجح
 . نهنم فرطأ وأ نهتجرد

 « نهتبترم يف ناك اذإ الإ نهبصعي ال : لاقف نيرخأتملا ضعب ذشو

 نبا تانب وأ « نبا تنبو ٠ بلصل ًاتنب قوتملا كرت اذإ هنأ ىلع ءاماعلا روهمجو

 يف ةعيشلا تفلاخو « نيثلثلا ةلككت سدسلا نبالا تانبل نأ ٌرَكَذ نهعم سيل

 عم نبالا نبا يف لاحلاك ًائيش تنبلا عم نبالا تنب ثرت ال تلاقف كلذ

 تانبلا عمو « نبالا ينب عم : نيعضوم يف نبالا تانب يف فالتخالاف « نبالا

 ليق هنأ نبالا ينب عم نك اذإ نهيف لصحتملاف . فصنلا قوفو نيثلثلا نود اهف

 نثري ليقو « ًاقلطم ًابيصعت نثري ليقف نثري ليق اذإو « نثري ال ليقو « نثري

 يف نبالا نبا ناك اذإ اضيأ ليقف نثري ليق اذإ و «٠ سدسلا نمرثكأ نوكي نأ الإ ًابيصعت
 لضف اهف نبالا نبا مدع عم نهتثارو يف لصحتملاو « ناك امفيك ليقو نهتجرد

 . نثري ال ليقو « نثري : ليق « نيثلثلا ةلكت ىلإ فصنلا نع

 ايف ذي ذبن

 مل اذإ  هتأرما نم لجرلا ثاريم نأ ىلع ءاماعلا عمجأو : تاجوزلا ثاريم

 نع انركذ ام الإ « ىثنأ وأ « دلولا ناك اركذ « فصنلا : - نبا دلو الو أدلو كرتت

 مل اذإ  اهجوز نم ةأرملا ثاريم نأو « عبرلا هلف ًادلو تكرت نإ اهنأو , دهاجم
 « ْنَمّثلاف نبا دلو وأ دلو كرت نإبف « عبرلا : نبا دلو الو دلو جوزلا كرتي
 صنلا دورول اذهو « دلولا الإ نهصقني الو ثاريملا نع دحأ نهبجحي سيل هنأو
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 © 4 دَلَو نهْل نْكَي ْمَل نإ مُكَجاوُزَأ َكَرَت ام ُفصِن ْمُكَلو > : ىلاعت هلوق يف
 . ةيآلا

 وه # * 

 عيمج هل ناك درفنا اذإ بألا نأ ىلع ءاماعلا عمجأو : مألاو بألا ثاريم
 : ىلاعت هلوقل يقابلا بأللو ٠ ثلثلا مألل ناك ناوبألا درفنا اذإ هنأو « لاملا

 ثاريم نم نيوبألا ضرف نأ ىلع اوعمجأو 4 تقلا هّمألف هاوَبأ ُهَثِرَوَو ١
 اههنم دحاو لكل نأ ينعأ ء ناَّسْدّسلا : نبا دلو وأ دلو نبالل ناك اذإ اههنبا
 هل ناك نإ َكَرَت امم ٌسدّسلا اههنّم دحاو ٌلُكِل هْيوَبألو » : ىلاعت هلوقل سّدَسلا
 بألا نأ ىلع اوعمجأو « ىثثألا نود ركذلا وه دلولا نأ ىلع روهملاو ') 4 دّلَو
 بابلا اذه نم اوعمجأو « داز ام هلو سدسلا نم ضئارفلا يوذ عم صقني ال
 - هل ناك نإف > : ىلاعت هلوقل سدسلا ىلإ ثلثلا نم ةوخإلا اهبجحي مألا نأ ىلع
 . © 6 ْسدّسلا هّمالف ٌةَرْخإ

 « ةوخإلا نم سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا بجحي ام لقأ يف اوفلتخاو
 نانثا امه نيبجاحلا ةوخإلا نأ ىلإ دوعسم نباو ( هنع هللا يضر ) يلع بهذف
 نأو « ًادعاصف ةثالث مهنأ ىلإ سابع نبا بهذو « كلام لاق هبو ًادعاصف

 لقأ ىلإ ليآ فالخلاو ء. سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا نابجحي ال نينثالا
 : لاق ةثالث عملا مسا هيلع قلطني ام لقأ لاق نف « عمجا مما هيلع قلطني ام
 نانثا عملا مما هيلع قلطني ام لقأ لاق نمو « قوف اف ةثالث نوبجاحلا ةوخإلا
 هل ناك نإف ١ : ىلاعت هلوق يف ينعأ نانثا امه نوبجاحلا ةوخإلا : لاق

 )١( ةيآ : ءاسنلا 7١ .

 ةيآ : ءاسنلا (؟) ١١ .

 ةيآ : ءاسنلا (؟) ١١ .

 . ١١ ةيآ ءاسنلا (؛)



 ايي

 كلذو ةيآلا يف ةوخإلا مما تحت نالخدي ىثنألاو ركذلا نأ فالخ الو < ةوخإ
 "ار وهجلا دنع

 تاوخألاب سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا لقنأ ال نيرخأتملا ضعب لاقو

 نهعم نوكي نأ الإ ةوخإلا مسا نهيلع قلطني سيل هنأ عز هنأل « تادرفنملا

 خألاو  خأ عمج وه ةوخإلا مسا ذإ ثنؤملا ىلع ركذملا بيلغت عضومل خأ

 00 . 9ركذم

 ةوخإلاب مألا هنع بجحت يذلا سدسلا ثري نيف بابلا اذه نم اوفلتخاو

 عم بألل سدسلا كلذ : روهملا لاقف « ةوخإو نيوبأ قوتملا كرت اذإ كلذو

 نيذلا ةوخإلل سدسلا كلذ نأ سابع نبا نع يورو . سادسألا ةعبرألا

 بجح ام ذخأي الو بجحي نم لوصألا يف سيل هنأل ناثلثلا بأللو « اوبجح
 نبا لوقو « سابع نبا نع كلذب دانسإلا موق فعضو « ءابآلا عم ةوخإلا الإ

 . سايقلا وه سابع

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( مألل بجحي ام ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف .'

 )١( نم نبالا دلوو « دلولا مدع : امهدحأ : نيطرشب ثلثلا هيف ثرت لاح : لاوحأ ةثالث مألل
 يأ نم تاوخألاو « ةوخإلا نم ًادعاصف « نينثالا دوجو مدع : يناثلاو . ثانإلاو ء روكذلا

 ةمادق نبا لقن . ثلثلا لاحلا هذه يف اهلف « ًاثانإو « ًاروكذ وأ « اثانإ وأ « ًاروكذ اوناك تاهجلا

 : ش . كلذ ىلع عامجإلا

 نانثا وأ « نبا دلو وأ ء دلو تيمال ناك لب . ناطرشلا عقتجي مل اذإ « سدسلا امل : يناثلا لاحلا

 ءاهقفلا روهمج لوق يف تاوخألاو . ةوخإلا نم .
 ' ةثالث الإ تاوخألاو . ةوخإلا نم سدسلا ىلإ ثلثلا نع مألا بجحي ال : سابع نبا لاقو «

 ٠ ةثالث عملا لقأو ( سدسلا همألف ةوخإ هل ناك نإف ) : ىلاعت هلوقل ذاعم نع كلذ يكحو. .

 َمِلَف ء. كموق ناسل يف ةوخإ ناوخألا سيل : هنع هللا يضر ناثعل لاق سابع نبا نأ يورو

 ثراوتو « نادلبلا يف ىضمو « يلبق ناك ًائيش درأ نأ عيطتسأ له : لاقف ؟ مألا اهب بجحت
 ؟ هب سانلا .

 ناوبأو . جوز ناك اذإ : ثلاغلا لاحلا ٠ ناوبأو « ةأرما وأ ٠ ضرف دعب يقابلا ثلث مأللف

 ينغملا ) رظنأ . نيجوزلا ١/376 ( .



 ؟ ول

 ةجوز كرت نيف يهو « نيوارغلاب فرعت يتلا يف بابلا اذه نم اوفلتخاو

 مأللو ٠ عبرلا ةجوزلل ىلوألا يف روهجلا لاقف « نيوبأو اجوز وأ « نيوبأو

 ء فصنلا وهو يقب ام بأللو « لاملا سأر نم عبرلا وهو « يقب ام ثلث

 سأر نم سدسلا وهو « يقب ام ثلث مأللو فصنلا جوزلل : ةيناثلا يف اولاقو

 يلع لوق نم روهشملاو ء ديز لوق وهو ٠ ناسدسلا وهو يقب ام بأللو ٠ لاملا

 « لاملا سأر نم عبرلا ةجوزلل : يلوألا يف سابع نبا لاقو . هنع هللا يضر
 لاقو ء بصاع هنأل يقب ام بأللو « ضرف تاذ اهنأل اضيأ هنم ثلثلا مأللو

 . « ىمسم ضرف تاذ اهنأل « ثلثلا مأللو « فصنلا جوزلل : ةيناثلا يف اضيأ

 « نيريس نباو « دوادو ء يضاقلا حيرش لاق هبو . يقب ام بأللو 1

 . 29 ةعامجو

 ثلثلا مألل ناك لاملاب ادرفتا اذإ اناك امل مألاو بألا نأ روهملا ةدمعو

 نأ اوأر مهنأك « لاملا نم يقب ايف كلذك لاحلا نوكي نأ بجو « قابلا بأللو

 . لوصألا نع ًاجورخ بألا ثاريم نم رثكأ مألا ثاريم نوكي

 بصاعلاو 2 بصاع بألاو ىمسم ضرف تاذ مألا نأ رخآلا قيرفلا ةدمحو

 نم روهمما هيلع امو ءرثكيو لقي لب «٠ ضورفلا يذ عم دودحم ضرف هل سيل

 ينعأو « رهظأ ليلعتلا مدع عم يناثلا قيرفلا هيلع امو « رهظأ ليلعتلا قيرط

 ' كلذ ىلع هعبتأف « ءاضقلا اذهب اهيف يضق هنع هللا يضر رمع نأل « نيتيرمعلاب كلذك نايمستو (1)
 « يروثلاو « نسحلا لاق هبو « يلع نع كلذ يورو « دوعسم نباو « تباث نب ديزو « ناثع

 . يعخنلاو ٠ ةفينح وبأو ٠ دمحأو . يعفاشلاو « كلامو .
 مدع دنع ثلثلا امل ضرف ىلاعت هللا نأل « نيتلأسملا يف مألل هلك لاملا ثلث سابع نبا لعجو

 نع كلذ يورو « يلع نع كلذ ىوريو « ةوخإ الو ؛ دلو انهه سيلو « ةوخإلاو . دلولا

 نبا لوقكو ٠ نيوبأو ٠ جوز يف ةعامجلا لوقك نيريس نبا لاقو « نيوبأو « جوز يف حيرش

 ( 18١/5 ينغملا ) رظنا . يرهاظلا دواد هب لاقو ءروث وبأ لاق هبو « نيوبأو « ةأرما يف سابع
 356/٠ (. ١ يلخنا )و
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 نم بألا ينعأ : راثيإلاب ىلوأ ناسنإلا يببس قحأ نوكي نأ انهه ليلعتلاب
 1 . مالا

 از * از

 دحاولا درفتا اذإ مألل ةوخإلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأو : مألل ةوخإلا ثاريم
 ءاكرش مهف دحاو نم رثكأ اوناك نإ مهنأو ىثنأ وأ ناك اركذ سدسلا هل نأ مهنم

 . ءاوس ىثنألا ظح لثم مهنم ركذلل « ةيوسلا ىلع ثلثلا يف

 نإو بألا وأ دجلاو « بألا مثو : ةعبرأ عم نوثري ال مهنأ ىلع ومحو

 اذهو « مهئانإو مهناركذ اوُلَفَس نإو نينبلا ونيو « مهئانإو مهناركذ نونبلاو ؛
 وأ خأ هلو َةَأَرْمآ وأ ةلالق ُثَروُُي ْلْجَر ناك نإو > : ىلاعت لرش هك هلك
 ةوخإلا مه ةيآلا هذه. دوصقملا نأ ىلع دقعنا عامجإلا نأ كلذو « ةيآلا "746 ْتْخَأ
 ايف اوعمجأ كلذكو ا” «همأ نم تخأ وأ خأ هلو » ءىرق دقو « طقق مألل

 نم انركذ يتلا ةعبرألا فاضألا َدَقَف يه ةلالكلا نأ ىلع انهه بسحأ
 . "9 نينبلا ينبو « نينبلاو ٠ دادجألاو « ءابآلا ينعأ : بسنلا

 )١( ةيآ ءاسنلا ؟١ .

 « ًافالخ هيف ملعن الف « مألا دلو نيب ةيوسنلا امأ : ةمادق نبا لاق ( 185/1 ينغملا ) كلذ يف رظنا ()
 . ىثنألا ىلع ركذلا لضف هنأ سابع نبا نع ةذاش ةياور الإ

 ةلزنم يهو « ليلكإلا يمس هبو ء هب طاحأ يأ « بسنلا هللكت نم ردصم ةلآلكلا : يبطرقلا لاق (؟)

 ةباصعلاو « جاتلا وهو « ًاضيأ ليكإلا هنمو « اهب لتحا اذإ ء رمقلاب اهتطاحإل رمقلا لزانم نم
 يبأ لوق اذه . ةلالك هتثروف ٠ دلاو الو ء دلو هل سيلو ٠ لجرلا تام اذإف ٠ سأرلاب ةطيحلا

 ينأو «ريهزو ٠ كيرش نع مدآ نب يحي ركذو . معلا لهأ روهمجو « يلعو ءرمعو ء قيدصلا ركب
 . اوئطاوت دقو الإ مهتيأر ام : لاق « ديبع نب ناهلس نع قاحسإ يبأ نع صوحألا
 « نيعلا باتك بحاص لاق اذكهو « دلاو الو ء دلو هل سيل تام نم ةلالكلا نأ ىلع اوعمجأو

 نيالاو « بألاف ٠ يرابنألا نباو ٠ ديبع وبأو « يتعلاو « ةفرع نباو « يوغللا روصنم وبأو
 . ٍروْنلاب تفح اذإ ةللكم ةضور : ليق هنمو « بسنلا هللكت ابهذ اذإف « لجرلل نافرط

 « دعُب نع ثراولا ىلإ ثاريملا ريصي هنأكف « ءايعإلا وهو : لالكلا نم ةذوخأم ةلالكلا : ليقو
 - .2 . ءايعإو



 اكلنا

 2 بألل ةوخإلا نأ ىلع ءاماعلا عمجأو : بألل وأ مألاو بألل ةوخإلا ثاريم

 نإف تدرفنا اذإ تخألا امأ . ًاضيأ ةلالكلا يف نوثري طقف بألل وأ « مألاو
 اوناك نإ مهنأو « تانبلا يف لاحلاك « ناثلثلا اههلف نيتنثا اتناك نإو ٠ فصنلا اهل
 هلوقل اذهو « تانبلا عم نينبلا لاحك نييثنألا ظح لثم ركذللف ًاثانإو ًاروكذ

 يف اوفلتخا مهنأ الإ "74 ةنالقلا يف ْمكيِتْفي هللا لق َكَنوُتْفتْسَي > : ىلاعت
 هللا ءاش نإ اهركذ يتأي ءايشأ يف اهنم اوقفتاو ءايشأ يف انهه ةلالكلا ىنعم
 ًاناركذ مألاو بألل ةوخإلا نأ ىلع بابلا اذه نم اوعمجأ مهنأ كلذ نف . ىلاعت
 بألا عم الو دلولا دلو عم الو ٠ ًائيش ركذلا دلولا عم نوثري ال مهنأ ًاثانإ وأ
 . ًائيش

 بألل 19 ةوخإلا ثاريم يف اوفلتخا ") مهنأ اهنف . كلذ ىوس ايف اوفلتخاو

 , خأوأ « نبا وأ « بأ هثري مل نم لك ةلالكلا : لاق ةديبع يبأ نع مرثألاو « متاح وبأ ركذو 5
 نبالاو , بألا عم انه خألا ةديبع يبأ ٌرْكذ : ربلا دبع نبرمع وبأ لاق . ةلالك برعلا دنع وهف
 يبأو ءرمع نع يورو . هريغ ةلالكلا طرش يف هركذي ملو ء هل هجو ال . طلغ ةلالكلا طرش يف
 ريدقلا حتف )و ( 77/0 يبطرقلا ) رظنأ . هنع اعجر مث « ةصاخ هل دلو ال نم ةلالكلا نأ : :ركب

 . يناكوشلل ( ١

 ش . ١5 ةيآ ءاسنلا )١(

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( اهنأ اهنف اهنف ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف (؟)

 ( تاوخألا ثاريم يف ) لوقي نأ باوصلاو ( ةوخإلا ثاريم يف ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف (؟)
 ةبصع ميأ مهب فالخ الف «روكذلا ةوخإلا امأ تان عم تاوخألا ثاريم يف فالخا نأل
 . يقب ام نوثري
 « دوعسم نباو ء ديزو « يلعو « رمع نع كلذ ىوري ملعلا لهأ ةماع لوق اذهو : ةمادق نبا لاق
 هنإف «, هعبات نمو . سابع نبا الإ ءاهقفلا ةماع بهذ هيلإو « مهنع هللا يضر ةشئاعو « ذاعمو

 تنبلل : تخأو « تنب يف لاقف « تابصع تانبلا عم تاوخألا لعجي ال ناك هنأ هنع ىوري
 © لاقف ؛ فصنلا تخألل لعج . كلذ فالخب ضق رمع نإ هل ليقف « تخألل ءيش الو ,« فصنلا
 اهلف ؛ تخأ هلو ء دلو هل سيل كله ؤرما نإ > ىلاعت هلوق ديري « هللا مأ معأ منأ سابع نبا
 .( 26/7 ينغمللا )و (؟8/ ٠ لحغا ) رظنا ٠ يرهاظلا دواد هب ذخأو 6 كرت ام فصن



 نال

 لضف ام نوطعي ةَبَصَع نهنأ ىلإ روهجلا بهذف « تانبلا وأ تنبلا عم مألاو
 عم ثرت ال تخألا نأ ىلإ ةفئاطو يرهاظلا ىلع نب دواد بهذو « تانبلا نع

 لاق هنأ علم ينلا نع دوعسم نبا ثيدحلا اذه يف روهجلا ةدعو . ًائيش تنبلا

 ةلككت سدسلا نبالا ةنبالو فصنلا تنبلل نأ » تخأو نبا ةنباو ةنبا يف

 ثيروت ىلع اوعمجأ امل رظنلا ةهج نم ًاضيأو . ١" « تخأللف يقب امو نيثلثلا
 . تاوخألا كلذكف « تانبلا عم ةوخإلا

 ّدَلَو هل َسْيِل َكَلَه ٌقورما نإ » : ىلاعت هلوق رهاظ رخآلا قيرفلا ةدمعو

 مسا اولمح روهجلاو « دلولا مدع عم الإ ًائيش تخألل لعجي لف "4 َتْخَأ ُهَلو
 نأ ىلع بابلا اذه نم ءاماعلا عمجأو . ثانإلا نود روكذلا ىلع انهه دلولا

 عم ءانبألا ينب ىلع ًاسايق ثاريملا نع بألل ةوخإلا نوبجحي مألاو بألل ةوخإلا
 داحألا ةياور نم نسح ثيدح يف كلذ يور دقو : رمع وبأ لاق . بلصلا ينب

 مألا ينب نايعأ نأ هِي هللا لوسر ىضق » : لاق هنع هللا يضر يلع نع لودعلا

 اذإ مألاو بألل تاوخألا نأ ىلع ءاماعلا عمجأو 9 « تالعلا ينب نود نوثراوتي

 نبالا تانب يف لاحلاك « ءيش نهعم بألل تاوخألل سيل هنإف نيثلثلا نلكتسا

 . ( 50/ راطوألا لين ) رظنا . يئاسنلاو . اماسم الإ ةعامجلا هاور . دوعسم نبأ ثيدح )١(

 الا : ءاسنلا (')

 منإ » لاق هنع هللا يضر يلع نع ماحلاو ء ةجام نباو يذمرتلاو ٠ دمحأ هاور ثيدحلا اذه )١(

 لبق نيدلاب ىضق هِي هللا لوسر نإو ( نيد وأ اهب يصوي ةيصو دعب نم ) ةيآلا هذه نوؤرقت
 نود « همأو « هيبأل هاخأ ثري لجرلا « تالعلا ينب نود نوثراوتي مألا ينب نايعأ نأو ٠ ةيصولا

 . « ةيصولا لبق نيدلاب ضق » ًاقيلعت هنم يراخبللو « هيبأل هيخأ
 الإ هفرعي ال هنإ : يذمرتلا لاق دقو فيعض وهو « روعألا ثراحلا هدانسإ يفو : يناكوشلا لاق

 رظنا . هب سأب ال : يئاسنلا لاق دقو « ضئارفلاب ًالاع ناكو « هيلع لمعلا نكل « هثيدح نم

 . ( 50/5 راطوألا لين )

 تاهمألا دالوأ م ( تألعلا ينب نود ) هلوق « مأو بأ نم ةوخإلا مم ( مألا ينب نايعأ ) هلوق
 ' لاقيو دحاو لجر نم ىتش تاهمأ ونب ٠ تالعلا ونبو « ةرضلا : ةلعلاو . دحاو بأ نم ةقرفتملا
 . ةيتحتلا ءايلاو . ءاخلاب ءايفخأ : طقف مأل ةوخإلل



 ضحك

 بألل تاوخأللف ةدحاو مألاو بألل تخألا تناك نإ هنأو « بلصلا تانب عم

 سدسلا وهو نيثلثلا ةيقب نك ام

 نهبصعي :روهمجلا لاقف ءركذ بألل تاوخألا عم ناك اذإ اوفلتخاو

 تانب عم نبالا تانب يف لاحلاك « نييثنألا ظح لثم ركذلل لاملا نومستقيو

 اذإ : دوعسم نبا لاقو « نهتجرد يف نوكي نأ كلام طرتشاو . بلصلا

 نود بألل ةوخإلا نم روكذلل يقابلاف نيثلثلا قئاقشلا تاوخألا لكتسا

 يف هل هتقفاوم عم « ةلأسللا هذه يف دواد هفلاخو ءروث وبأ لاق هبو « ثانإلا

 نم هدنع ركذللف « نيثلثلا نلكتسي مل نإف « نينبلا ينبو بلصلا تانب ةلأسم
 سدسلا نم رثكأ ءاسنلل لصاحلا نوكي نأ الإ « نييثنألا ظح لثم بألا ىنب

 كلت يه ةلأسملا هذه يف نيقيرفلا ةلدأو . نبالا ينب عم بلصلا تنب يف لاحلاك

 . © اهنايعأب ةلدألا

 دنع مألاو بألل ةوخإلا ماقم نوموقي بألل ةوخإلا نأ ىلع اوعمجأو
 « نهبصع ركذ نهعم ناك اذإ هنأو « نينبلا عم نينبلا ينب يف لاحلاك , هدقف

 نييثنألا ظح لثم ركذلل يقابلا نوثري مث « ىمسم ضرف هل نمب أدبي نأب

 نإف « ةكرتشملاب فرعت يتلا ةضيرفلا يهو دحاو عضوم يف الإ نينبلا يف لاحلاك

 اهمأل اهتوخإو اهمأو اهجوز تكرتو تيفوت ةأرما يهو « اهيف اوفلتخا ءاماعلا

 جوزلل نوطعي تباث نب ديزو « نامعو ءرمع ناكف « اهمأو اهيبأل اهتوخإو

 ىقبيف لاملا نوقرغتسيف « ثلثلا مألل ةوخإللو ء سدسلا مأللو « فصنلا

 عم ثلثلا يف مألاو بألل ةوخإلا نوكرشي اوناكف « ءيش الب مألاو بألل ةوخإلا

 نم لاق كيرشتلابو « نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب هنومستقي مألل ةوخإلا

 . يروثلاو يعفاشلاو كلام راصمألا ءاهقف

 بأل خألا نأ يف عامجإلا ةمادق نبا لقن . ( 174/1 ينغملا ) ةلئسملا هذه يف فلؤملا هركذ ام رظنا )١(

 دوعسم نبأ نع يور ام الإ « تاقيقشلا تاوخألا عم نهبصعي هنإف , بأل تاوخألا عم ناك اذإ
 . هعبت نمو



 ضكتن

 نوكرشي ال يرعشألا ىبوم وبأو « بعك نب يبأو « هنع هللا يضر يلع ناكو
 مهل نوبجوي الو ٠ ةضيرفلا هذه يف مألا ةوخإ عم ثلثلا يف مألاو بألا ةوخإ

 وبأو دمحأو ىليل يبأ نباو ةفينح وبأ : راصمألا ءاهقف نم هب لاقو « اهيف ًائيش

 . © ةعامجو دوادو روث

 يف مألل ةوخإلا نوكراشي مألاو بألل ةوخإلا نأ لوألا قيرفلا ةجحو

 هب اودرفني ال نأ بجوف « مألا يهو ثرإلا نوبجوتسي هب يذلا ببسلا
 يف اوكرتشي نأ بجو نوثروي هب يذلا ببسلا يف اوكرتشا اذإ هنأل ؛

 اذإ مهل ءيش الف « ةبصع قئاقشلا ةوخإلا نأ يناثلا قيرفلا ةجحو . كاوا

 . ثاريملاب ماهسلا يوذ ضئارف تطاحأ

 ةوخإو مأل ًادحاو اخأو ًامأو ًاجوز كرت نم نأ ىلع عيملا قافتاب مهتدمعو
 سدسلاو « الماك سدسلا انهه قحتسي مألل خألا نأ رثكأ وأ ةرشع قئاقش

 رثكأ يف فالتخالا ببسف « مألا يف هل نوكراشم مهنأ عم نيقابلا نيب يقابلا

 . © صن هيف اهف ظافلألا كارتشاو « سيياقملا ضراعت.وه ٠ ضئارفلا لئاسم

 ان ذل

 ماقم موقي هنأو « دجلا بجحي بألا نأ ىلع ءاماعلا عمجأو : دجلا ثاريم

 )١( مهضعب لاقف « نيوبألا دلو طقسأ هنع هللا يضر رمع نأ ىوري هنأل « ةيراما كلذك ىمستو :

 ؛ ةيهلأ تيمسو « مهنيب كرشف ؟ ةدحاو انمأ تسيلأ « ًارامح ناك انابأ نأ به نينمؤملا ريمأاي

 ميلا يف ىقلم رجح انابأ نأ به : رمعلا اولاق مهنأ ىوريف .

 دلو نيب اوكرشأ ثيح مهنع هللا يضر تباث نب ديزو « ناثعو ءرمع نع يور مهثيروتبو

 ثلثلاب مألا دلوو « نيوبألا ٠ قحسإو « يعفاشلاو ؛ كلام لاق هبو . ةيوسلاب هومسقف .
 مهنأ مهنع هللا يضر ىموم يبأو « سابع نباو «؛ بعك نب يبأو « دوعسم نباو « يلع نع ىوريو

 ىحيو « دمحأو , هباحصأو « ةفينح وبأو ٠ كيرشو « يربنعلاو ٠ يبعشلا لاق هبو « موثروي مل >
 . ( 181/1 ينغملا ) رظنا . رذنملا نباو ء روث وبأو « دامح نب ميعنو « مدآ نبا

 . ( 1879/1 ) قباسلا ردصملا عامجإلا اذه رظنا (؟)



 لني

 اوفلتخاو « ضئارفلا يوذ عم بصاع هنأو « نينبلا عم بألا مدع دنع بألا
 ؟ بألل ةوخإلا بجح وأ « قئاقشلا ةوخإلا بجح يف بألا ماقم موقي له
 هبو « مهبجحي هنأ ىلإ ةعامجو ( اههنع هللا يضر ) ركب وبأو ٠ سابع نبا بهذف

 « يعفاشلا باحصأ نم جيرس نباو « ينزملاو ءروث وبأو « ةفينح وبأ لاق
 نب ديزو (هنع هللا يضر ) بلاط يبأ نب ىلع قفتاو « ةعامجو « دوادو

 ةيفيك يف اوفلتخا مهنأ الإ ء دجلا عم ةوخإلا ثيروت ىلع دوعسم نباو « تباث
 . () دعب هلوقأ ام ىلع كلذ

 نأ لف نم ينعأ , علا يف اهتانتا بألا ةلزني دجلا لمج نم ةدسو

 امههقافتا ىلع اوعمجأ يتلا ماكحألا نم ريثك يف اههقافتا نمو « تيمال بأ اهيلك
 ىقتي امأ : لاق هنأ ( ةنع هللا يضر ) سابع نبا نع يور دق هنإ ىتح ؛ اهيف

 اج دقو !؟ ًابأ بألا بأ لعجي الو « ًانبا نبالا نبا لعجي تباث نب ديز هللا

 ةداهشك هديفحل هتداهش نأ اهنم ء ضورفلا ىوس ىرخأ ماكحأ يف هلثم هنأ

 هل صتقي ال هنأو « نبالا ىلع بألا قتعي ؟ هديفح ىلع قتعي دجلا نأو بألا
 . بأ نم هل صتقي ال اك دج نم

 نأل ء«دجلا نم تيملا ىلإ برقأ خألا نأ ء دجلا عم خألا ْثرَو نم ةدمعو
 اف ًاضيأو « بألا نم برقأ نبالاو ٠ تيملا يبأ نبا خألاو « تيملا يبأ وبأ دجلا

 )١( سابع نب , هللا دعو ؛ قيدصلا ركب وبأ تاهجلا يأ نم ةوخإلا طقسي دجلا نإ لاق نمم «

 ناثع نع كلذ يورو ءريبزلا نب هللا دبعو ٠ بعك نب يأ « ةشئاعو ٠ ذاعمو « ءادردلا ينأو

 لبج نبا ٠ ىبوم ينأو ٠ نيصحلا نب , نارمع نع كلذك يحو ؛ مهنع هللا يضر ةريره يأ «
 نب رباجو « سواطو « ءاطعو ؛ تماصلا نب ةدابمتو « ليفطلا يبأو « هللا دبع نب رباجو

 قحسإو « ةدامق لاق هبو . ديز ٠ نباو « ينزملاو « ةفينح وبأو « دامح نب ميعنو ءروث وبأو
 رذنملا نباو « دوادو « نابللا نباو « جيرش .

 لاق هبو : مهنع هللا يضر تباث نب ديزو « دوعسم نباو « بلاط يبأ نب يلع مهثرو نمو

 يعفاشلاو « يعازوألاو « كلام ٠ فسوي وبأو « دمحأو ٠ ىلحلا )و ( ينغملا ) رظنا . دمجو ( .



 اناس

 يلدي معلاو «.بألاب يلدي وهو « معلا ىلع مدقي خألا نبا نأ نم هيلع اوعمجأ
 1 ش | ْ . دجلاب

 نيسايقلا يأف : ليق نإف . بابلا اذه يف نمايقلا ضراعت فالخلا ببسف

 نإف « دجلاو بألا نيب ىواس نم سايق : انلق ؟ يعرشلا رظنلا بسحب حجرأ
 وأ ةيناثلا ةبترملا يف نبا نبالا نبا نأ اك « ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةبترملا يف بأ دجلا

 بجحي نأ بجي دجلاف ةوخالا بجحي وهو دجلا نبالا بجحي مل اذإو « ةثلاثلا

 يف هل كراشم وه افإو « عرف الو تيمال لصأب سيل خألاو ٠ نبالا بجحي نم

 وه سيل دجلاو ٠ لصألا يف هل كراشملا نم ءيشلاب قحأ لصألاو « لصألا
 غرف هنأ لّبق نم ثري خألاو « هلصأ لصأ وه لب بألا لبق نم تيما ًالصأ

 كلذلو « هلصأل عرف وه يذلا نم ىلوأ هلصأل لصأ وه يذلاف ٠ تيملا لصأل

 خألا نإف « ةوبألاب يلدي دجلاو « ةونبلاب يلدي خألا نإ لاق نم لوقل ىنعم ال
 يف ىوقأ يه اغإ ةونبلاو « تيملا وبأ دجلاو « هيبأ نبا وه افإو تيملل أنبا سيل
 . ثوروملا ينعأ هنيعب دحاولا صخشلا يف ةوبألا نم ثاريملا

 قح يف نوكت نأ مزلي سيلف « ثوروم بأل نوكت يتلا ةونبلا امأو
 بأل يتلا ةوبألا نأل « ثوروملا بأل نوكت يتلا ةوبألا نم ىوقأ ثوروملا .

 ثوروملا بأل يتلا ةونبلا سيلو ةديعب ينعأ ثورومال ام ةوبأ يه ثوروملا

 نأل ء دجلا نم قحأ خألا : لاق نف « ةديعب الو ةبيرق ال ثوروملل ام ةونب

 ةوبألاب يلدي دجلاو بألا وهو ةونبلاب ثاريملا ناك هلبق نم يذلا ءىشلاب يلدي
 خألا ةلجلابو . ام اّنبا خألا سيلو ء ام بأ دجلا نأل « ليخم طلاغ لوق وه

 ببسلاو « هبابسأ نم ببس دجلاو ضراع رْمأ هنأكو « تيملا قحاول نم قحال
 . هقحال نم ءيشلل كلمأ

 بهذم ليصحتف . كلذ ةيفيك يف ةوخإلا عم دجلا اوثرو نيذلا فلتخاو

 وأ ىمسم ضرف وذ ةوخإلا ىوس هعم نوكي نأ ولخي ال هنأ كلذ يف ديز



 : نينثا نم هل لضفألا يطعأ ٠ ىمسم ضرف وذ هعم نكي مل نإف « نوكي ال
 ناكأ ءاوسو «روكذلا ةوخإلا نم دحاوك نوكي نأ امإو « لاملا ثلث امإ

 ؛ لاملا همساقي دحاولا خألا عم وهف ًاعيمج نيرمألا وأ ًاثانإ وأ ًاناركذ ةوخإلا
 تخألا عم وهو ؛ ثلثلا ذخأي ةعبرألاو ةثالثلا عمو « نينثالا عم كلذكو
 هل تاوخأ سمخا عمو ؛« نييثنألا ظح لثم ركذلل نهمساقي عبرألا ىلإ ةدحاولا

 نود طقف ةوخإلا عم هلاح .يه هذهف « ةمساقملا نم هل لضفأ هنأل ٠ ثلثلا

 . مهريغ

 نوذخأيف ضورفلا لهأب أدبي هنإف ىمسم ضرف وذ مهعم ناك نإ امأو

 ظوظح دعب يقب ام ثلث امإ : ثالث نم هل لضفألا يطعأ يقب اف « مهضورف

 ىّطعُي نأ امإو . ةوخإلا نم ركذ ةلزنب نوكي نأ امإو + ضئارفلا يوذ
 لثم ركذلل ةوخإلل نوكي يقب ام مث ء هنم صقني ال لاملا سأر نم سدسلا
 بهاذم رئاس عم اهيف هبهذم ركذنس ام ىلع  ةيردكألا يف نييثنألا ظح

 . ءاماعلا

 وأ ء سدسلا نم هل ىظحألا دجلا يطعي ناكف ( هنع هللا يضر ) يلع امأو

 نكي م وأ ضئارفلا يوذ نم مهريغ ةوخإلاو دجلا عم ناكأ ءاوسو « ةمساقللا
 هنم هنوصقني ال ءانبألا نأ اوعمجأ امل مهأل « ًائيش سدسلا نم هصقني م افإو

 بجحي ناك امل هنأ ديز لوق ةدمعو . ") ةوخألا هصقني ال نأ ىرحأ ناك اًنيش

 « كلام لاق ديز لوقبو « ثلثلا وهو مهل بجي امع ْبَجْحَي ْبَجْحُي مف مألل ةوخإلا

 ,كلام لاق ديز لوقبو ( 18/1 ينغملا ) تباث نب ديز بهذمل فلؤملا هركذ امرظنا )١(

 .« كيل يأ ناو « مقل نب ةرفلاو « يمخنلاو « يبشلا لاق يلع لوقيو . دمحأو « يعفاشلاو
 . حلاص نب نسحلاو
 ىلإ ةرخإلا هب مماقو « هنع هللا يضر يلع عنصك تاوخألا عم دجلا يف دوعسم نبأ عنصو

 يف ديز عيينص عنص مث « مهضئارف ضئارفلا ىطعأ ضئارف باحصأ مهعم ناك نايف « ثلثلا

 نبا لوق ىلإ بهذو « لاملا عيمج سدس وأ « قابلا ثلث وأ « ةمساقملا نم ظحألا دجلا ءاطعإ

 . ( 7١/7 راطوألا لين ) رظناو . حيرشو « ةمقلعو « قورسم دوعسم



 فق

 . ةفيلح

 ًاجوز تكرتو تيفوت ةأرما يهو ةيردكألاب فرعت يتلا ةضيرفلا امأو
 ( هنع هللا يضر ) رمع ناكف ٠ اهيف اوفلتخا ءاماعلا نإف أَدَجو ةقيقش ًاتخأو أمأو

 « فصنلا تخآللو ٠ سدسلا ماللو « فصنلا جورلل نايطعي دوعسم نياو

 . لوعلا ةهج ىلع كلذو « سدسلا دجللو

 جوزلل : نالوقي ديزو (هنع هللا يضر ) بلاط يبأ نب يلع ناكو

 نأ الإ « ةضيرف سدسلا دجللو ء فصنلا تخأللو « ثلثلا مأللو « فصنلا

 « نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب كلذ مسقيف « دجلاو تخألا مهس عمجي ًاديز

 هب لاق يذلا كيرشتلا عيملا فعضو « ديز لوق نم سيل اذه نأ مهضعب عزو

 ةيردكألا تيمس امنإ : ليقو ٠ كلام لاق ديز لوقبو « ةضيرفلا هذه يف ديز

 لاق لوعلابو « لوعلا ىري نم بهذم ىلع هلك اذهو « اهيف ديز لوق ردكتل
 لاعأ : لاق هنأ هنع يور هنإف سابع نبا الإ ء راصمألا ءاهقفو ةباحصلا روهمج

 هللا َرخآ نم رخو هللا مَدَق نم َمّدَق ول هللا ياو ٠ باطخلا نب رمع ضئارفلا

 لك : لاق ؟ هللا رخأ اهيأو « هللا مدق اهأو : هل ليق ءةضيرف تلاعام

 مدق ام يهف ىرخأ ةضيرف ىلإ الإ اهبجوم نع لجو زع هللا اهطبهي مل ةضيرف
 رخأ يتلا كلتف يقب ام الإ اه نكي مل اهضرف نع تلاز اذإ ةضيرف لكو « هللا

 اذإف : لاق « تانبلاو تاوخألا لثم رخأتملاو « مألاو ةجوزلا لثم لوألاف هللا

 .الف الإو « هللا رخأ نماف ءيش يقب نإف « هللا مدق نم كدب نافنصلا عتتجا

 . © نبه : لاق ءرمعل لوقلا اذه تلق الهف : هل ليق « هل ءيش

 نأل ء:ةيردكألاب تيمس : ليقو ( 7١4/1 ينغملا ) ةلأسم هذه يف فلؤملا هركذ ام رظنا )١(

 أطخأو ء ديز بهذم ىلع اهيف ىقفأف ءردكألا همسا ًالجر اهنع لأس ناورم نب كلملا دبع
 . هيلإ تبسنف « اهيف
 - يقب امو « ثلثلا مألل لعجو « تخألا طاقسإ ىلإ هوقفاومو هنع هللا يضر ركب وبأ بهذ دقو



 ؟

 نأ « بأل ةوخإ قئاقشلا ةوخإلاو دجلا عم ناك اذإ هنأ ىلإ ديز بهذو
 « ثاريملا ةرثك مهب هنوعنيف . بألل ةوخإلاب دجلا نوُداعي قئاقشلا ةوخإلا
 اهنإف ٠ ةدحاو اتخأ قئاقشلا نوكي نأ الإ ًائيش قئاقشلا ةوخإلا عم نوثري الو
 يهو ء اهتضيرف لكتست نأ نيبو اهنيب ام بألل اهتوخإب دجلا "ٌداعت
 لاملا سأر فصن نع لضف اهيبأل اهتوخإلو امل زاحي اهف ناك نإو ٠ فصنلا
 ىلع ءيش لضفي م نإف « نييثنألا ظح لثم ركذلل اهيبأل اهتوخإل وهف « هلك
 انه تفتلي ال ناكف ( هنع هللا يضر ) يلع امأف « مهل ثاريم الف فصنلا

 لعفلا اذه نألو . منوبجحي قئاقشلا ةوخإلا نأ ىلع عامجإلل بألل ةوخإلل
 . () ثري ال نمب بستحي نأ ينعأ ؛ لوصألل فلاخم ًاضيأ

 يتلا ةضيرفلا يف بابلا اذه نم ( مهنع هللا يضر ) ةباحصلا فلتخاو

 فلؤملا هركذ املثم ديزو « يلع لإقو , فلؤملا هركذ اماثم دوعسم نباو ءرمع لاقو . دجلل -

 . كلذك

 ىلع امهنيب ةعبرأ دجلاو . تخألا ماهسو « ةعست ىلإ تلاعو « ةتس ةيردكألا يف ةلأسملا لصأو
 لصأ يف ءيش هل نم لك مث « نيرشعو ةعبس نوكتف « ةعست يف ةثالث برضنف « حصت ال « ةثالث
 نوكتف « ةثالث يف ةثالث جوزلل نوكيف « ةلأسلا يف اهانبرض ىتلا ةثالثلا يف بورضم ةلئسملا

 « ةينامث هل ء تخألاو ء دجلا نيب رشع انثأ ىقبيف « ةتس نوكتف « ةثالث يف نانثا مأللو , ةعست
 (رايخألا ةيافك )و , دمحأ بهذمل ( ينغملا ) رظنا . دمحأو ٠ يعفاشلا بهذم اذهو ةعبرأ اهو

 . سابع نبا لوقل ( 5377/٠١ ىلحلا ) رظناو يعفاشلا بهذ

 )١( ةخسنو « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف ٠» ءايلاب ( يداعت ) « ةفرعلل راد هو «ركفلا راد .

 ناودعلا نم سيلو « ددعلا نم لادلا ديدشتب ( ٌداعت ) : باوصلاو ٠ كلذ لمأتف .

 ضرف ةبحاص تخألا نأ ةرابعلا هذه ىنعمو ٠ ناوخإ اهعمو « دجلا عم تناك اذإف فصنلا وهو
 امل لضفألا ناك اهيأف ؟ هعم ةمساقملا وأ « فصنلا له امل لضفأ اهيأ يف دجلا ٌداعت اهنإف « بآل

 ةوخاللف « يقاب كانه ناك اذإ مث ءامل لضفألا تذخأ . دجلا ىلع اهيبأل اهتوخإ اهدع دعب

 ءيش اهيف ةرابعلا نإف « ىرت اكو . ةقيقشلا تخألاو . دجلا نيب يأ ( اههنيب ام ) هلوقف .:بألل
 اهمهف مدعب ةرابعلا هذه ىلع ةقباسلا تاعبطلا يف نيححصملا ضعب قلع كلذل « ضومغلا نم ,

 كلذ لمأتف ء اهضومغو .

 دمحأو « يعفاشلا ذخأ بأل ةوخإلاو ٠ قئاقشلا ةوخإلاو . دجلا عم ةّداَعلا يف ديز بهذمو ()



 انامل

 . 2 لاوقأ ةسخ ىلع دجو تجخأو مأ يي ىهو < ءاقرخلا ىعدت

 دجلل يقابلاو ثلثلا مألل نأ ىلإ سابع نباو هنع هللا يضر ركب وبأ بهذف
 . بألا ماقم دجلا ةماقإ يف مأر ىلع اذهو « تخألا هب اوبجحو

 يقب امو فصنلا تخأللو ثلثلا مألل نأ ىلإ هنع هللا يضر يلع بهذو

 . دجلل

 . ثلثلا دجللو ثلثلا تخأللو ثلثلا مألل نأ ىلإ ناثع بهذو

 « سدسلا مأللو ثلثلا دجللو فصنلا تخألل نأ ىلإ دوعسم نبا بهذو

 . دج ىلع أمأ لضفأ نأ هللا ذاعم لوقي ناكو

 لشم ركذلل تخألاو دجلا نيب يقب امو ثلثلا مألل نأ ىلإ ديز بهذو .
 . نييثنألا ظح

## *# 

 0 مألا مدع عم 2 سدسلا مألا مأ ةدجلل نأ ىلع اوعمجأو : تادجلا ثاريم

 سدسلا ناك اعتتجا نإف « سدسلا بألا دقف دنع بألا مأ ًاضيأ ةدجلل نأو

 )١( قيدصلا لوق . ةمادق نبا ركذ اك لاوقأ ةعبس اهيف لب ٠ دجلل يقابلاو « ثلث مألل : هيقفاومو .

 ثلثلا مألل : هيقفاومو « ديز لوقو ٠ ىلع دجلاو « تخألا نيب ناههس ىقبيو « ةثالث نم اهلصأ
 نعو . سدسلا دجللو , ثلثلا مأللو , فصنلا تخألل : يلع لوقو « ةبعست نم حصتو « ةثالث

 دجللف يقب امو « يقب ام ثلث مأللو , فصنلا تخألل : هللا دبعو ءرمع .

 سدسلا مألل : دوعسم نبا نعو ٠ نبا نعو . ىنعملا يف لوألا لوقلا لثم يهو « دجلل يقابلاو

 يهو « ةعبرأ نم نوكتف . نافصن مألاو دجلا نيب يقابلاو ء فصنلا تخألل : ًاضيأ دوعسم
 يهو « ثلث مهنم دحاو لكل : ًاثالثأ مهنيب لاملا : ناثع لاقو « دوعسم نبا تاعبرم ىدحإ .

 ىلإ عجري لاوقألا ىنعم نأل ء ةسدسملاو « لاوقأ ةعبس اهيف نأل ةعبسملا ىمستو « ناثع ةثلثم
 . ةدس

 ( 594/1 ينغلا ) رظنا . اهتقرخ لاوقألا نأكف « اهيف ةباحصلا فالتخا ةرثكل « ءاقرخلا تيعسو

 . ( 28/؟ صيخلتلا ) رظناو



 لكك

 مأ ةدجلا نأ ىلإ ةنيدملا لهأو ديز بهذف , كلذ ىوس اهف اوفلتخاو . اههنيب

 اذإ اهنيب سدسلا ناك ناتدجلا تعتتجا اذإف « ةضيرف سدسلا اذ ضرفي ألا

 يأ :'دعقأ مألا مأ تناك نإف « دعقأ بألا مأ تناك وأ , ءاوس امهددعت ناك
 يور دقو « ءيش بألا مأ ةدجلل نكي لو ء سدسلا اهل ناك تيملا ىلإ برقأ

 ءاهقف نمو « ( هنع هللا يضر ) يلع لاق هبو « سدسلا اهل ناك دعقأ اهيأ هنع

 نيتاه الإ نوثروي سيل ءالؤهو ء روث وبأو « يروثلاو « ةفينح وبأ راصمألا
 تادج ثالث ناثروي دمحأو يعازوألا ناكو « اهثيروت ىلع عتجملا نيتدجلا

 ينعأ بألا يبأ مأو بألا مأ : بألا لبق نم ناتنثاو مألا لّبق نم ةدحاو

 نبأ ناكو . نيريس نباو نسحلا لاق هبو « دجلا ينعأ مألا يبأ مأو  دجلا ينعأ

 اهبجحت نكت مل ام نهاوصقو نهايند سدسلا يف تادجلا نيب كري دوعسم

 نم اتناك اذإ ايندلاب ىوصقلا طقسي ناك هنأ يور دقو . اهتنب تنب وأ اهتنب

 . © ةدحاو ةهج

 )١( ىدعبلا طقستو « ىبرقلل ثاريملا نأ ىلع معلا لهأ عمجأف « ىرخألا مأ نيتدجلا ىدحإ تناك اذإ .

 لوق يف ىذعبلا بجو ءاش ثاريملاف « مألا ةهج نم ىبرقلاو « نيتهج نم اتناك نإو ءاهب

 نبا نعو « اههنيب ثاريملا نأ كبيرشو « مدآ نب ىحيو « دوعسم نبا نع يور ام الإ , مهتماع

 نأ ينعي « ىبرقلل وهف « ةدحاو ةهج نم اتناك نإو « ءاوس اههف « نيتهج نم اتناك نإ دوعسم
 مأب دجلا مأ تطقس ء دجلا مأ ىرخألاو « بألا مأ اههادحإ تناك اذإ « بألا لبق نم نيتدجلا

 ش . ألا

 نم ىبرقلا امأف « بألا ةهج نم ىدعبلا بجحت مألا ةهج نم ىبرقلا نأ ىلع ملعلا لهأ رئاسو
 ناتياور دمحأ نعف ؟ مألا ةهج نم ىدعبلا بجحت لهف . بألا ةهج :

 يعفاشلا لوق وهو « قارعلا لهأو « هباحصأو « ةفينح وبأ لاق هبو « ديز نع .
 ءكلام لاق هبو ءديز نع ةتباثلا ةياورلا يهو « امهنيب وه , دمحأ نع : ةيناثلا ةياورلاو

 يعازوألاو ٠ نم ةدجلا بجحي ال ةدجلا هب ىلدت يذلا بألا نأل , يمفاشلل يناثلا لوقلا وهو

 ىلدت اهنإف « مألا لّبق نم ىبرقلا اهتقراف اذهيو « اهبجحي ال نأ ىلوأ « هب يلدت يتلاف « مألا لبق

 تادجلا عيمج بجحت يهو « مألاب .



 ارحف

 دنع ذاش وهو ٠ مأ نكت مل اذإ مألاك ةدجلا نأ سابع نبا نع يورو

 ا . سايقلا نم ظح هل نكلو ءروهملا

 هاور ام ديز بهذمب لاق نمو ٠ يعفاشلاو « ةنيدملا لهأو « ديز ةدمعف
 . اهتاريم نع هلأست هنع هللا يضر ركب يبأ ىلإ ةدجلا تءاج » : لاق هنأ كلام

 ةنس يف كل تماع امو ءيش لجو زع هللا باتك يف كلام : ركب وبأ لاقف

 : ةبعش نب ةريغملا هل لاقف « سانلا لأسأ ىتح يعجراف ًائيش هِي هللا لوسر

 ؟ كريغ كعم له : ركب وبأ لاقف ٠ سدسلا اهاطعأ ِةّئِلَي هللا لوسر ترضح

 مث ءاهل ركب وبأ هذفتأف « ةريغملا لاق ام لثم لاقف « ةماسم نب دم :لاقف
 يف كل ام : اهل لاقف « اهثاريم هلأست باطخلا نب رمع ىلإ ىرخألا ةدجلا تءاج

 انأ امو « كريغل الإ هب ىضق يذلا ءاضقلا ناك امو « ءيش لجو زع هللا باتك

 اككتيأو ء اكل وهف هيف اةعتجا نإف « سدسلا كلذ هنكلو ٠ ضئارفلا يف دئازب
 . ©« اهل وهف هب تدرفنا

 تاهمأ تادجلا نألو « مألا لبق نم يتلاك ىدعبلا بجحتف « ىبرق ةدج اهنأ : لوألا لوقللو 7
 « ءانبألاو « ءابآلاك « نيرقأل ناك « ثاريملاب نعتتجا اذإف , ةدحاو ةهج نم أدحاو ًاثاريم نثري

 . ( 5١5/1 ينغملا ) رظنا . مهرقأل ثاريملاف « اوعتجا اذإ ليبق لكو « تانبلاو « ةوخإلاو

 )١( نابح نباو  ننسلا باحصأو « دمحأو « كلام هاور « .. ركب يبأ ىلإ ةدجلا تءاج » ثيدح «
 نأ الإ , هلاجر ةقثل حيحص هدانسإ : ظفاحلا لاق . بيؤذ نب ةصيبق نع هجولا اذه نم ماحلاو

 نبا هلاق « ةصقلل هدوهش نكمي الو « قيدصلا نم عامم هل حصي ال ةصيبق نإف « لسرم هتروص
 ةصقلا هدوهش دعبيف « حتفلا ماع دلو هنأ حيحصلاو « هدلوم يف فلتخا دقو « هانعمب ربلا دبع .

 ركذ نأ دعب : للعلا يف ينطقرادلا لاقو « عاطقتالاب مزح نبال ًاعبت قخلا دبع هلعأ دقو

 رظنا . هعبات نمو « كلام لوق باوصلا نوكي نأ هبشي : يرهزألا نع هيف فالتخالا

 ) ةحلط نب بيؤذ نب ةصيبق « قحسإ وبأ لاقيو « ديعس وبأ وه اذه ةصيبقو ( 40/5 صيخلتلا
 يعازخلا مارص نب بيلك نب ورمع نبا ٠ ظفاحلا ركذ اك حتفلا ماع دلو « يندملا ٠ ماع ليقو

 تباث نب ديز عمس « ًايعبات نوكي كلذ ىلعف « حتفلا ماع روهشملا نكل « ةرجملا ٠ ءادردلا ابأو «

 نب ةدابعو ء فوع نب نمحرلا دبعو ءرمعو « قيدصلا ركب يبأ نع يورو « ةريره ابأو

 يضر ةماس مأو « ةشئاعو « يرادلا ميَتو « سابع نباو « صاعلا نب ورمعو « رباجو « تماصلا
 السرم مهنع هللا .



 هولا

 سدسلا لعجي نأ دارأف ء ركب يبأ ىلإ ناتدجلا تتأ هنأ ًاضيأ كلام ىورو
 ناك يحوهو تتامول يتلا كرتت كنإ امأ : لدجر هل لاقف « مألا لَبِق نم يتلل
 ىدعتي ال نأ بجاوف : اولاق ١ « اهنيب سدسلا ركب وبأ لعجف ٠ ثري اهايإ
 تادج ثالثلا َثرَو نم ةدمع امأو . ةباحصلا عامجإو ةنسلا هذه اذه يف
 ثالث َتَرَو هدي ينلا نأ » : مهاربإ نع روصنم نع ةنييع نبأ ثيدحف
 دوعسم نبأ امأو "7 « مألا لبق نم ةدحاوو « بألا لبق نم نيتنثا : تادج
 . هضراعي ثيدحلا نكل بألل ةدجلاب اههيبشت يف سايقلا هتدمعف

 هنأ ىلإ ديز بهذف « بألا وهو اهنبا بألل ةدجلا بجحي له اوفلتخاو
 : نورخآ لاقو « دوادو « ةفينح وبأو « يعفاشلاو « كلام لاق هبو « بجحي
 نم ةعامجو « دوعسم نباو ء رمع نع يورم وهو « اهنبا عم ةدجلا ثرت
 ءاهقفلا لوق وهو « دمحأو « نيريس نباو « ءاطعو « حيرش لاق هبو « ةباحصلا
 . "نييرصلا

 رظنا . نينامثو « عيس وأ « تس ةنس كلما دبع ةفالخ يف يوت هتلالجو « هقيثوت ىلع اوعمجأو -
 ىلإ تءاج يتلا نأ : نيسح يضاقلا ركذ : ظفاحلا لاق ( 7 تاغللاو « ءاممألا بيذهت )
 ثيدح يفو . هل لدي ام ةجام نبا ةياور يفو ٠ بألا مأ رمع ىلإ تءاج يقلاو . مألا مأ قيدصلا
 . ( 55/١ يقهيبلا ننس ) رظناو ( صيخلتلا ) رظنا . « «ركب ابأ انتأ اهنأ » رخآ

 )١( ظفاحلا هركذ يذلا وهو « أطوملا يف كلام هاور « .. ركب ابأ ناتدجلا تتأ » ثيدح .

 هاور « مألا لبق نم ةدحاوو « بألا لبق نم نيتنث : تادج ثالث سدسلا ىطعأ » ثيدح (؟)

 « يعخنلا مهاربإ نع رخآ ًادنسب ليسارملا يف دواد وبأ هاورو لسرم دنسب ينطقرادلا
 لقت هنأ : صن ني دمع نع يقميبلا ركذو . ًاضيأ نسحلا لسيرم نم يقهيباو « ينطقرادلاو

 « كلذ ركتأ هنأ صاقو يبأ نب دعس نع يور ام الإ « كلذ ىلع نيعباتلاو « ةباحصلا قافتا
 | . صيخلتلا نم ظفاحلا لوق ىهتنا . هنع هدانسإ حصي الو

 دمع يف دلو . عم يخأ نبا « يبوألا رماح نب ةيراج نيب ديزي نب نحرلا دبع ثيدحلا يوارو

 . ( ةباحصلا ءاممأ ديرجت ) رظنا . همع نم عمسو ٠ هنع لسرأو « هتيم ينلا
 وبأو « نيصحلا نب نارمعو « ىبوم وبأو « دوعسم نباو «رمع : يح اهنباو « ةدجلا ثرو نمم )١(

 ءديز نب رباجو « نيريس نباو « نسحلاو ء. حيرش لاق هبو « مهنع هللا يضر ليفطلا
 . لبنح نب دمحأ بهذم رهاظ وهو ءرذنملا نباو ٠ قحسإو « يربنعلاو



 يحفر

 نأ بجو بألاب ًابوجحم ناك امل دجلا نأ اهنباب ةدجلا بجح نم ةدمعو ٠

 مألا عم عامجإب ثرت ال مألا مأ تناك اماف ًاضيأو « كلذب ىلوأ ةدجلا نوكت

 . بألا عم بألا مأ كلذك ناك ًائيش

 لوأ » : لاق هللا دبع نع قورسم نع ىبعشلا ىور ام يناثلا قيرفلا ةدمعو
 نمو : اولاق "7 « يح اهنباو اهنبا عم ةدج ًاسدس قلم هللا لوسر اهاطعأ ةدج

 عيمج كح كلذك ناك روك نجم ل لا مأو ألا تنك ا رظنلا قيرطا

 ؛ ةدححاو ةضيرف يف الإ اديز فلاخي ال كلام نأ عي نأ ىغبنيو « تادجلا

 ءرمأو بأل ةوخإو «مأل ةوخإو « أَمأو « ًاجوز تكرتو تكله ةأرما يهو
 وهو يقب ام دجللو سدسلا مأللو « فصنلا جوزلل : كلام لاقف . ًاَدَجو

 مأللو . فصنلا جوزلل : ديز لاقو « ءيش قئاقشلا ةوخإلل سيلو « ثلثلا

 نم هلصأ ةلأسملا هذه يف كلام فلاخف « قئاقشلا ةوخإلل يقب امو « سدسلا

 . بألل تاوخألا الو قئاقشلا ةوخإلا بجحي ال دجلا نأ

 نود هنوقحتسي اوناك يذلا ثلثلا نع مألل ةوخإلا بجح امل هنأ هتجحو

 .. مهبجحي ال هنأ يف هلصأ ىلعف ديز امأو . هب ىلوأ وه ناك قئاقشلا

 اننا د ل

 « مهنع هللا يضر يلعو « ناثع نع كلذ يورو « تباث نب ديز : يح اهنباو « اهتروي مل نمو -

 «رباج ناد « يمنا خو « زيزعلا دبع نب ديعسو « يعازوألاو « يروثلاو « كلام لاق هبو
 . هباحصأ نم ةعامج هنع هاور « دمحأ نع ةياور وهو « يأرلا باحصأو « روثوبأو

 ش . هب ىلدت ال اهنأل ء بأ عوأ ًانع ناك اذإ « اهنبا عم اهثيروت يف فالخ الو

 . مألا عم مألا مأو « بألا عم دجلاك ؛ « هعم ثرت الف « اهنباب ىلدت اهنأ اهثروي مل نم ةجحو

 هتلَع هللا لوسر اهمعطأ ةدج لوأ » لاق هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبأ ىور ام اهثرو نم ةجحو

 ظفلب روصنم نب ديعس هاورو « « يذمرتلا هجرخأ « يح اهنباو « اهنبا عم بأ مأ : سدسلا

 . ( 301١/١ ينغما ) رظنا . رخآ

 « يذمرتلا هاور « يح اهنباو « اهنبا عم ةدج ًاسدس ٍعَقِلِم هللا لوسر اهمعطأ ةدج لوأ » ثيدح )١(

 . ( ١55/١ حيباصملا ةاكشم ) رظنا ٠ دوعسم نبا نع ُةَفهْضَو « يذمرتلاو « يمرادلاو



 وذي

 بجحلا يف باب

 بألل خألا نأو .« بألل خألا بجحي قيقشلا غلا نأ ىلع ءاماعلا عمجأو

 « بآلل خألا ءانبأ نوبجحي قيقشلا خألا ينب نأو « قيقشلا خألا ينب بجحي

 نم ىلوأ بألل خألا ونبو « مألاو بألل خألا نبا ىنب نم ىلوأ بألل خألا ونبو

 بألا يخأ معلا نبا نم ىلوأ قيقشلا بألا يخأ معلا نباو « بألا يخأ معلا

 وهف ًافنص مهنم بجح نمو « مهينب نوبجحي ءالؤه نم دحاو لكو « بألا

 . فنصلا كلذ هبجحي نم بجحي

 بجح اووتسا اذإف , دعبألا بجحي مهنم برقألاف ةوخإلا امأ « ةلجلابو

 كلذكو « طقف بألا وهو دحاو ببسب ىلدأ نم بأو مأ نيببسب ىلدأ نم مهنم

 مهنم يلدي نم مهنم بجح اووتسا نإف «دعبألا بجحي مهنم برقألا مامعألا
 أل بألا وخأ معلا بجحي هنأ ينعأ « دحاو ببسب يلدي نم نيببسب تيما ىلإ

 . طقف بأل بألا وخأ وه يذلا معلا نباو

 نأل ٠ مامعألا نوبجحي بألل ةوخإلاو قئاقشلا ةوخإلا نأ ىلع اوعمجأو

 ءابآلاو « مهينب نوبجحي ءانبألاو « هدج ونب مامعألاو « ىفوتملا بأ ونب ةوخإلا
 نم هقوف نم بجحي دجلاو « ةوخإلا نوبجحي مهونبو نونبلاو « مهدادجأ
 دجلاو « ةوخإلا هبجحت نم بجحيو ةوخإلا بجحي بألاو . عامجإب دادجألا
 ينب قئاقشلا ةوخإلا ونب بجحيو « مألل ةوخإلاو عامجإب مامعألا بجحي
 . مألل ةوخإلا نيجحي نينبلا تانبو « تاتبلاو . بألل ةوخإلا

 ءكلام لاقف .مألل خأ امهدحأ ع ينبا كرت نيف ءاماعلا فلتخاو

 مأل خأ وه ام ةهج نم سدسلا مألل خألل : يروثلاو « ةفينح وبأو « يعفاشلاو
 وهو « ءاوسلا ىلع مهنيب هنومشتقي ةبصع رخآلا معلا نبا عم لاملا يقاب يف وهو

 معلا نبال هلك لاملا : موق لاقو ٠ سابع نباو ديزو ( هنع هللا يضر ) يلع لوق
 ىلدأ دق هنأل ء بيصعتلاب هتيقبو ةّوْحَألاب هسدس ذخأي مأل خأ وه يذلا



 نتف

 وبأو دواد ءاهقفلا نمو « دوعسم نبا ةباحصلا نم لوقلا اذهب لاق نممو . نيببسب

 .  ءاطعو « نسحلا لوق وهو « يربطلاو روث
 . ضئارفلا يوذ ىلع ةثرولا لام نم يقب ام در يف ءاماعلا فلتخاو

 ء« بصعي نم كانه نكي ملو ضئارفلا اهفوتست مل ةلضف لاملا نم تيقب اذإ
 , كلام لاق هبو «لاملا تيب يف لضافلا لعجيو درلاب لوقي ال ديز ناكف

 جوزلا ادع ام ضورفلا يوذ ىلع درلاب ةباحصلا لج لاقو « يعفاشلاو
 نم قارعلا ءاهقف لاق هبو « كلذ ةيفيك يف اوفلتخا اوناك نإو « ةجوزلاو

 . نييرصبلاو « نييفوكلا

 هل ناك نف « مهماهس ردقب مهل نوكي درلا نأ ىلع ءاهقفلا ءالؤه عمجأو
 . (” ءزج ءزج يف اذكهو « يقب امم فصنلا ذخأ فصن

 )١( هنع هللا يضر ) رع نع ىوري نيفصن اههنيب يقب امو ء سدسلا مآلل خآلل نأ روهخلا لوق (

 كلذ ىلع لدي ام ٠ هللا يضر ) سابع نباو ءديزو « ( هنع هللا يضر ) يلع نع ىوريو

 مهعبت نمو « دمحأ « يعفاشلاو « كلامو « ةفينح وبأ لاق هبو « ( اههنع .

 نسحلاو « حيرش لاق هبو . مأ نم خأ وه يذلل لاملا : دوعسم نبا لاقو ٠ نيريس نباو «
 نيوخأك راصف « مأب اذه هلضفو « بأل ةبارق يف ايوتسا اهنأل ءروثوبأو « يعخنلاو « ءاطعو ,

 نيوبأل امهدحأ نيمع وأ ٠ نبا ناك , بأل م نباو « نيوبأل ع نبا ناك ول هنألو , بأل رخآلاو
 رظنا . ىلوأ مألا دلو نم هنوكف « ةدجلا دلو نم هنوكل هبرق ناك اذإف « ىلوأ نيوبألل معلا

 ) ينغلا 8267 ( .

 نع كلذ ىحو « ( مهنع هللا يضر ) سابع نباو « دوعسم نباو « يلعو ء رمح نع درلا يور (؟)
 وهو « هباحصأو « ةفينح يبأو ٠ يروثلاو « دهاجيو « ءاطعو ٠ حيرشو « نيريس نباو « نسحلا
 : دوعسم نبأ نع ىوري هنأ الإ ء راصمألا يف مويلا لمعلا هيلعو : ةقارس نبا لاق ٠ دمحأ بهذم
 ىلع الو ؛ نيوبأ نم تخأ عم بأ نم تخأ ىلع الو « تنب عم نبا تنب ىلع دري ال ناك هنأ
 دجلا ىلع الو « مألا عم مألا دلو ىلع دري ال هنأ دمحأ نع روصنم نبأ ىورو « مهس يذ عم ةدج
 . حصأو , رهظأ لوألاو : ةمادق نبا لاق ء مهس يذ عم

 « جوز ىلع در هنأ ناثع نع يور نكل « معلا لهأ نم قافتاب اهيلع دري الف ٠ ناجوزلا امأف
 . ثرإلا ليبس ىلع ال « لاملا تيب نم هاطعأ هنأ وأ « محر اذ وأ ٠ ةبصع ناك هلعلو
 قوف دحأ ىلع دري الو « لاملا تيبل ضورفلا يوذ نع لضافلا نأ ىلإ تباث نب ديز بهذو



 نييك

 ءالؤه نأ يأ : طقف نيدلا ةبارق نم ىلوأ بسنلاو نيدلا ةبارق نأ مهتدمعو
 . دحاو ببس نيماسلالو ناببس مهل عتجا

 ثيراوملا بابسأب قلعت اهيف معلا لهأ نيب فالخلا ةروهشم لئاسم انهو
 مسملا ثري ال رفاكلا نأ ىلع نوماسملا عمجأ هنأ اهنف ء انه اهركذن نأ بجي

 تبث الو "7 4 ًاليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا َلَعْجَي نَلَو > : ىلاعت هلوقل
 (9 « ملسملا رفاكلا الو ءرفاكلا ملسملا ثري ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم

 روهمج بهذف ءدترملا ملسملا ثاريم يفو « رفاكلا ملسملا ثاريم يف اوفلتخاو
 اذهب رفاكلا مسملا ثري ال هنأ ىلإ راصمألا ءاهقفو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاماعلا

 بيسملا نب ديعسو ةباحصلا نم ةيواعمو لبج نب ذاعم بهذو « تباثلا رثألا

 كلذ اوهبشو ءرفاكلا ثري مسملا نأ ىلإ ةعامجو نيعباتلا نم قورسمو

 مهحكنت نأ انل زوجي الو مءاسن حكتن نأ انل زوجي اك : اولاقف « مهئاسنب

 سيلو :رمع وبأ لاق « ًادنسم ًاثيدح كلذ يف اوورو « ثزإلا كلذك انءاسن

 . 9 افاكتت ال يتلا ءامدلا يف صاصقلاب ًاضيأ هوهبشو « روهجلا دنع يوقلاب

 قباسلا ردصلا ) رظنا . ىلاعت هللا مهر يعفاشلاو ؛ يعازوألاو ء كلام لاق هبو ءهضرف -
00 

 )١( ةيآ ءاسنلا ١24١ .

 نأ ىعداف « ىقتنملا يف ةيهت نبا برغأو : ظفاحلا لاق . ديز نب ةماسأ نع ةعاجلا هاور ثيدحلا (؟)
 صيخلتلا ) رظنا . هجرخي ل يئاسنلا نأ ىعدا عماجلا يف ريثألا نبا اذككو ؛ هجرخي مل ًاماسم
 . (ة5/؟

 نب رباجو « ديز نب ةماسأو « يلعو « ناثعو « رمعو « ركب يبأ نع ىوري رفاكلا ملسملا ثرإ مدع (؟)
 « سواطو « ءاطعو « يرهزلاو « ةورعو « ناثع نب ورمع لاق هبو « ( مهنع هللا يضر ) هللا دبع
 « هباحصأو « ةفينح وبأو « يروشلاو ءرانيد نب ورمعو ءزيزملا دبع نب رمجو « نسحلاو
 . لمعلا هيلعو « ءاهقفلا ةماعو , دمحأو « يعفاشلاو ٠ كلامو

 اوثروي لو ءرفاكلا نم مسملا اوثرو مهنأ ( مهنع هللا يضر ) ةيواعمو « ذاعمو « رمح نع يورو

 قوثومب سيلو ٠ قحسإو « رمعي نب ىحيو « يعخنلاو « يبعشلاو ٠ لقعم نب هللا دبعو قورسمو
 . ( 808/١١7 حتفلا ) و ( 554/6 ينغملا ) رظنا . مهنع هب



 ىيدفأ

 ةعامجل وه زاجحلا ءاهقف روهمج لاقف ٠ تام وأ لتق اذإ دترملا لام امأو

 نم ديز لوق وهو « يعفاشلاو « كلام لاق هبو « هتبارق هثري الو نيماسملا
 نييرصبلا نم ريثكو « نييفوكلاروهمجو « يروثلاو « ةفينح وبأ لاقو . ةباحصلا

 يضر ) يلعو « ةباحصلا نم دوعسم نبا لوق وهو « نيماسملا نم هتثرو هثري

 . ©( اهنع هللا

 مومعلا صيصخت ةيفنحلا ةدمعو « ثيدحلا مومع لوألا قيرفلا ةدمعو

 نولدي مجنأل نيماسملا نم ىلوأ هتبارق نأ وه كلذ يف مهسايقو « سايقلاب

 امبيرو « مالسإلا وهو ء دحاو ببسب نوماسملاو « ةبارقلاو مالسإلاب : نيببسب

 تومي ىتح لاحلا يف ذخؤي ال هنأ ليلدب مالسإلا مح هلامل ىقبي امب اودكأ

 نوكي نأب الإ نوكي ال كلذو « هكلم ىلع هلام ءاقب يف ةربتعم هتايح تناكف

  رفاكلا فالخب « دادترالا ىلع رقي نأ زجي ل كلذلو « ةيمالسإ ةمرح هلام

 مايأ يف ةدرلا نم بات اذإ ةالصلا ءاضقب ذخؤي : هريغو « يعفاشلا لاقو

 افإو « ةيمالسإ ةمرح هل نأل هلام فقوي : لوقت ىرخألا ةفئاطلاو « ةدرلا

 )١( كلام لوق اذهو « ًادحأ ثري ال دتترملا نأ يف معلا لهأ نيب افالخ معن ال : ةمادق نبا لاق «
 مفالخ ميغ نع معن الو « يأرلا باحصأب « يمفاشلاو .

 تام اذإو ٠ كلامو « ةعيبرو « سابع نبا لوق وهو « نيماسلل ءيف هلامف « هتدر ىلع لتق وأ «

 يعفاشلاو « ىليل يبأ نباو ٠ رذنملا نباو ءروث يبأو .
 نم يضاقلا لاق . نيلسلل لام تيب يف ًائيف نوكي هنأ هنع يورف « دجأ نع ةياورلا تفلتخاو

 بهذملا يف حيحصلا وه : ةلبانحلا ٠ نع كلذ يورو . نيماسملا نم هتثرول هنأ ىلع لدي ام هنعو

 ءديز نب رباجو « بيسلا نبا لاق هبو . مهنع هللا يضر « دوعسم نباو « ّيلعو ء ركب يبأ
 حلاو « يبعشلاو « ءاطعو ءزيزعلا دبع نب رمعو , نسحلاو ٠ نباو « يروشلاو « يعازوألاو

 قحسإو « قارعلا لهأو « ةمربش ٠ يروثلا نأل ٠ اولاق قحسإو « يؤلؤللاو « ةفينح ابأو :
 اذه هجوو « ةفراطو « هلام دالت نيب دمحأ باحصأ قرفي ملو . ًائيف نوكي هتدر يف هبستكا ام

 ناك نإ « هراتخا يذلا هنيد لهأل هلام نأ دمحأ نع يورو . نيدشارلا نيتفيلخلا لوق هنأ لوقلا

 ةورع يبأ نب ديعسو « ةمقلع نع كلذ يورو « دواد لاق هبو . ءيف وهف الإو . هثري نم هنم «

 ينغملا ) رظنا . لوألا لوقلا دمحأ نع روهشملاو 58/1,  5٠١حتتفلا ) و( 55/1١ ( عومجملا )و ( ..



 فتفي

 ىلع سيل هلامل نيماسملا باجيتسا نأو « مالسإلا ىلإ دوعي نأ ءاجر فقو

 نأ نظأو « دتري امدنع نيماسمل هلام : تلاقف ةفئاط تذشو : ثرإلا قيرط

 ٠ . كلذب لوقي نمم بهشأ
 ثيروت يف اوفلتخاو . أاضعب مهضعب ةدحأولا ةلملا لهأ ثيروت ىلغ اوعمجأو :

 نوثراوتي ال ةفلتخلا للملا لهأ نأ ىلإ ةعامجو كلام بهذف « ةفلتخلا للملا

 وبأو ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو « ةغامجو دمحأ لاق هبو « ىراصنلاو دوهيلاك

 يبأ نباو حيرش ناكو « نوثراوتي مهلك رافكلا : مهريغو دوادو يروثلاو روث
 نيئباصلاو دوهيلاو ىراصنلا : ًاثالث ثراوتت ال يتلا للملا نولعجي ةعامجو ىيل

 يبأ نبا نع يور دقو . ةلم ةلم مالسإلاو « ةلم هل باتك ال نمو سوجملاو « ةلم

 . © كلام لوق لثم ىليل

 ملعلا لهأ نيب ملعن ال : ةمادق نبا لاق . ًادحاو مهنيد ناك اذإ , ًاضعب مهضعب نم نوثزاوتي رافكلا )١(

 . افالخ هيف
 مهضعب ثري ةدحاو ةلم رفكلا نأ : هنع يورف « دمحأ نع فلتخاف « مهايدأ تفلتخا نإف

 « ةفينح وبأو « ةمربش نباو « دامح لاق هبو . لالخلا هراتخاو ٠ برح هنع هاور . اضعب

 هللا باتك يف روكذم ءابآلا نم ءانبألاو « ءانبألا نم ءابآلا ثيروت نأل « دوادو « يعفاشلاو

 . مومعلا ىلع ىقبي « عرشلا هنثتسي م امو , عرشلا هانثتسا اهف الإ كرتي الف « ماع ًاركذ
 « ةلبانحلا نم ركب وبأ هراتخا « اضعب مهضعب ثري ال ةفلتخم للم رفكلا نأ : دمحأ نع يورو

 ٠ معلا لهأ نم رثك لوق وهو
 نم نأل « مادع نم نيدو « ةينارصنلاو « ةيدوهيلا : للم .ثالث رفكلا : ىلعي وبأ يضاقلا لاقو .

 . مهل باتك ال مهنأ مهعمجي مهادع .

 « ثيللاو « يروثلاو « حلاو « كاحضلاو ء زيزعلا دبع نب رمحو « ءاطعو « حيرش لوق اذهو

 نع كلذ يورو . عيكوو « حلاص نب نسحلاو « ىليل يبأ نباو ٠ يبضلاو « ةريغمو « كيرشو

 ًاللم رفكلا نوكي نأ دمحأ مامإلا مالك لتتحيو . نالوقلا يروثلاو ٠ يعخنلا نع يورو . كلام
 ثري الف « ةلم سمشلا ةدابعو « ىرخأ ةلم ناثوألا ةدابعو « ةلم ةيسوجما نوكتف « ةريثك

 « ةنيذملا لهأ نم ةفئاطو « ةعيبرو ٠ يرهزلا لاق هبو . لع نع كلذ يورو . اضعب مهضعب

 . قحسإو « ةرصبلا لهأو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ لاوقألا حصأ وهو : ةمادق نبا لاق

 .( ركلات حتفلا ) و ( ١95/1 ينغملا ) رظنا



 اقفل

 هيبأ نع بيعش نب ورمع نع تاقثلا ىور ام هلوقب لاق نمو كلام ةدمعو

 ةيعفاشلا ةدمعو « « نيتلم لهأ ثراوتي ال » : لاق هلم ينلا نأ هدج نع

 « ملسملا رفاكلا الو رفاكلا لسملا ثري ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةيفنحلاو

 ثري رفاكلاو ملسملا ثري ملسملا نأ باطخلا ليلدب اذه نم موهفملا نأ كلذو

 . انه ةصاخو فعض هيف باطخلا ليلدب لوقلاو . رفاكلا

 دالب نم مهدالوأب نولمحتي نيذلا مه ءالملاو « ءالخلا ثيروت يف اوفلتخاو
 ىلع كلذو « بسنلل ةبجوملا ةدالولا كلت نوعّدَي مهو مالسإلا دالب ىلإ كرشلا

 نم ةعامج لوق وهو « بسنلا نم نوعدي امب نوثراوتي مهنإ لوق : لاوقأ ةثالث

 ىلع دهشت ةنيبب الإ نوثراوتي ال مهنإ لوقو . قاحسإ بهذ هيلإو نيعباتلا

 ًالصأ نوثراوتي ال مهنإ لوقو . ةعامجو نسحلاو حيرش لاق هبو « مهاسنأ
 نم الإ ثروي ال ناك هنأ هنع رهشألا نأ الإ ٠ لاوقألا ةثالثلا رع نع يورو

 .زيزعلا دبع نب رمعو ناثع لوق وهو برعلا دالب يف دلو

 نأ ىأر نم مهنف . ملوق كلذ يف فلتخاف هباحصأو كلام امأو

 نوثروي ال نأ ىأر نم مهنمو : مساقلا نبا لوق وهو « ةنيبب الإ نوثروي ال
 كلملا دبع كلام باحصأ نم لوقلا اذهب لاق نمبو « ةلداعلا ةنيبلاب الو ًالصأ

 مح ىلع اولزن نصح لهأ يف كلام نع مساقلا نبا ىورو « نوشجاملا نبأ

 نوثراوتي مهنأ هنم جرختي اذهو « نوثراوتي مهنأ ضعبل مهضعب دهشف « مالسإلا

 نإ امأف : لاق ضعب ىلع مهضعب رافكلا ةداهش ْرَّوَجُي ال اكلام نأل . ةنيب الب

 يعفاشلاو نويفوكلا لاق ليصفتلا اذه وحنبو . كلذ يف مهلوق لبقي الف اوُبُس

 دحأل سيلو مالسإلا دالب ىلإ اوجرخ نإ : اولاق مهنأ كلذو « روث وبأو دمحأو
 لبقي الف ّقّرلاو يبسلا مهكردأ نإ امأو « مهاسنأ يف مهاوعد تلبق دي مهيلع



 فتغأ

 نانثاو ؛ نافرط نانثا : لاوقأ ةعبرأ ةلأسلملا يفف . ةنيبب الإ مهوق
 ش . ( ناقرفم

 نم نأ رمتو ديزو يلع ةباحصلا نمو راصمألا ءاهقف نم ءاماعلا روهمجو ش
 دوعسم نبأ ناكو ء«ًادمع لتاقلاو كولمملاو رفاكلا لثم بجحي ال ثري ال

 نيلتاقلابو ديبعلابو باتكلا لهأب ينعأ مروي نأ نود ةثالثلا ءالؤه بجحي
 . ()روث وبأو دواد لاق هيو « ادع

 ةفئاطلا ةجحو . نامزالتم اهنأو ثرإلا ىنعم يف بجحلا نأ روهملا ةدمعو
 . توملاب الإ عفتري ال بجحلا نأ ةيناثلا

 نم ىَرْدُي الو مده وأ قرغ وأ برح يف نودقفي نيذلا يف ءاماعلا فلتخاو
 كلام بهذف ؟ ثاريم لهأ اوناك اذإ نوثراوتي فيك هبحاص لبق مهنم تام
 يقب نمل ًاعيمج مهئاريم نأو « ضعب نم مهضعب ثروي ال مهنأ ىلإ ةنيدملا لهأو
 لاق هبو « ثرت ةبارق مهل نكت مل نإ لاملا تيبل وأ نيثراولا مهتبارق نم
 . يواحطلا هنع ىح اهف هباحصأو ةفينح وبأو يعفاشلا

 ريغركذ اهف - ةفينح وبأو ةفوكلا لهأو ( اههنع هللا يضر )رمعو يلع بهذو

 مهدنع مهثيروت ةفصو 9 نوثراوتي مهنأ ىلإ نييرصبلا روهمجو  هنع يواحطلا
 نم مهضعب ثرو ام نود هلام لصأ يف هبحاص نم دحاو لك نوثروي مهنأ

 )١( ىلحلا ) بجحلا يف ءاماعلا بهاذمل فلؤملا هركذ ام رظنا ٠١/500 ( .

 ( 585/1 ينغملا ) ءاماعلا بهاذمل فلؤملا هركذ ام رظنا ()

 . بجحي ال ثري ال يذلا نأ يف روهجلا بهذك دمحأ بهذمو

 مهو ٠ مألا نوبجحي ةوخإلاك , ثري مل نإو « بجحي هنإف « هل هريغ بجحب ثري ال نم امأف
 . بالاب نوبوجحم

 « ديزو « قيدصلا ركب يِبأ نع يور دقف ء اعم قرحلاو مدهلاو , قرغلا يف ناثراوتملا تام اذإ (؟)
 اولعجو « ضعب نم .مهضعب اوثروي مل مهنأ مهنع هللا يضر يلع نب نسحلاو ء ذاعمو « سابع نباو

 - « يرهزلاو « دانزلا وبأو .زيزعلا دبع نب رمع لاق هبو . هنثرو نم ءايحألل دحاو لكل ام
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 لكلا نوثراوتيف « هريغ نم ثرو ام ثروملا لام ىلإ مضي ال هنأ ينعأ « ضعب
 .لاثم ٠ ضعب ىلع مهضعب توم مدقت معي نيذلا يف لاحلاك دحاو لام هنأ ىلع

 فلأ اههنم دححاو لكلو مده وأ قرغ وأ برح يف ايفوت هتجوزو جوز كلذ

 .ينلا فلألا نم ةأرملا ثروتو « مهرد ةئامسخ ةأرملا نم ٌجيوزلا ثّرويف مثرد

 . نوسخو ناتئام كلذو اهعبر اهنم ثرو يتلا ةئامسخلا نود جوزلا ديب تناك

 دلوو ةنعالملا دلو ثاريم يف ءاماعلا فالتخا بابلا اذه لئاسم نمو

 ا ثروي ةنعالملا دلو نأ ىلإ تباث نب ديزو ةنيدملا لهأ بهذف « انزلا

 نأ الإ ٠ لاملا تيبل يقابلاو ثلثلا الإ همأل سيل هنأو « ةنعالملا دلو ريغ ثروي

 لاملا قاب نوكيف ةالوم همأ نوكت وأ ثلثلا مهل نوكيف « مأل ةوخإ هل نوكي
 وبأو يعفاشلاو كلام لاق هبو « نيماسملا لام تيبل قابلاف الإو « اهيلاوم

 نم ىلوأ ماحرألا يوذ لعجي - هبهذم ىلع- ةفينح ابأ نأ الإ « هباحصأو ةفينح

 . نيماسملا ةعامج

 يلع بهذو « لاملا ةيقب مألا ىلع دري درلاب لوقي نم سايق ىلع ًاضيأو

 . اهنوثري نيذلا ينعأ همأ ةبصع هتبصع نأ ىلإ دوعسم نباو رمعو

 عم الإ همأ ةبصع هتبصع نولعجي ال اوناك مهنأ دوعسم نباو يلع نع يورو

 كلذ ىوريو « ( ىلاعت هللا مهمحر ) هباحصأو « ةفينح وبأو « يعفاشلاو ٠ كلامو « يعازوألاو .
 يهو . فوع نب نمحرلا دبعو ءريمع نب مكحو . دعس نب دشارو « يرصبلا نسحلاو « رمع نع

 : . كلذ ىلع لدي ام دحأ نع ةياور

 دالت نم يأ « ضعب نم مهضعب ثري هنأ « يلعو ء رمع لوق ىلإ بهذ هنأ هنع ىرخألا ةياورلاو

 وهو « يبعشلا 0 مهاربإو « حيرش لاق هبو « هعم تيم نم هثرو ام وهو « هفراط نود هلام

 يبأ ن نباو « ةبتع نب هللا دبعو « جرعألا ديمجو « نسحلاو  ءاطعو « ينزلل هللا دبع نب سايإ لوق

 . دوعسم نبأ نع كلذ يكحو . قحسإو « مدآ نب ىحيو « ك كيرشو « حلاص نب د نسحلاو « ىليل

 « مثرخآ نم نوتومي دحاولا تيبلا لهأ لعجف « ساومع ماع ماشلاب نوعاطلا عقو : يبعشلا لاق

 ينغلا ) رظنا « ضعب نم مهضعب اوثرو نأ » رمع بتكف « هنع هللا يضر رمع ىلإ كلذ يف بتكف

 . ( 03/١6 عومجملا)و ( +١



 اضييح

 يروثلاو نيريس نباو نسحلا لاق هبو ٠ بألا ةلزنمب مألا نولزني اوناكو مألا دقف
 . ©) ةعامجو لبنح نباو

 ُهَنِرَوَو َدَلَو هَل نُكَي ْمَل نإف » : ىلاعت هلوق مومع لوألا قيرفلا ةدمعو

 . ثلثلا اهل هذهف « ثلثلا اهل مأ لكو مأ هذه.: اولاقف ') 4 .ْثْلّقلا هّمألف هاوتأ

 قحلأ هنأ » نيو ينلا نع رمع نبا ثيدح نم يور ام يناثلا قيرفلا ةدمعو
 لعج » لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحو 9 « همأب ةنعالملا دلو

 نع عقسألا نب ةلثاو ثيدحو « هتثرولو همأل ةنعالملا نبا اد لَم ينلا

 يذلا اهدلوو اهطيقلو « اهقيتع : لاومأ ةثالث زوحت ةأرملا » : لاق هتيم ينلا

 اهدلو ىفتنا « اهنيب ماحلا قرفو , دلولا ىفنو « هتأرما نعال اذإ لجرلا نإ : ةمادق نبا لاق )١(

 ء همأ ثرتو « هتباصع نم دحأ الو ء وه هثري ملف « نعالملا ةهج نم هبيصعت عطقتاو « هنع

 . معلا لهأ نيب ًافالخ معن ال . نيجوزلا نيب ثراوتلا عطقنيو « مهضورف هنم ضورفلا اووذو

 : ناتياور دمحأ نعف « فالتخا ثيروتلا ةيفيك يفو

 « سابع نياو ٠ يلع نع. كلذ ىوزي . لبنحو « مرثألا اهلقت . همأ ةبصع هتبصع نأ : امهدحأ

 « يعخنلاو « يبعشلاو « ءاطعو ء ديز نب رباجو « نيريس نباو « نسحلا لاق .هبو . رمع نباو
 ماحرألا يوذ نم مهسلا اذ لعجي الع نأ الإ « حلاص نب نسحلاو « يروثلاو « دامحو « محلاو

 2 0 . هريغ ىلع درلا مدقو « مهل مهس ال نمت قحأ

 , ثراحلا وبأ هلقت . هتبصع اهتبصعف نكي مل نإف « هتبصع همأ نأ :.دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو

 نب ورمع ىور امل . يعفاشلاو « لوحكمو « لع نع هوحن يورو « دوعسم نبأ لوق وهو . انهمو

 . اهدغب نم اهتثرولو « همأل ةنعاللا نبا ثاريم لغج ِةَقِلَم يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش

 لاق ٍهَتلَع ينلا نع عقسألا نب ةلثاو:ىورو . السرم ْهَتِيَي ينلا نع لوحكم نع اضيأ هاورو
 ينغلا ) رظنا . « هيلع تنعال يذلا اهدلوو ء اهطيقلو « اهقيتع : ثيراوم ةثالث ةأرلا زوحت »
 . ( 085/١6 عومجملا )و ( 55/١١ حتفلا )و ( 360/5

 . ١١ ةيآ ءاسنلا (؟)

 ىفتتاو « هلم ينلا نمز يف هتأرما نعال الجر نأ » هظفلو هيلع قفتم رمع نب هللا دبع ثيدح (؟)
 حتفلا عم يراخبلا ) رظنا « ةأرلاب دلولا قحلأو « اهنيب هتيم .ينلا قرفف ءاهدلو نم
 .(؟1/



 ضن

 كلذ عيمج جّرخ كلذ لثم ٍةَتْيَو يبنلا نع لوحكم ثيدحو 00 هيلع تنعال

 دق اهنأل بجاو اهيلإ ريصملا راثآلا هذه : يضاقلا لاق . هريغو دواد وبأ

 . باتكلا موع ْتَصّصَخ

 مهغلبت مل لوألا قيرفلا لعلو « باتكلا اه صصخي ةنسلا نأ ىلع روهملاو
 « ناثعو سابع نبا نع يورم لوقلا اذهو « مدنع حصت مل وأ ثيداحألا هذه

 هذه ةحص ىلع ليلد ةباحصلا يف هراهتشاو « لوألا ردصلا يف روهشم وهو

 . ملعأ هللاو . سايقلاب طبنتسي سيل اذه نإف « راثآلا

 رقأو نينبا كرت نيف مهفالتخا ثاريمل بجوملا بسنلا توبث لئاسم نمو
 هيطعي نأ هيلع بجي : ةفينح وبأو كلام لاقف « يناثلا ركنأو ثلاث خأب مدحأ

 . ائيش ثاريملا نم هيطعي نأ رقملا ىلع بجي الو بسنلا تبثي ال

 لاقف ءرقملا خألا ىلع بجي يذلا رْدَقلا يف ةفينح وبأو كلام فلتخاو

 وبأ لاقو . بسنلا تبثو يناثلا خألازقأول هيلع بجي ناك ام هيلع بجي كلام
 يبأو كلام دنع محلا كلذكو « هديب ام فصن هيطعي نأ هيلع بجي : ةفينح

 بسنلا تبثي ال هنأ ينعأ ءرخآ هل خأب رقأف ًادحاو أنبا كرت نيف ةفينح

 . نالوق ةلأسملا هذه يف هنعف يعفاشلا امأو ٠ ثاريملا بجيو

 .بسنلا تبثي : يناثلاو . ثاريملا بجي الو بسنلا تبثي ال هنأ : اههدحأ

 اهلعجيو ةيلولبطلا لئاسملا يف ةيعفاشلا رظانت هيلع يذلا وهو ٠ ثاريملا بجيو

 لاقم هيفو « ةعيهل نبا هدانسإ يفو دواد وبأ هاور . هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح )١(

 ةماس يبأو بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع ثيدحلا اذه سنوي ىورو : يذمرتلا لاق . فورعم

 . بيسملا نب ديعسو « ةماس يبأ نع يرهزلا نع كلام ىورو « هوحن هِيَ ينلا نع ةريره يبأ نع
 . ( 76/١ لينلا ) رظنا . السرم ِةَكِلَع ينلا نع



 سين

 ًادحاو ناك نإو هرارقإي بسنلا تبثي لاملا زوحي نم لك نأ وهو « ةماع ةلأسم
 . © كلذ ريغ وأ ًاخأ

 ينعأ  ةلأسملا هذه يف هيلوق دحأ يفو « ىلوألا ةلأسملا يف ةيعفاشلا ةدمعو
 تبثي ال ثيحو . لدع يدهاشب الإ تبثي ال بسنلا نأ  روهشملا ريغلا لوقلا
 دجوي مل لصألا دجوي مل اذإو ٠ عرف ثاريملاو لصأ بسنلا نأل ٠ ثاريم الف
 خألا ىلإ دعتم قح وه بسنلا توبث نأ ةفينح يبأو كلام ةدمعو . عرفلا
 ديب يذلا ثاريملا نم هظح امأو « نيلدع نيدهاشب الإ هيلع تبثي الف ء ركنملا

 هيلع ءاضقلا نأ قحلاو . هسفن ىلع هب رقأ قح هنأل لماع هيف هرارقإف رقملا
 نيبو ىلاعت هللا نيب هل زوجي ال هنأو بسنلا توبث دعب الإ ماحلا نم حصي ال
 . هنم هظح ثاريملا يف هكيرش هنأ فرعي نم عني نأ هسفن

 ثاريملا هل زوجي يذلا دحاولا رارقإب بسنلا مهتابثإ يف ةيعفاشلا ةدمع امأو
 . سايقلاو عامسلاف

 ىلع قفتملا ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا نع كلام ثيدحف عامسلا امأ

 يبأ نب دعس هذخأ حتفلا ماع ناك اماف ء كيلإ هضبقاف ىنم ةعمز ةديلو نبا

 نع هدي يف ام هيلإ عفدي نأ رقملا مزل . هبسن تبثي ملف ٠ ثاريملا يف كراشمل ةثرولا ضعب رقأ اذإ )١(
 ء حلاص نب نسحلاو « ليل ينأ نباو ء يروشلاو ٠ يعازوألاو ٠ كلام لوق وهو « هثاريم
 دجأو ؛ ةرصبلا لهأو , قدسسإو « عيكوو « مدآ نب حيو ٠ كيرشو
 تنأو ءانأ : لوقي هنأل ؛هدي يف ام همساقي هباحصأو , ةفينح وبأو « داحو ٠ يمخنلا لاقو
 . يقب اهف يوتسيف « ةيداع دي هتذخأ وأ ٠ فلت دق ركنملا هذخأ ام نأكو « انيبأ ثاريم يف ءاوس
 اهف همزلي لهو « هيلإ ءيش عفد رهاظلا يف همزلي ال : دوادو « ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو
 ء هبسن تبثي ال نم ثري ال هنأل , همزلي ال , اهحصأ : نيلوق ىلع ؟ ىلاعت هللا نيبو « هنيب
 ينغملا ) رظنا . نيمدقتملا نيبهذملاك : ناهجو هرْدَق يفف « هيلإ ءيش َمُهَد همْزْلُي يذلا لوقلا ىلعو
 . ( االؤرلا/
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 2 ةعمز نب دبع هيلإ ماقف « هيف لإ دهع ناك دق يخأ نبا : لاقو صاقو

 « َنيَ هللا لوسر ىلإ هاقواستف « هشارف ىلع دلو يبأ ةديلو نباو يخأ : لاقف
 نب دبع هيلإ ماقف « هيف يلإ دهع ناك دق يخأ نبا .. هللا لوسراي : دعس لاقف

 : ٍعَليَي هللا لوسر لاقف ء هشارف ىلع دلو يبأ ةديلو نباو يخأ : لاقف ةعمز

 شارفلل دلولا » : ِهِيَ هللا لوسر لاق مث «« ةعمز نب دبعاي كلوه د

 ههبش نم ىأر امل « هنم يبجتحا : ةعمز تنب ةدوسل لاق مث « « رجحلا رهاعللو

 ىضقف ٠ , لجو زع هللا يقل ىتح اهآر اف :تلاق صاقو يبأ نب ةبتعب
 كلانه نكي مل ذإ هرارقإب هبسن تبثأو هيخأب ةعمز نب دبعل هي هللا لوسر

 () « هل عزانم ثراو

 نع مدع هجورخل ثيدحلا اذه نعم مهيلع لكشأ دقف ءاهتلارثكأ امأو

 نأ كلذو « تاليوأت كلذ يف مهو « بسنلا تابثإ يف هيلع عمجملا لصألا

 بسن تبثي ال نأ لصألاو « هب هيخأ رارقإي هبسن تبثأ هنأ ثيدحلا اذه رهاظ
 : ةفئاط تلاقف « تاليوأت كلذ يف سانلا لوأت كلذلو « لدع يدهاشب الإ

 دق نوكي نأ نكمي هنأل « هيخأ لوقب مالسلاو ةالصلا هيلع هبسن تبثأ افإ هنإ
 : اولاق « هل ًاشارف تناك اهنأو « سيق نب ةعمز اهؤطي ناك ةمألا كلت نأ مع

 ةالصلا هيلع هتجوز تناك ةعمز تنب ةدوسو « هرهص ناك هنأ كلذ دكؤي امنو

 نأ يضاقلل نأب لوقلا ىلع اذهو « اهرمأ هيلع ىفخي ال نأ نكيف « مالسلاو

 يضاقلا يضقي ال هنأل , كلام بهذبب ليوأتلا اذه قيلي الو « هماعب يضقي

 تبثي ال يذلا ينعأ ,رخآلا هلوق ىلع يعفاشلا بهذمب قيليو « هنلعب د هدنع

 . بسنلا هيف

 ةهّبشل ًاطايتحا ةبححلاب ةدوس رمأ اهنإ : اولاق ليوأتلا اذهب اولاق نيذلاو

 جوزلل نإ : ةيعفاشلا ضعب اذه ناكمل لاقو « ًابجاو ناك كلذ نأ ال « هّبَشلا

 . ( 586/١١ حتفلا عم يراخبلا ) رظنا . هيلع قفتم ةشئاع ثيدح )01(
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 ليلد ةدوسل باجتحالاب هرمأ : ةفئاط تلاقو « اهيخأ نع تخألا بجحي نأ

 . شارفلاب هماعب الو ةبتع لوقب هبسن قحلي مل هنأ ىلع
 لاقف « كل ؤه » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ليوأت يف ءالؤه قرتفاو

 ليلعتل رهاظ ريغ اذهو , كيبأ ةمأ نبا ناك ذإ كدبع وه دارأ امنِإ : ةفئاط :

 لاقو « رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا » هلوقب كلذ يف كح وتم هللا لوسر

 « ةعمز نب دبعاي كل وه » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب دارأ امنإ : يواحطلا
 فعضت تاليوأتلا هذهو « ةطقللا ىلع طقاللا دي وه ام ةلزنمب هيلع كدي يأ

 . «رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا » لاق نأب هكح مالسلاو ةالصلا هيلع هليلعتل

 زوحي نم رارقإ نأ وهف « بهذملا اذه يف ةيعفاشلا هدقعي يذلا ىنعملا امأو

 هنأ ريغلا دنعو « تيملا ةفالخ زاح نم رارقإ يأ : ةفالخ رارقإ وه ثاييملا

 اذه ىلإ لقتنا تيمال ناك يذلا رارقإلا نأ ديري « ةفالخ رارقإ ال ةداهش رارقإ

 . هثاريم زاح يذلا

 ىلع ةيلهاجلا يف الإ مهئابآب نوقحلي ال انزلا دالوأ نأ ىلع روهجلا قفتاو

 . مالسإلا يف انز نع ناك يذلا ينعأ « مالسإلا يف انزلا دلو قحتلي : اولاقف

 تقو نم امإ ء رهشأ ةتس نم لقأ يف شارفلاب قحلي ال دلولا نأ ىلع اوقفتاو
 نامز رصقأ ىلإ لوخدلا تقو نم قحلي هنأو ,« لوخدلا تقو نم امإو « دقعلا

 . © اهلزتعاو اهقراف دق ناك نإ وأ لحما

 )١( لاق حلاص نب نسحلا نأ الإ  لاوقألا نم مدقت ام ىلع ةنعاللا دلو مكح « انزلا دلو مكح :

 ىلع روهملاو ء ةنعالملا دلو فالخب . ًاشارف تسيل همأ نأل « نيماسملا رئاس انزلا دلو ةبصع

 اذإ « نعالملا قحلي ةنعالملا دلو نأ الإ « هيبأ نم اهنم دحاو لك بسن عاطقتال اهنيب ةيوستلا
 قحلي .نيريس نباو « نسحلا لاقو . روهملا لوق يف ينازلا قحلي ال انزلا دلوو . هقحلتسا

 ةءوطوملا كلم وأ « دحلا هيلع ميقأ اذإ , ءىطاولا .

 يبأ نع مصاع نب يلع ىورو « هوحن راسي نب ناهلسو « ةورع نع ركذو « هقحلي « قحسإ لاقو



 ضخ

 : كلام لاقف « دلولا دلاولا هب قحلي يذلا لما نامز لوطأ يف اوفلتخاو

 لاقو « نينس عبرأ : يعفاشلا لاقو « عبس : هباحصأ ضعب لاقو « نينس سمخ

 . رهشأ ةتس : دواد لاقو « ةنس : محلا نب دم لاقو . ناتنس : نويفوكلا

 محلا دبع نبا لوقيو . ةبرجتلاو ةداعلا ىلإ اهيف عوجرم ةلأسملا هذهو

 داتعملاب نوكي نأ بجي افإ محلاو ء داتعملا ىلإ برقأ وه ةيرهاظلاو
 نم نأ ىلإ يعفاشلاو كلام بهذو . ًاليحتسم نوكي نأ هلعلو ءردانلاب ال

 نم رهشأ ةتسل دلوب تنأو تقولا دعب اه لخد وأ اه لخدي ملو ةأرما جوزت
 رهشأ ةتسل هب تتأ اذإ الإ هب قحلي ال هنأ لوخدلا تقو نم ال دقعلا تقو

 هقحليو هل شارف يه : ةفينح وبأ لاقو . لوخدلا تقو نم كلذ نم رثكأف

 . © دلولا

 ةدمعو . لوخدلا عم وهو ءطولا ناكماي الإ شارفب تسيل اهنأ كلام ةدمعو

 نأ ىري هنأكو « شارفلل دلولا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومع ةفينح يبأ
 ءطولاب دلولا قاحلإ يف مارحلا ءطولا ىلع لالحلا ءطولا بيلغت ةلزنمب دبعت اذه

 . لالحلا

 أطي امدنع كلذو « ةفاقلاب بسنلا تابثإ يف بابلا اذه نم اوفلتخاو

 يف ةفاقلاب محلا ًاضيأ روصتيو « حاكنب وأ نيه كلمب دحاو رهط يف نالجر .
 . ةثالث وأ نالجر هيعدي يذلا طيقللا

 صاخشأ هباشت لوصفب ةفرعم مدنع تناك موق مه : برعلا دنع ةفاقلاو

 روث وبأو دمحأو يعفاشلاو كلام راصمألا ءاهقف نم ةفاقلاب لاقف « سانلا

 ء اهلمح عم ءاهجوزتي نأ هنم تلمحف « ةأرملاب لجرلا ىفز اذإ : ًاسأب ىرأ ال : لاق هنأ ةفينح -
 ينغملا ) رظنا . شارف ريغ ىلع دلو اذإ ايف فالخلا افإو ء هدلو دلولاو . اهيلع رتسيو
 * هك

 )١( اهيف فالتخالاو « ةلأسملا هذه تمدقت .



 اتييذم

 ءالؤه دنع حلاو , قارعلا لهأرثكأو نويفوكلا ةفاقلاب َمُكَْلا بأو « يعازوألاو
 امدحأل نكي م اذإ كلذو « اهنيب دلولا ناك دلو نالجر ىعدا اذإ هنأ

 ًاشارف اههنم دحاو لكل ةدحاولا ةأرملا تناك وأ « ًاطيقل نوكي نأ لثم « شارف
 ' نيلئاقلا نم روهملا دنعو « دحاو رهط يف نالجر اهؤطي ةرحلا وأ ةمألا لثم
 بحاص دم لاقو « طقف ناوبأ دحاولا نبالل مهدنع نوكي نأز وجي هنأ لوقلا اذه

 لاطبإو طيلخت هلك اذهو « هوعدا نإ ةثالثل أنبا نوكي نأ زوجي : ةفينح يبأ
 . ©" لوقنملاو لوقعملل

 رع نأ راسي نب ناملس نع كلام هاور ام ةفاقلاب لاق نم لالدتسا ةدمعو

 يف ماعدا نمب يأ : مهطالتسا نب ةيلهاجلا دالوأ طيلي ناك باطخلا نبا

 لاقف هيلإ رظنف ًافئاق اعدف « ةأرما دلو يعدي امههالك نالجر ىقأف مالسإلا

 ينيربخأ : لاقف ةأرملا اعد مث.« ةردلاب رمع هبرضف « هيف اكرتشا دقل : فئاقلا

 اهقرافي الف اهلهأل لبإ يف يتأي  نيلجرلا دحأل اذه ناك : تلاقف ٠ كربخب
 « امد هيلع تقيرهأف اهنع فرصنا مث « لمح اهب رتسا دق هنأ نظنو نظي ىتح
 لاقف . فئاقلا ربكف ءوه اهيأ يردأ الف . رخآلا ينعت  اهيلع اذه فلخ مث

 ةباحصلا نم رضحمب رمع ءاضقف : اولاق . ( تش اهيأ لاو : مالغلل رمع

 « نانثا هاعدا اذإ هنأ دمحأ بهذم . ( 7710/0 ينغلا ) ءاملعلا لاوقأ نم فلؤملا هركذ ام رظنأ )١(
 بأ ثاريم ًاميمج هناثريو « نبا ثاريم اهثري « اههنبا ناكو « اهب قحل « اب ةفاقلا هتقحلاف

 : يعفاشلا لاقو ءروث يبأ لوق وهو ( امهنع هللا يضر ) يلعو ءرمع نع ىوري اذهو . دحاو
 رمع نع ةياورب جتحاو « امل محي لو « امهوق طقس « اهب هتقحلأ اذإف « دلاو نم رثكأب قحلي ال
 هنألو « « تكش اهيأ لاو : رمع لاقف ء هيف اكرتشا دق : تلاق ةفاقلا نأ » ( هنع هللا يضر )
 . نيلجر نم هنوك روصتي ال

 لاقف ء رهط يف نالجر اهئطو ةأرما يف رمع نع هننس يف ديعس ىور ام لوألا لوقلا ةجحو
 وه : لوقي يلعو : لاق يبعشلا نع هدانسايو « « اهنيب هلعجف « ًاعيمج هيف اكرتشا دق » : فئاقلا

 .رمع نع هدانسإب راكب نب ريبزلا هاورو « « هناثريو « اهثري هاوبأ امهو « اههنبأ

 . أطولا يف كلام هاور (؟)



 ضيا

 . عامجإلاك وه مهنم دحاو نم راكنإ ريغ نم ةفاقلاب

 ' ىتخ يبصلا رخؤي نأ كارتشالاب ةفاقلا ىضق اذإ كلام دنع محلا اذهو

 لاق هبو « نينثاب دحاو قحلي الو « تئش اهءأ لاو : هل لاقيو  غلبي

  ,هيف اكرتشا اهنأ فئاقلا مز اذإ امل ًانبا نوكي : روث وبأ لاقو « يمفاشلا

 اَنِإ ٌسانلااهيأاي > : ىلاعت هلوقل نينثالل انبا نوكي سيل هنأ كلام دنعو

 باهش نبا ثيدحب اضيأ ةفاقلاب نولئاقلا ج جتحاو 4 ىثنأو ركذ نم 5انقلخ

 ريراسأ قربت ًارورسم هني هللا لوسر لخد » تلاق ةشئاع نع ةورع نع

 اههمادقأ ى ىأرو ةماسأو ديزل يجلدملا زرحم لاق ام يعبست ملأ : لاقف ههجو

 نبا نع يورم اذهو : اولاق "« ضعب نم اهضعب مادقألا هذه نإ : لاقف

 ظ . ةباحصلا نم مهل فلاخم الو « كلام نب سنأ نعو سابع

 نأ الإ دلولا يف نيعزانتملا دحأل محي ال نأ لصألا : اولاقف نويفوكلا امأو

 مدع اذإف « شارفلل دلولا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل شارف كلانه نوكي

 ةيعرش ةونب كلذ اوأر مهنأكو « اهنيب كلذ ناك شارفلل اكرتشا وأ شارفلا

 نع دمأو نب نوكي نأ نكي ال هنإ لاق نم ملي سيل هداف ةيعيطال

 ءرمع نع مهلوق لثم يورو عرشلا يف كلذ عوقو زوجي ال نأ لقعلاب نيوبأ:

 . نالجر الإ ةفاقلا يف لبقي ال : يعفاشلا لاقو « لع نع قازرلا دبع هاورو

 لبقي هنأ ةيناثلاو ٠ يعفاشلا لوق لثم امهادحإ : ناتياور كلذ يف كلام نعو
 0 . دحاو فئاق لوق

 يف ال طقف نييلا كلم يف اه ىضقي افإ كلام نع روهشملا يف ةفاقلاو

 نب رمعوبأ لاقو « يعفاشلا لوق لثم هنع بهو نبأ ىورو « حاكنلا

 لهأو ثيدحلا لهأ نم ةعامج هب ذخأ دنسم نسح ثيدح اذه يف :ربلا دبع

 لاق قرأ نب ديز نع يبعشلا نع يح نب حلاص نع يروثلا هاور « رهاظلا

 . 7١ ةيآ تارجحلا

 . ( 88/١5 حتفلا عم يراخبلا ) رظنا . هيلع قفتم ثيدحلا )0



 انضم

 لك لأسف « دحاو رهط يف سانأ ةثالث اهئطو ةأرماب يتأف نيلاب لع ناك »
 يذلل دلولاب ىضقو مهنيب عرقأف « ىبأف دلولاب هبحاصل رقي نأ مهنم. دحاو

 هبجعأف هِيَ ينلا ىلإ كلذ عفرف « ةيدلا يثلث هيلع لعجو ةعرقلا هتباصأ
 دلولا قاحلإو ةفاقلاب محلا ذافنإ لوقلا اذه يفو 7« هذجاون تدب ىتح كحضو

 . ةعرقلاب
 لتاقلا ثري ال : موق لاقف : لاوقأ ةعبرأ ىلع لتاقلا ثاريم يف اوفلتخاو

 أطخلا نيب موق َقّرَقو . لقألا مو لتاقلا ثري : نورخآ لاقو . هلتق ْنَم ًالصأ

 وهو « ةَّيّدلا نم الإ أطخلا يف ثريو ًائيش دمعلا يف ثري ال : اولاقف دمعلاو

 وأ بجاو رمأب لتق دمعلا يف نوكي نأ نيب موق قرفو . هباحصأو كلام لوق
 نمم نوكي نأ نيب ةلملابو « دودحلا ةماقإ هل نم نوكي نأ لثم ٠ بجاو ريغب
 . © مهتي ال وأ مهتي

 هاورو . ٍقرأ نب ديز نع ًاعوفزم ةجام نباو ٠ يئاسنلاو « دواد وبأو « دمحأ هاور ثيدحلا اذه )١(
 هللا دبع نب ىحي هيف ثيدحلاو « عوفرملا نم دوجأ دانساي لع ىلع ًافوقوم دواد وبأو ء يئاسنلا

 نب ىبحي هقثو : ةصالخلا يف لاقو . هثيدحب جتحي ال : يرذنملا لاق « حلجألاب فورعملا « يدثكلا
 لاق. يئاسنلا هفعضو .٠ ثيددحلا ميقتسم ٠ ,ةعيشلا يف دعي : يدع نبا لاقو : يلجعلاو « نيعم

 هاور دقو . قرأ نب ديز ثيدح يف كت دقو : يباطخلا لاقو . ًالسرم مهضعب هاورو : يرذنمل
 قيرط نم ةيناثلاو « ٍةرأ نب ديز نع ليلخلا نب هللا دبع قيرط نم : نيقيرط نم دوادوبأ

 نأ ريغ « تاقث هدانسإ لاجرف «ريخ دبع ثيدح امأ : يرذنلا لاق . ديز نع ريخ دبع '

 . لاسرإلا هيف' باوصلا
 ةلولعم ةسناشلاو ؛ حلجألا اهيف ىوألاف ؛ « ةلع نم نيقيرطلا نم ةدحاو لخت مل اذه ىلعو

 ( لْيَنلا ) رظنا . لاسرإلاب
 نباو « بيسلا نب دييعس نع يكحو « وتقلل نم ثري ال دمعلا لتاقلا نأ ىلع معلا لهأ عجأ (6)

 . اهمومعب هليثت ةيآلا نأل ٠ جاروخلا ىأر وهو « هاثرو اهنأ ريبج |

 . درفنملك لتقلا يف كراشملاو
 « ديزو « يلعو ءرمع نع كلذ ىوري ٠ ثري ال هنأ ءاملعلا نم ريثكلا بهذف « أطخلا لتقلا امأ

 2« حيرش لاق هبو ء ركب يبأ نع هوحن يورو « سابع نب هللا دبعو « دوعسم نب هللا دبعو '

 نب نسحلاو « ك كيرشو « يروثلاو ٠ يبعشلاو « يعخنلاو « ديز نب رباجو « سواطو « ةورعو



 انك

 كلذو « يحلصملا رظنلل ىنعملا اذه يف عرشلا لصأ ةضراعم فالخلا ببسو .+

 ىلإ ثيراوملا نم سانلا عرذتي الكل ثري ال نأ يضتقي يحلصلا رظنلا نأ

 ناك ول هنإف « كلذ ىلإ تفتلي ال نأ بجوي دبعتلاو ءرهاظلا عابتاو « لتقلا
 لوقت ؟ 27 4 اَيِسَن َكَبَر ناك امو > عراشلا هيلإ تفتلال دصق امم كلذ
 . ةيرهاظلا

 لبقو مسملا هثروم توم دعب مسي مسمب سيل يذلا ثراولا يف اوفلتخاو

 امنإ : روهملا لاقف « مالسإلا نيد ريغ ىلع هثروم ناك نإ كلذك « ثاريملا مسق
 سيل هثراو مسملا هيف تام يذلا مويلا ناك نإف « توملا تقو كلذ يف ربتعي

 ناك نإ كلذكو « هدعب وأ ثاريملا مسق لبق ملسأ ءاوس الصأ هئثري مل مسمب

 ةرورض هثرو مسم ريغ تام موي ثراولا ناكو مالسإلا نيد ريغ ىلع هثروم

 ةداتقو نسحلا مهنم ةفئاط تلاقو . هدعب وأ مْمَقلا لبق همالسإ ناكأ ءاوس

 . " باطخلا نب رمع نع كلذ يورو « مسقلا موي كلذ يف ربتعملا : ةعامجو

 يهف ةيلهاجلا يف تمسق ضرأ وأ راد اهيأ » ِعَتِيَم هلوق نيقيرفلا الك ةدمعو

 . ةقينح وبأو « مدآ نب ىبحيو ٠ دمحأو « يعفاشلاو ٠ عيكوو « حلاص
 « بيعش نب ورمعو « بيسملا نب ديعس نع كلذ يور « ةيدلا نود لاملا نم نورخآ هثروو
 ءروث يبأو « بئذ يبأ نباو « يعازوألاو ٠ لوحكمو , يرهزلاو « دهاجمو « نسحلاو « ءاطعو
 . ( 6/1 راطوألا لين )و ( 550/1 ينغملا ) رظنا . لع نع هوحت يورو « دوادو « رذنملا نباو

 , هثروم ثاريم مسق لبق ملسأ اذإ هنأ : دوعسم نباو ٠ يلع نب نسحلاو « ناثعو «رمع نع يور )١(
 نب سايإو « ديمحو « ةداتقو , لوحكمو « نسحلاو ء ديز نب رباج لاق هبو . ثري هنإف
 لاق هبو . محلا نب دمحو « مرثألا هنع اهلقن ٠ دمحأ نع ةياور يهو « قحسإو « ةيواعم
 . نسحلا

 هللا يضر يلع نع روهشملا وه ذهو . ثري ال توملا دعب ملسأ نيف دمحأ نع بلاط وبأ لقنو
 ءراسي نب ناهلسو « يرهزلاو « سواطو « ءاطعو « بيسملا نب ديعس لاق هبو . هنع

 لوق وهو « ىلاعت هللا مهمحر يعفاشلاو ٠ كلامو « ةفينح وبأو « دانزلا وبأو ٠ حلاو ٠ يعخنلاو
 . ( ينغملا ) رظنا « مسملا رفاكلا ثري ال ه ِهَّتِلَع ينلا لوقل ءاهقفلا ةماع



 ؟هوذك

 ىلع يهف مسقت مو مالسإلا اهكردأ ضرأ وأ راد اهيأو .ةيلهاجلا مسق ىلع

 محب تقولا كلذ يف موسقمال كح ةمسقلا تقو ربتعا نف 2١ « مالسإلا َمَسَق ام

 . مالسإلا كحب موسقمال توملا تقو يف كح ةمسقلا بوجو ربتعا نمو مالسإلا

 هللا لوسر دهع ىلع ثاريم ىلع ملسأ ًالجر نأ ٠» ءاطع ثيدح نم يورو

 لا كالذكو « 9٠" هييصن يي هلا لوسرر ءاطعأف « مسي نأ لبق هني

 لئاسملا يه هذهف . ةمسقلا لبقو توملا دعب ةثرولا نم قتعأ نيف مهدنع
 . باتكلا اذه قلعتت يتلا ةروهشملا

 امإ : بابسأ ةثالث دحأب نوكي افإ ثاريملا نك الو : يضاقلا لاق

 « رهصلاو بسنلاب نوكي يذلا يف ليق دق ناكو « ءالو وأ ءرهص وأ « بسنب
 . ؟ هماكحأ امو « بجي ال نمم هيف بجي نمو . ءالولا انهه ركذن نأ بجيف

 ابننا ذب ابق

 هكردأ مْنَق لكو « ّمِسَُق ام ىلع وهف « ةيلهاجلا يف ّمِسُق مَْق لك » هظفل سابع نبا ثيدحح )١(

 عم رابخألا ىقتنم ) رظنا ٠ ةجام نباو « دواد وبأ هاور « مالسإلا َمَسق ام ىلع هنإف «مالسإلا 0
 1 . ( 8/5 راطوألا لين

 . ظفللا اذه ثيدحلا اذه ىلع رثعأ ل (؟)
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 , ,عالولا يف باب .

 اذهل لوصألا ىرجم يرجت ةروهشم لئاسم هيفف « ءالولا هل بجي نم امأف

 هل هءالو نإبف هسفن نع هدبع قتعأ .نم نأ ىلع ءاماغلا عمجأ ىلوألا ةلأسملا

 ةثرو كلانه ناك اذإ هل 'ةنبضغ هنأو ٠ ثراو هل نكي مل اذإ هثري هنأو

 هللوق نم تبث اماف « هسفن نع قتعملل ءالولا نوك امأف . لاما .نوطيحي ال
 اذإ اوفلتخاو 27« قتعأ نمل ءالولا افإ » ةريرب ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع

 « ّقتعلا رشاب يذلا ال هنع قتعملءالولا كلام لاقف « هريغ نع ًادبع قتعأ

 قتعملل ءالولاف « هنع قتعملا مغ نع هقتعأ نإ : يعفاشلاو ةفينج وبأ لابقو

 .. . 9 قتعلل رشابملل ءالولاف « هماع ريغ نع هقتعأ .نإو « هنع

 نمل ءالولا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق رهاظ ةيعفاشلاو ةيفنحلا ةدمعو

 1 ملاملف : اولاق «بسنلا ٍةَمْحْلُك ٌةَمْح ءالولا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ( قتعأ

 ىنعملا قيرط نمو « ءالولا كلذكقف « هنذإ ريغب رحلاب بسن قحتلي نأزجي
 هلصأ « هل ءالولا نوكي نأ بجوف « قتعملا كلم يف تعقو ةيرح هقتع نألف

 )١( صيخلتلا ) رظنا . ةقئاع ثيدح نم هيلع قفتم « قتعأ نمل ءالولا » ثيدح ( .
 ( رك ينغملا ) كلذ ىلع عامجإلا رظنا 6

 : يعازوألاو ٠ يروثلا لوق وهو قتعملل ءالولاف « تيم نع وأ « هرمأ الب صخش نع قتعأ نإو
 . دوادو « فسوي يبأو دمحأو « ةفينح يبأو « يعفاشلاو
 . ديبع وبأو « كلامو ٠ نسحلا لاق هبو . هنع قتعملل هءالو نأ سابع نبا نع يورو

 : لاق ةفينح ابأ نأ ريغ « انركذ نم رئاس لاق هبو « هنع قتعملل ءالولاف « هرمأب هنع قتعأ نإو
 هنأك ريصيو « ضّوعلا مزليو « ءالولا هل نوكيف ء ضوع ىلع هنع هقتعي نأ الإ قتعمال ءالولا
 ءالولا نوكيف « عيبلا ريداقت حصي الف ء ضوع ريغ نع ناك اذإ امأ . هقاتعإ يف هلكو مث « هارتشا
 . دوادو « نسحلا نب دمحو : فسوني وبأ ةفينح ابأ قفاوو « كلذ لثم دمحأ نعو « قتعأ نمل
 « فسوي يبأو « ةفينح يأ بهذمل ( 5010/0 عئانصلا عئادب ) رظناو ( قباسلا ردصلا ) رظنا
 ْ 0 . .دحمو



 حت

 هبشأف « هانيإ هكلم دقف هنع هقتعأ اذإ هنأ كلام ةدمعو ء هسفن نم هقتعأ اذإ

 رشابمال ال هل هوالو ناك هنع قتعملا هل نذأ اذإ هنأ ىلع اوقفتا: كلذلو « ليكولا

 نوكي ءالولا نأ نيلسللو هللا هجول رح تنأ : هدبعل لاق نم هنأ كلام. دنعو

 .-قتعمال نوكي مهدنعو 4 :نيماسمال

 ان ان ديت

 هؤالو نوكي له لجر هيدي ىلع مسأ نيف ءاماعلا فلتخا.: ةيناثلا ةلأسملا
 وبأ لاقو « هل ءالو ال : ةعامجو دوادو يروثلاو يعفاشلاو كلام لاقف ؟ هل

 يلاوي نأ لجرلل نأ مهبهذم نأ كلذو « هالاو اذإ هؤالو هل : هباحصأو ةفينح
 هريغ ءالو ىلإ هئالو نم فرصني نأ هل نأو « هنع لقعيو هثريف رخآ الجر
 . 29 هؤالو هل نوكي هيدي ىلع مالسإلا سفنب : هريغ لاقو « هنع لقعي مل ام

 يه هذه ( امنإ ) و « قتعأ نمل ءالولا امنإ » هِي هلوق ىلوألا ةفئاطلا ةدمعف

 رصحلا ىنعمو رصحلل ممدنع يه ماللاو فلآلا كلذكو « ةرصاحلا اهنومسي يتلا

 نأ ينعأ : هريغ هيف هكراشي ال هيلع موكحلاب ًاّصابخ محلا نوكي نأ وه
 . رشابملا طقف قتعمال الإ لوقلا اذه موهفم بسحب ءالو نوكي.ال

 اَنلَعَج ٌلُكِلو > : ىلاعت هلوق ةالاوملاب ءالولا تابثإ يف ةيفنحلا ةدمعو

 مهنم « ملعلا لهأ ةماع لوق يف تام اذإ لجرلا كلذ هثري ٠ لجر يدي ىلع مسأ نم )١(

 دمحأو « يعفاشلاو ٠ كلامو « يبعشلاو

 نع يكحو « قحسإو « ةفينح يبأ لوق وهو « هثري هنأ ىرخأ ةياور هللا همحر هنع يور دقو ش

 « هنع لقعي مل نإو « هثرو « هنع لقع نإ بيسلا نبا نعو « هنع لقعيو « هءالو هل نأ مهاربإ

 . هلاوي ل نإو « هثري هنأ ( امهنع هللا يضر ) زيزعلا دبع نب رمعو ءرمع نعو « هثري م '
 ناسنإ دي ىلع ملسأ يذلا لوقي نأ وهو « لوبقلاو « باجيإلا وهو « دقعلا : ةفينح يبأ طرشو
 دي ىلع ةفينح يبأ دنع ملسأ ولو ٠ ينع لقعتو « تم اذإ « ينثرت يالوم تنأ : هريغل وأ ء هل
 ىلع ملسأ يذلل ىلوم وه « ءاطع دنعو « هالاو يذلل ىلوم وهف « هريغ ىلاوو « هلاوي ملو ٠ لجر
 ( 58/15 حتفلا )و « ةفينح يبأ بهذمل ( 1057/6 عئاصلا عئادب )و( /1 ينغملا )رظنا ء هدي

 ” . ءاماعلا بهاذمل ( 560/5 يراسلا داشرإ شماهب يوونلل سم حرش )و
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 ْتَدَقَع َنيِذّلاو » : ىلاعت هلوقو 4 َن وُيَرْقَألاو ناَدلاولا َكَرَت ام يِلاَوَم
 مالسإلا سفنب نيكي ءالولا : لاق نم ةجحو "4 مبين ْمُه 1 وُنآق ف كنان

 نب رمح هب ىضقو 0 5 هتايحب مهالوأو سانلا قحأوه : لاق 9ِ؟ لس

 . زيزعلا دبع

 « َُئاَمْيَأ تَدَقَع نيذلاو ١ : ىلاعت هلوق نأ لوألا قيرفلا ةدمعو
 . مالسإلا ردص يف ناك كلذ نأو « ثيراوملا ةيآب ةخوسنم

 ةالصلا هيلع هين توبثل هتبه الو ءالولا عيب زوجي ال هنأ ىلع اوعمجأو
 . 9 ةبئاسلا ءالو الإ كلذ نع مالسلاو

 ان ذي زيت

 .. 5 ةيآ ءاسنلا (1)

 . 5 ةيآ ءاسنلا (؟)

 باحصأ هجرخأ (.. . ملسم دي ىلع ملسي كرشملا نع هيَ هللا لوسر تلأس 0 يرادلا ميمت ثيدح 9(

 يلصوملا ىلعي وأو « يمرادلاو . ةبيش يأ ن نباو ء دمحأ هاورو « مهبتك يف ةعبرألا ننسلا
 ثيدح اذه : يعفاشلا لاق « ةفرعملا » يف يقهيبلا لاق . يفاربطلاو « قازرلا دبعو « ينطقرادلاو
 نباو « يرادلا مق نع بهوم نبأ نع رمح نب زيزعلا دبع هيوري انإ : تباشب اندنع سيل
 بوقعي لاقو . اندنع تبثي هي ال اذه لثمو « ملعن اهف أه يقل الو « اندنع فورعملاب سيل بهوم

 مهضعب لخدأو ٠ يراخبلا هفعضو ٠ مت نم عمسي مل بهوم نبا أطخ اذه : يوّسفلا نايفس نبا
 ثيدحلا اذه ةلعو : هباتك يف ناطقلا نبا لاقو . فيعض ًاضيأ وهو « ةصيبق ميت نيبو « هنيب
 نبا هفرعي ملو ٠ نيطسلف يضاق ناكو ء هلاح فرعي ال هنإف « بهوم نب هللا دبع لاحب لهجلا
 زيزعلا دبع هيوار نإ : لاقو « ثيدحلا اذه لبنح نب دمحأ فعض دقو : يباطخلا لاقو . نيعم

 وهو ءرمع نب زيزعلا دبع ريغ هوري مل : رذنملا نبا لاقو « ناقتإلاو ٠ ظفحلا لهأ نم سيل
 . هيف هتياور تبرطضا دقو , ظفحلا لهأ نم سيل خيش
 « ًاريسي ىور « ةقث : نيعم نبا لاقو ٠ نيحيحصلا لاجر نم اذه زيزعلا دبع : يعليزلا لاق
 . هيف فالتخا ال ةفث : رامع نبا لاقو ء ةفث : معن وبأ لاقو . هب سأب ال : ةعرز وبأ لاقو
 1 . ( 30/15 حتفلا ) و ( 161/6 ةيارلا بصن ) نم ىهتنأ

 لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . رمع نبا نع ةعامجلا هاور « هتبهو « ءالولا عيب نع يهنلا ثيدح (؟)

 1 . ( /8/5 راطوألا



 6و٠؟

 لاقف « ةبئاس تنأ هدبعل ديسلا لاق اذإ ءاماعلا فلتخا ةثلاغلا ةلأسملا .

 ديري نأ الإ نيماسملا نع قتعأ نم ةلزنمب هلعجو نيماسمل هلقعو هوالو : كلام

 هؤالو : ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو « هل هوالو نوكيف « طقف قتعلا ىنعم هب .

 نأ هل : ةفئاط تلاقو ءروث وبأو دوادو دمحأ لاق هبو « لاح لك ىلع قتعمل

 لاق هبو « نيماسال هؤالو ناك ًادحأ لاوي مل نإو « ءاش ثيح هءالو لعجي

 ءالو عيبب سأب ال : نالوقي يبعشلاو ميهاربإ ناكو « 237 يي ىعازوألاو ثيللا

 ةيلهاجلا لهأ ناكو . هل ءالو ال نأ ىلع قتعي دبعلاو « ةلمهملا : سوماقلا يف م ةبئاسلا ىنعمو -
 : لاقف « لا دبع ىلإ لجر ءاج + لق ليبحرش نب ليَ نعف مالمإلا مده مث« كلذ نولعف
 نإ : هللا دبع لاقف ٠ اثراو حدي مو «الام كرتو « تاف « ةيئاس هتلمجو « يف أدبع تقنع تقتعأ يفإ
 ؛ هئاريم كلو « هشمعن يلو تنأو « نويّيسي ةيلهاجلا لهأ ناك افإو « نويّيسب ال مالسإلا لهأ
 طرش ىلع يناقربلا هاور « لاما تبب يف هلعجنو « هلبقت نحنف « ءيش يف تجرحتو « تْثأت نإو
 « نوبّيسي اونك ةيلهاجلا لهأ نإو « نوبيسي ال مالسإلا لهأ نإ » هنم يراخبللو « حيحصلا
 . متفلا يف ءاج اك ءرفصم ( يازلاب ) ليزهو ( 79/1 راطوألا لين عمرابخألا ىقتنم ) رظنا
 نأو « هقتع كلذب ديري ةبئاس ت تنأ وأ « كيلع دحأل ءالو ال : هديس هل لوقي نأك : ظفاحلا لاق )١(
 نييلوألا نيتغيصلا ىفف « ةبئاس رح تنأ وأ « ةبئاس كقتعأ : هل لوقي دقو « هيلع دحأل ءالو ال

 لاق نم ذشو . هتهارك ىلعروهجلاف « طرشلا يف فلتخاو . قتعي نيرخألا يفو « ةين ىلإ رقتفي
 . ( 5/١5 ستفلا ) رظنا . هئالو يف فلتخاو « هتحاباي
 لوقي لجرلا وه , ةيئاس هدبع قتعي لجرلا : هللا دبع ةياور يف دمحأ لاق : ةماذق نبا لاقو
 وبأ لاق . هماسو « هلل هلعج دق « هالومل هؤالو نوكي الو « هلل هلعجي هنأك ةبث ةبئاس كتقتعأ دق : هدبعل
 : هدبعل لجرلا لاق ىتمو « اهمويل ةقدصلاو « ةبئاسلا : دوعسم نب هللا دبع نع ينابيشلا ورمع
 الام فلخو « تام نإف « ءالو هيلع نكي مل : كيلع يل ءالو الو , كقتعأ وأ « ةبئاس كقتعأ
 ًادبع رمع نبا قتعأو ء دمحأ نع صوصنلا يف اوقتعأف « ًاباقر هلامب ىزتشا  ًاثراو عدي ملو
 . متت « اباقر هلام رمع نبا ىرتشاف « تاف « ةبئاس

 « نيماسمال هءالو لعجي : كلامو « ةيلاعلا وبأو ٠ لوحكمو ٠ يرهزلاو ء زيزعلا دبع نب رمح لاقو
 لعلو « ءاشي نم يللاوي وهف « ةبئاس رح تنأ : لاق اذإ هنأ ملعن انك : لاق هنأ هللا ءاطع نعو
 « يعخنلا لوق اذهو ٠ قتعمل ءالولاو . رع نبا لعفل ًابابحتسا باقرلا ءارش ىلإ بهذ دمحأ
 هلوقل قارعلا لهأ « يمفاشلاو ٠ بيبح نب ةرضو « دعس نب دشارو « نيريس نباو « يبعشلاو
 . ( 555/1 ينغملا ) رظنا « قتعأ نمل ءالولا » مالسلاو ةالصلا هيلع



 كما

 امأو . اهلبق ىتلا ةلأسملا يف ةمدقتملا ججحلا يه ءالؤه ةجحو « هتبهو ةبئاسلا

 . تقولا اذه يف ةجح هل فرعأ الف هعيب زاجأ نم
 ايي ذي زي

 لبق ينارصنلا هقتعأ اذإ مسملا دبعلا ءالو يف ءاماعلا فلتخا ةعبارلا ةلأسملا

 هآلوم مسأ نايف « نيماسملل هؤالو : هباحصأو كلام لاقف ؟ نوكي نمل عابي نأ

 ملسأ نإف هديسل هؤالو روهملا لاقو ( هثاريم الو هؤالو هيلإ دعي مل كلذ دعب
 مالسإ دعب بألا مسأ اذإ هنأو « بسنلاك ءالولا نأ وهملا ةدمعو . هثاريم هل ناك

 نَلَو » : ىلاعت هلوق مومعف كلام ةدمع امأو . دبعلا كلذكف « هثري هنأ نبالا

 هل بجي مل امل هنإ : لوقي وهف "74 اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل ُهّللا َلَعْجَي
 . دعب اهف هل بجي مل قتعلا موي ءالولا

 هنأ اوفلتخي لف هبوجو نم عنام هيلع أرط مث قتعلا موي هل بجو اذإ امأو

 ينارصنلا قتع :ءأ اذإ هنأ اوقفتا كلذلو . هل ءالولا دوعي هنأ عناملا كلذ عفترا اذإ

 لهو .. ًافالخ هيف ملعن ال« تباث ءالولاف « هقيتعو ء ديسلا نيد فلتخا نإو : ةمادق نبا لاق )١(

 ؟ نيدلا فالتخا عم هالوم ديسلا ثري

 لاق هبو ءرهاظلا لهأ لاق هبو «زيزعلا دبع نب رمعو « لع نع كلذ يور . هثري : موق لاق
 . دجأ

 مسملا ثري ال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل . اهنيد فالتخا عم هثري ال هنأ ىلع ءاماعلا روهمجو

 . « ملسملا رفاكلا الو ء رفاكلا

 ءالوم ينارصنلا ثري الو ؛هكلق هل حلصي هنأل , يقارصنلا هالوم ملسلا ثري : كلام لاقو

 . ( 545/1 ينغملا ) رظنا . هكلمت هل حلصي ال هنأل « ملسملا

 ًادبأ هيلإ عجري الو « نيباسمل هؤالو نوكيف ٠ يمذلا هقتعأف « يمذلا دبع مسأ اذإ كلام دنعو

 0 ا 1 . مسي موأ , لسأ . دعب

 نأ الإ « هئالو ىلإ هل ليبس الف ءرفاك هّقتعُمو « ّقّتعملا لسأ مث« ارفاك هدبع يمذ قتعأ اذإ امأ

 ْ . كلام بهذمل ( 776/١ يفاكلا ) رظنا . هثاريمو «ء هالو هل نك مسأ نإف ٠ مسي

 ما 35١. ةيآ ءاسنلا (5)



 ضدذي

 نإف « عفتري ءالولا نأ دبعلا مسأ مث امهدحأ مسي نأ لبق ينارصنلا هدبع ُيّمَدلا

 ؛ هنيد ىلع وهو هدبع قتعي يبرحلا يف اوفلتخا اوناك.نإو . هيلإ داع ىلوملا مسأ

 وبأ لاقو . ”هثري هالوم وه : كلام لاقف « نيِملْسُم انيلإ ناجرخي مث

 ءالولا يف هبهذم ىلع ءاش نم يلاوي نأ دبعللو .« اههنيب ءالو ال : ةفينح

 ىلإ دعي مل ىلوملا لبق دبعلا ملسأ اذإ : لاقف اكلام بهشأ فلاخو . "7 فلاحتلاو

 اكلام نأل , كلام لوق ىنعم وهو . دوعي : مساقلا نبا لاقو « ادبأ هؤالو ىلوملا

 . دعب عقت () ال لوقلا يف ةضورفم يه اهلك لئاسملا هذهو . قتعلا تقو ربتعي

 ايف دوهيلا نيد نم الو . ًاضعب مهضعب قرتسي نأ ىراصنلا نيد نم سيل هنإف
 . مهللم نم هنأ نوعزيو تقولا اذه يف هنودقتعي

 3 ١ 3 ٠

 يف لخدم نمل سيل ءاسنلا نأ ىلع ءاماعلا روهمج عمجأ : ةسماخلا ةلأسملا

 .« هقتع نرشاب نم نهيلإ رجاه وأ نهسفنأب هقتع نرشاب نم الإ ءالولا ةثارو

 قتعم نثري ال نهنأو « اهقتعم نبا وأ اهقتعم قتعم لثم « بسنب وأ ءالوب امإ
 تقتعأ ام ءالو اهل ناك امل هنأ هتدمعو . حيرش نع يكح ام الإ هنثري نم

 هنوفرعي يذلاوه اذهو « لجرلا ىلع اًسايق اهثروم هقتعأ ام ءالو اهل ناك اهسفنب

 . ذوذشلا هنهوي يذلا امنإو ٠ سايقلا بتارم عفرأ وهو « ىنعملا سايقب

 ىلع قتعمال تناك يتلا ةمعنلل بجو افنإإ ءالولا نأ روهجلا ةدمعو

 ,يوق ببس نم ناك وأ « قتعلا رشاب نيف دجوت افإ ةمعنلا هذهو « (9 قّتعملا

 هل سيل نمم ءالو هل نم ررقت دق ذإو : يضاقلا لاق .ةبصعلا مهو هبابسأ نم

 )١( كلام بهذمل ( 4642/؟ يفاكلا ) رظنا .

 )( ةفينح يأ بهذمل ( 5057/0 عئانصلا عئادب ) رظنا .

 َنْيَمِلْمُص اجرخ اذإ « هؤالو هلو « قتعملا نم قتعملا ثري فسوي يبأ دنعو .

 دعب عقت مل ) لوقي نأ والا (؟) (
 ) )5اهحتفب ةيناثلاو ء ءاتلا رسكب ىلوالا .



5١94 

 اذه يف مهلئاسم رهشأ نف . ءالولا يف ءالولا لهأ بيترت يف رظنلا يقبف « ءالو

 مث ًادبع قتعأ لجر : كلذ لاثم ءربكلل ءالولاب اهنوفرعي يتلا ةلأسملا بابلا

 « ًانبا كرتو نيوخألا دحأ تام مث « نينبا وأ نيوخأ كرتو لجرلا كلذ تام

 ءالولا نم تيملا خألا ظح نإ : ةلأسملا هذه يف روهملا لاقف « نينبالا دحأ وأ

 نأل « ثاريملا فالخب .هنبا نم هب قحأ هنأل هيخأ ىلإ عجار وهو « هنبا هثري ال

 رشابملا نم برقلاب انهو « تيملا نم برقلاب ربتعي ثاريملا يف بْجحْلا

 ديزو دوعسم نباو ناثعو يلعو « باطخلا نب رمع نع يورم وهو « ١ قت

 خألا قح : ةرصبلا لهأ نم ةفئاطو حيرش لاقو ؛ ةباحصلا نم تباث نبا

 . (9 هينبل ةلأسملا هذه يف تيملا

 بسن ءالولا نأ لوألا قيرفلا ةدمعو . ثاريملاب ءالولا هيبشت ءالؤه ةدمعو

 . رشابملا نم هؤدبه

 . ءالولا رجب فرعت يتلا ةلأسملا بابلا اذه يف ةروهشملا مهلئاسم نمو

 دعب دبعلا قتعأ مث ةمألا تقتعأف « ةمأ نم نونب هل دبع نوكي نأ اهتروصو

 . بألا قتعأ اذإ نينبلا ءالو نوكي نمل اوفلتخا ءاماعلا نإف ٠ كلذ

 يف قرلا دولوملا سمي ل اذإ مألا قتع دعب مهءالو نأ ىلع اوقفتا مهنأ كلذو

 وه بألا قتع دع لبقو قتعلا دعب دبعلا اهجوزت اذإ نوكي كلذو « همأ نطب

 . مألا يلاومل

 بهذف ؟رحي ال مأ هيلاومل هينب ءالو رجي له بألا قتعأ اذإ اوفلتخاو

 يلع لاق هبو ءرجي هنأ ىلإ مهياحصأو يعفاشلاو ةفينح وبأو- كلامو روهمملا

 ةمركعو ءاطع لاقو . نافع نب ناثعو ريبزلاو دوعسم نباو هنع هللا يضر

 . هانتبثأ ام باوصلاو ( قتعملا رشابملا نم ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف ()
 . ءاماعلا بهاذمل ( 21/6 راطوألا لين ) و ( 777/1 ينغملا ) ةلأسملا هذه رظنا )١(
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 نب كلملا دبع هب ىضقو ءرمع نع يورو 8 هءالو رجي ال : ةعامجو باهش نبأو

 يور دق ناك نإو ٠ باطخلا نب رمع نع:بيؤذ نب ةصيبق هثدح امل ناورم
 بسنلاو « بسنلاب هبشم ءالولا نأ روهملا ةدمعو ..")روهملا لوق لثم رمع نع
 ش .٠ مألا نود بألل

 يف اوناك مهمأل نيعبات ةيرحلا يف اوناك امل نينبلا نأ يناثلا قيرفلا ةدمعو

 )١( ينغملا ) ةلأسملا هذه رظنا 54/5 (

 1 : ةثالث ًاطورش رارجنالل ةمادق نبا طرتشا دقو
 نأ امإ : لخي مل « ةالوم هتجوزو « ارح ناك نإف « ةدالولا نيح ًادبع بألا نوكي نأ : اهدحأ

 ىلع ءالولا تبث . ىلوم ناك نإو « لاحب هدلو ىلع الو ٠ هيلع ءالو الف « أرح لصألا نوكي
 . هيف رج الو ءادتبا هيلاومل هدلو
 الف , لصألا ةرح نوكت نأ امإ « لخت مل كلذك نكت م نإف « ةالوم مألا نوكت نأ : يناثلا
 نإف اهديسل قيقر اهدلوف « ةمأ نوكت وأ « اهتيرحب رارحأ ميو « لاحب اهدلو ىلع ءالو
 « مهب ًالماح مهمأ قتعأ مأ مهتهالو دعب مهقتعأ ءاوس « لاحب هنع رجني الو « هل ءالؤهف « مهقتع دعأ
 . ىلوملا اهقتعأ نإو « قتعملا نع رجني الف , ةرشابم قتعلاب تبثي ءالولا نأل ٠ اهقتعب اوقتعف
 . ل تسل نأد « قتلا نع رهط د قتال عما ا اا
 نأ لتحي هنأل « هؤالو رجناو ءهل هل قرلا سمب مكحي ل ٠ ةيجوزلا ءاقب عم رهشأ ةتس نم رثكأل
 تتأو « ًانئاب ةأرملا تناك نإو . كشلاب هقرب محي لو « قرلا هسمي ملف ٠ « قتعلا دعب ًاثداح نوكي
 لقأل هب تنأ نإو « همأ ىلومل هؤالو ناكو « بألاب قحلي مل « ةقرفلا نيح نم نينس عبرأل دلوب
 « حافس نم مأ« حاكن نم ناك ءاوس « كولمم ةمألا دلوو « هؤالو رجناو « دلولا هقحل « , كلذ نم
 . ءاهقفلا ةماع لوق اذهو « ًايمجعأ مأ ٠ جوزلا ناك ًايبرع

 . هلثم دمحأ نعو « هيلع ءالو الو « هتيق هيلعو ءرح هدلوف « ًايبرع اهجوز ناك نإ : رمع نعو
 عجر مث « ميدقلا يف يمفاشلا لاق هبو . روث وبأو ٠ يعازوألاو ٠ يروثلاو ٠ بيسلا نبا لاق هبو
 . ةنع

 فالخ ال اذهو . لامحب ءالولا رجني مل ٠ قرلا ىلع تام نإف « هديس دبعلا قتعي نأ : ثلاثلا
 رج دعب ارح تام : هديس لاقف « هتوم دعب بألا يف ألا ىلومو « دبعلا ديس فلتخا نإف . هيف
 . مألا ىلوم لوق لوقلاف ٠ « مألا ىلوم كلذ ركنأو « ءالولا
 ينغلا ) رظنا . يعفاشلا بهذم اذهو . قرلا ءاقب لصألا نأل ٠ ةلبانحلا نم ركب وبأ هركذ
 .( اك



 اضلللا

 ءالو رجي دجلا نأ ىلإ كلام بهذو - ءالولا وهو : امل نيعبات ةيرحلا بجوم

 يف هفلاخو يعفاشلا لاق هبو « بألا َقَتْمُي نأ الإ , ًادبع هوبأ ناك اذإ هتتَدَفَح

 ىلع دجلا قتعمل تبثي .ابنإ دجلا ءالو نأ ىلع كلذ يف اودقعاو نويفوكلا كلذ

 . دجلل نوكي ال نأ ىرحأف ءالو بألل نكي مل اذإو « بألا ةهج نم نينبلا

 ءالولا لقتني نأ بجوف هتوك يه بألا ةيدوبع نأ يناثلا قيرفلا ةدمعو

 ءانبألا نأ ملعأ ايف ةبصعلل ءالولا نأب لوقي نم نيب فالخ الو « بألا يبأ ىلإ

 لفسألا دومعلا دقف اذإ الإ ىلعألا دومعلا ىلإ لقتني ال هنأو « ءابآلا نم قحأ

 فعضأ بألاو « ةوبألا نم ًابيصعت ىوقأ مهدنع ةونبلا نأل « ثاريملا فالخب

 .. .٠ دجلا نم كلام دنع دعقأ مهونبو ةوخإلاو « ًابيصعت

 ًابسن برقأ نم فالخلا ببسو . مهنم دعقأ دجلا ةفينح يبأو يعفاشلا دنعو

 اذإف « ًابيصعت .ثروي اغإو ضورفم ءزج ءالولاب ثروي سيلو ؟ ًابيصعت ىوقأو

 . نوطيحي ال ةثرو هل ناك وأ « ًالصأ ةثرو هل نكي ملو لفسألا ىلوملا تام

 ىلومال نم لك ىلعألا يلول بصعي كلذكو « ىلعألا ىلوملا هبصاع ناك ثاريملاب

 . هينب ينبو هينبو هتانب ينعأ : بسن ةدالو هيلع ىلعألا
 دلوو ءالو الو ةأرما تام اذإ : يهو ةروهشم ةلأسم بابلا اذه يفو

 . اهنع نولقعي نيذلا مهنأل اهتبصعل : ةفئاط تلاقف « ءالولا لقتني نمل ةبصعو

 لوق وهو « اهنبال : موق لاقو « بلاط يبأ نب يلع لوق وهو « ةبصعلا ءالولاو
 نآل « فلسلا اذه لهأل فلاخم وهو ءراصمألا ءاهقف هيلعو ٠ باظخلا نب رمع

 . ©" اهتبصع نم سيل ةأرملا نبا

 . هدمح قح هلل دملاو ءالولاو ضئارفلا باتك مت

 اي ذي

 مهاربإ ىور امل « اهتبصع ىلع هلقعو « اهنبال هلام نأ ء دمحأ بهذف « ةأرما قئعملا ناك اذإ ()
 لاقو « هنع لقعأ انأو « يتع ىلوم : يلع لاقف « ةيفص ىلوم يف ريبزلاو « يلع مصتخا » : لاق



 ولالا يي و موو وو ممم

 اذه ركذ « لقعلاب يلع ىلع ىضقو « ثاريملاب ريبزلل رع يضقف « هثرأ انأو : يمأ ىلوم :ريبزلا -
 . هريغو « ننسلا يف ديعس هاورو « دمحأ مامإلا

 نب ةدعجل ءيناه مأ ءالوب يضقو « سابعلا نود ريبزلل ةيفص ءالوب يضق » : لاق يبعشلا نعو
 . « ىلع نود ةريبه

 ثاريمب يَ ينلا ىضق ؟ « هريغل ثاريملاو ء ةبصعلا ىلع لقعلا نوك عنتمي الو : ةمادق نبا لاق

 . ةبصعلا ىلع اهلقعو « اهينبل اهنينجو «٠ يه تلتق يتلا
 ءاهل ًانبا تكرتو ٠ تيفوت مث ء اهل ًادبع تقتعأ ةأرما نأ » ميرم يبأ نب دايز ىور دقو

 لاقف « هثاريم يف هَتي هللا لوسر اهنباو « ةأرملا وخأ ىتأف « اهدعب نم اهالوم يفوت مث , اهاخأو

 نوكيو « يلع تناك ةريرج ول : اهوخأ لاقف « « ةأرملا نبال هثاريم » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 . ( 7/9/5 ينغملا ) رظنا . « معن » : لاق ؟ اذهل هثاريم





 هلآو دمح انديس ىلع هللا ىلصو .. يحرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست سو هبحصو

 . نمو همزلي نمو ٠ حصي ال نمو هقتع حصي نيف باتكلا اذه يف رظنلاو
 يفو هماكحأ يفو « هب ناهألا يفو ء قتعلا ظافلأ يفو « عرشلاب ينعأ : همزلي ال
 لئاسللا نم اهيف ام باوبألا هذه نم ركذن امنإف نحنو . هيف ةعقاولا طورشلا
 ىلع اوعمجأ مهإف « هقتع حصي نم امأف . عومسلاب اهرثكأ قلعتي يتلا ةروهشلا
 ريغ ينغلا مسجلا يوقلا ديشرلا حيحصلا كّلملا ماتلا كلاملا قتع حصي هنأ
 . ميدعلا

 مجنلا يفو ٠ قتاعو « قيتع وهف ٠ اهحتفبو « نيعلا رسكب ًاقتع قتع : لاقي « ةيرحلا : قتعلا *
 لبس ) ىهتنا . بجاوو « بودنم وهو « هلل ًابرقت يمدألا نم كلملا طاقسإ : قتعلا : جاهولا

 .. داليتسالاو « كلملاو « لوقلاب قتعلا لصحيو ةمادق نبا لاق ( مالسلا
 هظافلأو « ةلازإلا رئاسك « ةدرجملا ةينلاب لصحي الف « كلم ةلازإ هنأل « ةدرجملا ةينلاب لصحب الو
 وأ ءرح تنأك اهنم فرصت امو « قتعلاو ٠ ةيرحلا ظفل حيرصلاف « ةيانكو « حيرص ىلإ مسقنت

 امهو « ةنسلاو « باتكلا يف ادرو نيظفللا نيذه نأل  كتقتعأ وأ ٠ قتعم وأ « قيتع وأ ءررحم
 هب لصح . ظافلألا هذه نم ءيشب أ ىتف ٠ هيف نيحيرص اناكف « افرع قتعلا يف نالمعتسي

 . ًائيش وني مل نإو « قتعلا
 بهذاو « ةبئاس ت تنأو « كيلع يل ناطلس الو « كيلع يل ليبس ال : هلوق وحنف « ةيانكلا امأو
 ل « هب هوني مل نإو « هلقحي هنأل « قتع « قتعلا هب ىون نإ اذهف « كتيلخ دقو « تلش ثيح

 ( ينغملا ) رظنا . لامعتسا فرع الو ء ةنس الو « باتك هب دري مو « هريغ لقحي هنأل « قتعي

 . ةفينح يبأ بهذمل ( ءاهقفلا ةفحت )و

 . ( ىهنلا يلوأ بلاطم ) رظنا . قالطلاك دج هلزه دمحأ دنع قتعلاو
 دق : لاق « هتيراج يه اذإف ٠ ةرحاي يحنت : لاقف « قيرطلا يف ةأرما يقل لجر يف دمحأ لاق
 دلو مأ مهعم تناكو « رارحأ متنأ اوٌرم ٠ ةملو يف مايق مدخل لاق لجر يف لاقو . هيلع تقتع
 هنأل , نيعضوملا نيذه يف قتعت ال نأ لمقحيو . هدلو مأ قتعت يدنع اذه : لاق « اهب معي مل « هل
 ميرك فيفع هنأ ديري ءرح يدبع : لاق ول ا؟ ء اهب قتعت مف « قتعلا ريغ ىلوألا ةظفللاب دصق
 اج « هئاسن نم ةأرما ىدان ول ام هبشأف « هدلو مأ ريغ دارأ : ةيناثلا ةظفللابو ٠ قالخألا
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 امأف . هككحو ضيرملا قتع يفو هلامب ُنْيَّدلا طاحأ نم قتع يف اوفلتخاو

 لهأ رثكأ لاقف « هقتع زاوج يف اوفلتخا ءاماعلا نإف « هلامب نْيَّدلا طاحأ نم

 . ثيللاو ىعازوألا لاق هبو ٠ كلذ زوجي ال : هريغو كلام « ةنيدملا

 نم دنع كلذو (' مكاحلا هيلع رجحي ىتح زئاج كلذو : قارعلا ءاهقف لاقو

 يور ام ىلع ًاسايق زاوجلا كلذ يف كلام نع جرختي دقو « مهنم ريجحتلا ىري

 هيلع رجحي ْل ام نهارلا لامب نيدلا طاحأ نإو ءزوجي هنأ نهرلا يف هنع
 . ماحلا

 نأ هل سيلف « ءامرغلل قحتسم لاحلا كلت يف هلام نأ هقتع عنم نم ةدمعو

 « فرصتلا هيلع مكاحلا رجحي اهب يتلا ةلعلا يهو « ضوع ريغب ًائيش هنم جرخب

 وه افإ ةلعب سيل ماحلا ريجحتو , اهللع دوجو عم دجوت نأ بجي ماكحألاو

 هنأ يناثلا قيرفلا ةدمعو . هعوقوب رابتعا الف ةلعلا تابجوم نم بجاو كح

 هقفنأ امم ائيش دري الو اهلبحيو هتيراج أطي نأ هل نأ ىلع عامجإلا دقعنا دق

 مح نوكي نأ بجوف هيدي ىلع ماحلا برضي ىتح هلايعو هسفن ىلع هلام نم

 ' زوجي ال هنأ عيما دنع فالخ الو . يعفاشلا لوق وه اذهو « محلا اذه هتافرصت

 دسع زوجي الو ءروجحلا كلذكو «هنم ةيصو نكت مل ام متحنا ريغ قتعي نأ

 مأل هقتع اوزاجأ مهنإف « هباحصأ رثكأو كلام الإ هكيلامم نم ءيثل هقتع ءاماعلا

 . هدلو

 : انه اذكف « ةياور ىلع قلطت ال اهنإف « اهادان يتلا اهبسحي « قلاط تنأ : لاقف ءاهريغ

 لوقي وأ « هقالخأ مركو , هتفع ديري «رح اذه يدبع لوقي لجرلاك قتعلا ريغ دصق اذإ امأ
 يف قتعي الف « ةعاط الو « ًاقح كيلع يل ىرت الو « ينعيطت ال كنإ يأ ءرح الإ تنأ ام هدبعل

 ش , ( رو ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم رهاظ

 دنع زوجي الو «رهاظلا لهأو ٠ يعفاشلاو « ةفينح يبأ دنع هلامب نْيَّدلا طاحأ نم قتع زوجي )١(
 ش ْ . (؟١٠/48 ىلحلا ) رظنا . كلام
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 نم ناك تام نإو عقو حص نإ هقتع نأ ىلع روهملاف ضيرملا امأو

 ثيدح روهملا ةدمعو . حيحصلا قتع لثم وه : رهاظلا لهأ لاقو « ثلثلا

 دقت ام ىلع ثيدحلا .... هل دبعأ ةتس ىق قتعأ ًالجر نأ نيصحلا نب نارمع

 انهو - قتلا ضب نم : ةنالث هف اه تملا مهلع لخدي نم اأو
 نمو هيلع َقَتْعُي ْنَم كلم ْنَم امهو امهيف فلتخم نانثاو  هيمسق دحأ يف هيلع قفتم

 . هدبعب لَم

 قتلا ضيعبت عقو نم + امهدحأ : نيدسق مقني هنإف قتلا ضب نم امأذ

 هلك دبعلا كله نوكي نأ :يناثلاو . قتعملا ءزجلا الإ دبعلا نم هل سيلو هنم

 هظح امهدحأ قتعي نيلجرلا نيب دبعلا امأف . هنم ًارايتخا ُةَقّدَع ّضعَب نكلو

 نب دمحأو يمفاشلاو كلام لاقف , كلذ مح يف اوفلتخا ءاهقفلا نإنف هنم

 كلذ عفدف « لدعلا ةيق هكيرش بيصن هيلع َمْوُق ًارسوم قتعملا ناك نإ : لبنح

 همزلي مل ًارسعم قتعملا ناك نإو « هل هوالو ناكو هيلع لكلا قتعو هكيرش ىلإ

 : دمجو فسوي وبأ لاقو « دبعلا ماكحأ هماكحأو ًادبع هضعب قتعملا يقبو ءيش

 رح وهو هنم هظح قتعي مل يذلا ديسلل هتهق يف دبعلا ىعس ًارسعم ناك نإ

 نباو يعازوألا لاق هبو « لوألل هؤالو نوكيو لوألا هنم هظح ىت قتعأ موي

 العج ىليل يبأ نباو ةمربش نبا نأ الإ ٠ نييفوكلا ةعامجو ىليل يبأ نباو ةمربش

 . رسيأ ىتم هيف ىعس امب قتعملا ىلع عجري نأ دبعلل

 مّوقي وأ قتعي نأ يف رايخلا هل نأ ىلع روهملا نإف قتعملا كيرش امأو
 : تارايخ ثالث رسوملا كيرشل : ةفينح وبأ لاقو « قتعملا ىلع هبيصن

 هيف فالخ ال اذهو « اهنيب ءالولا نوكيو هكيرش قثغأ 5 قتعي نأ : اهدحأ
 يعسلا دبعلا فلكي نأ ثلاثلاو . هتصح هيلع موقت نأ يناثلا رايخلاو « مهنيب
 هيلع َمْوَق اذإ هدنع هدبع قتعملا ديسللو اههنيب ءالولا نوكيو ءاش نإ كلذ يف



 ضخما

 . © قتعملل هلك ءالولا نوكيو هيف ىعسيف دبعلا ىلع عجري نأ هبيصن هكيرش

 قتعأ نم » لاق ٍةّئِلَي هللا لوسر نأ رمع نبا ثيدح يعفاشلاو كلام ةدمعو

 ىطعأف « لذلا ةهق هيلع وق دبعلا نم غلبي لام هل ناكو دبع يف هل ارش

 , 09« قتع ةتع ام هنم 5 قتع دقف الإو دبعلا هيلع قتعو مهصصح هءاكرش

 يبأ ثيدح مهلوقب لوقي نمو ةفينح يبأ يبحاص فسوي يبأو دمه ةدمععو

 )١( هبيصن قتع « رسوم وهو « دبعلا نم هبيصن كيرشلا قتعأ اذإ .

 كلذ يف ًافالخ معن ال : ةمادق نبا لاق ٠ هكلم قتعأ « فرصتلا زئاج هنألو ءرثألا نم هيف امل «

 هئاكرش ءابصنأ ةيق قتعملا ىلعو « أرح هعيمج راصف « هعيمج ىلإ قتعلا ىرس « هبيصن قتعأ اذإو «

 كلام لوق وهو « هل ءالولاو ٠ يروثلاو « ةمربش نباو « ليل يبأ نباو ٠ دمحأو , يمفاشلاو ٠ يبأو
 قحسإو .. دمجو « فسوي .

 قتعملا ىلع ءيش الو « قرلا ىلع قاب نيقابلا بيصنو « هتصح الإ قتعي ال . يتبلا لاقو .
 قتعملا ةصح الإ قتعي ال : ةفينح وبأ لاقو ٠ قتعأ ءاش نإ : ءايشأ ةثالث يف رايخلا هكيرشلو «

 ذئنيح قتعيف « هكيرش نمض ءاش نإو « دبعلا ىعستسا ءاش نإو .

 ىقبي لب « هكيرش بيصن ىلإ رسي لو « قتعلا هيف رقتسا « دبعلا نم هبيصن رسعملا قتعأ نإو

 ةرسايملاب هبيصن هنم يقب ام عيمج هيلع قتع ء رسوم وهو « هبيصن يناثلا قحتسا اذإف « قرلا ىلع

 يعفاشلاو « كلامو ء ريرج نباو « دوادو « رذنملا نباو « ديبع يبأو « قحسإ لوق وهو «

 اهدؤي ىتح نيقابلا ةصح ةيق يف دبعلا ىعستسا هبيص»ن قتع دءأ اذإ رسعملا نأ دمحأ نع يورو «

 . دمجو « فسوي ينو ٠ يعازوألاو « ىليل يأ نباو « ةمربش نبا لوق وهو « قتعيف

 هيلع عجر « هقتعف رسيأ مث ء هتيق فصن يف ىعستسا اذإ : ةمربش نباو « ليل يبأ نبا لاقو
 : الاق اهنأ : دمجو « فسوي يبأ نعو . هايإ هفلكو « اذه ىلإ هأجلأ يذلا وه هنأل « ةيقلا فصنب

 يف دجو اذإف « ضعبتي ال قتعلا نأل , هتمذ يف كيرشلا بيصن ةيق نوكتو « هعيمج قتعي

 . ةهقلا قتعملا مزليو « قالطلاك « هعيمج ىلإ ىرس « ضعبلا
 نيب هكيرش ريختيف « يقابلا بيصنلا قاتعإ هب قحتسي افنإو « قتعلا ىرسي ال : ةفينح وبأ لاقو

 « هيلإ هادأ اذإف « هبيصن ةيق يف دبعلا ىعستسي نأ نيبو « اهنيب ءالولا نوكيو « هبيصن قاتعإ
 راطوألا لين )و ( 5607 ءاهقفلا ةفحت ) رظناو ( 581/4 ينغملا ) رظنا . اههنيب ءالولاو قتع

 ش . ( ”5/5 يراسلا داشرإ شماهب ملسم حرشو (

 . ( 1/5 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . ةعاجللا هاور رمع نبا ثيدح (؟)



 اضلفمي

 .نإ هلام هٌّصالخف دبع يف هل ًاصقش قتعأ نم » : لاق ِهّتَِم ينلا نأ ةريره
 الكو «١ هيلع قوقشم ريغ دبعلا ىعستسا لام هل نكي مل نإف « لام هل ناك
 مهنم ةفئاط لكلو « امهريغو لسمو يراخبلا حيحصلا لهأ هجرخ نيثيدحلا
 رع نبا ثيدح ةيفوكلا هب َتَنّهَو اف « هب ذخأ يذلا هثيدح حيجرت يف لوق
 : هلوق وهو « ةريره يبأ ثيدحل هيف ةضراعملا ةدايزلا يف كش هتاور ضعب نأ
 نم مأ « مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم وه لهف « قتع ام هنم قتع دقف الإو »
 نويكلاملا هب نهو امو « ًابارطضا هتاور نيب ًاضيأ هظافلأ يف نأو « عفان لوق
 . ةياعسلا ركذ يف ةداتق ىلع هيف ةداتق باحصأ فلتخا هنأ ةريره يبأ ثيدح

 ديسلا مزل افإ هنأ ىلع كلذ يف ةيكلاملا تدققعاف ىنعملا قيرط نم امأو
 ارض لخدي م دبعلاو ٠ هكيرش ىلع هلخدأ يذلا ررضلل لام هل ناك نإ ميوقتلا
 . ءيش همزلي سيلف

 « هضيعبت زوجي ال يعرش قح ةيرحلا نأ ىنعملا قيرط نم نييفوكلا ةدمعو
 دبعلا ىعس ًارسعم ناك اذإو « هيلع لكلا قتع ًارسوم قتعملا كيرشلا ناك اذإف
 ىلع ررض هيف سيلو كيرشلا ىلع لخادلا ررضلا عفر اذه عم هيفو هتمق يف
 عرشلا يف هنم دجوي قتعلا ناك امل : اولاقو يهبش سايقب اوتأ امبرو « دبعلا
 عونو . هللا باوث ءاغتبا هدبع ديسلا قاتعإ وهو «رايتخالاب عقي عون : ناعون
 هكلم ةعيرشلاب هل زوجي ال نم ديسلا ىلع َقَنْعُي نأ وهو ءرايتخا ريغب عقي
 ةباتكلا وه هنم رايتخالاب يذلاف . كلذك يعسلاب قتعلا نوكي نأ بجو
 . يعسلا وه رايتخا ريغب لخاد وه يذلاو

 قتعي له ًارسوم قتعملا ناك اذإ هيلوق دحأ يف يعفاشلاو كلام فلتخاو
 هيلع هقتع بوجو يرسي هنأ ينعأ ؟ ةيارسلاب وأ محلاب هكيرش بيصن هيلع

 )١( قباسلا ردصملا ) رظنا . يئاسنلا الإ ةعامجلا هور ةريره يبأ ثيدح ( .
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 . محلاب ةيكلاملا تلاقو « ةيارسلاب قتعي : ةيعفاشلا تلاقف ؟ قتعلا سفنب

 . رسيلاو مدعلا عم ىرسل ةيارسلاب ًابجاو ناك ول هنأب ةيكلاملا تجتحاو
 هيلع َمْوُق » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم نع مزاللاب ةيعفاشلا تجتحاو

 قتعلا سفنب نذإف هفالتإ دعب بجي امنإف هميوقت بجي ام : اولاقف « لدعلا ةيق

 هيلع نكي مل نإو « فالتإلا تقو يف هيوقت هيلع بجوف هبحاص ظح فلتأ
 قتعلا َدَفَت دق هنأل « هبيصن قتعي نأ كيرشلل سيلف اذه ىلعو « كاح كلذب
 . نيب اذهو

 اهيف يور دقو « نيثيدحلا رهاظل فلاخم ةلأسملا هذه يف ةفينح يبأ لوقو

 « لاملا تيب يف كيرشلا ةصح لعج هنأ نيريس نبا نع ليقف « ذاش فالخ

 . لطاب قتعلا نأ دبع يف هل ًابيصن قتعأ نمف ةعيبر نع ليقو

 موق لاقو « ق قتعأ اهف قتعلا ذفنيو « لكلا رسعملا ىلع مَوَقُي ال : موق لاقو

 يف رسعلا طقسو « هكيرش هعبتيو ًارسعم وأ ًارسوم قتعملا ىلع ميوقتلا بوجوب

 م مهلعلو « ثيداحألا فالخ هلك اذهو ءرمع نبا ثيدح يف تاياورلا ضعب

 . ثيداحألا مهغلبت

 هيلع محلا رخأف ًارسعم ناك اذإ وهو عرف يف اذه نم كلام لوق فلتخاو

 . موقي ال ليقو « موقي ليقف ء رسيأ ىتح ميوقتلا طاقساي

 هيلع قتعي ًاصقش هرايتخاب كلم نم نأ ىلع راثآلا هذه. نولئاقلا قفتاو

 هل رايتخا ال هجوب هكلم اذإ الإ ًارسوم ناك نإ يقابلا هيلع قتعي هنأ : دبع نم
 لاقو  رسيلا لاح يف هيلع قتعي « موق لاقف  ثاريب هكلي نأ وهو « هيف
 : موق لاقو « ةياعسلاب رسيلا لاح يف : موق لاقو « هيلع قتعيال : موق

 .0ال

 )١( ينغملا ) ةلئسملا هذه رظنا 5800/9 ( .



 ضلال

 قارعلاو زاجحلا ءاملع روهمجف « هضعب قتعأف دبعلا عينج ديسلا كلم اذإو
 وبأو نسحلا نب دمحو ىليل يبأ نباو دمحأو يعازوألاو يروثلاو يعفاشلاو كلام
 هنم قتعي : رهاظلا لهأو ةفينح وبأ لاقو « هلك هيلع قتعي : نولوقي فسوي
 . "7 دامحو سواط لوق وهو قابلا يف دبعلا ىعسيو قتع يذلا ردقلا كلذ

 ريغلا ىلع ريغلا بيصن قاتعإ يف ةنسلا تتبث امل هنأ روهملا لالدتسا ةدمعو

 نأ ةفينح يبأ ةدمعو . هكلم يف هيلع كلذ بجي نأ ىرحأ ناك قتعلا ةمرحل

 اذإف ٠ هكيرش ىلع لخادلا ررضلا وه قتعلل ضعبملا ىلع قتعلا بوجو ببس
 . ررض كلانه نكي مل هل اكلم هلك كلذ ناك

 ينعأ « قتعلا ةمرح محلا اذه ةلع له ىنعملا قيرط نم فالتخالا ببسف

 هاور امب ةيفنحلا تجتحاو . ؟ كيرشلا ةرضم وأ « ضيعبت هيف عقي ال هنأ

 هللا لوسر ركني مف « هدبع فصن ق قتعأ هنأ هدج نع هيبأ نع ةيمأ نب د ليعامسإ

 . 9 هقتع علي

 نأ 0 هيبأ نع حيلملا يبأ نع دواد.وبأو يئاسنلا هأور ام روهملا ةدمع نمو

 هقتع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا مف كولمم نم هل ًاصقش ى قتعأ ليذه نم ًالجر

 اهب كسمت يتلا ةلعلا ىلع صن دقف اذه ىلعو « كيرش هلل سيل : لاقو

 يبأ بهذمل ( 541/7 ءاهقفلا ةفحت ) رظناو . ءاماعلا بهاذمل ( 6٠/8 ينغملا ) ةلأسملا هذه رظنا )١(

 . ( 500/5 يراسلا داشرإ شماهب ( يوونلل ملسم حرش )و ةفينح

 « ناوكذ وأ « ناهط هل لاقي مالغ:مهل ناك » : لاق هدج نع هيبأ نع ةيمأ نب ليعاممإ ثيدح (؟)
 يف قرتو ,« كقتع يف قتعت هُم يبنلا لاقف « َِتئَي يننلا ىلإ دبعلا ءاجف  هفصن هدج قتعأف

 دمحأ هاور « تام ىتح هديس مدخي ناكف : لاق  كقر

 رظنا . يناربطلا هجرخأو . تاقث هلاجرو , لسرم وه « دئاوزلا عمم يف لاق : يناكوشلا لاق

 1 . ( ةال/5 راطوالا لين )

 يلأ نب ديعس هلسرأ : يئاسنلا لاقو « ةجام نباو « يئاسنلاو « دمحأ هاور . حيلملا يبأ ثيدح (؟)

 0 . ًالسرم هقاسو « ةبورع
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 . ةطبنتسملا نم ىلوأ اهيلع صوصنملا ةلعلا نأل ءىَلْوُأ مهتلع تراصو « روهجلا
 سايقلا ضراعتو بابلا اذه يف راثآلا ضراعت مهفالتخا ببسف

 كلام لاقف « هيف اوفلتخا ءاماعلا نإف « ةَّلْتْلاب نوكي يذلا قاتعإلا امأو

 : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو « هيلع َقتْعَأ هدبعب كَم نم « يعازوألاو ثيللاو
 هيلع قتعأ هريغ دبعب لثم نم : لاقف يعازوألا ذشو )هيلع قتعي.ال

 همسا : حيلملا وبأو ٠ باوصلاب ىلوأ اهثيدحو « ةداتق يف مامه نم تبثأ ديعسو : ماشه لاقو

 نب ةماسأ وبأو ٠ نيحيحصلا يف هثيدحب جتحم ةقث وهو « ديز : لاقيو «رمع : لاقيو ءرماع
 يف ظفاحلا ىوقو « حيلملا يبأ هنبا ريغ هنعىور دحأ ملعيالو « ةبحص هل يرصب يلذه ريمع

 ًالجر نأ » ةرمم ثيدح نم نسح دانسإي دمحأ هجرخأو : لاق « حيللا يلأ ثيدح دانسإ حتفلا

 ردصملا ) رظنا « كايرش هلل سيلو هلك ءرح وه : عقم يبنلا لاقف « كولمم يف هل ًاصقش قتعأ
 22 . ( قباسلا

 قتعلا عقي له فلتخا دقو « قتعلا بابسأ نم ةلثملا نأ ىلع لدت ثيداحألاو : يناكوشلا لاق )١(

 لب « اهدرجمب قتعي ال هنأ هللاب ديؤملاو « يدالاو « يلع نع رحبلا يف ىحف « ؟ ال مأ . اهدرجمب

 قتعي لب : يعازوألاو ٠ دوادو ثيللاو ٠ كلام لاقو « ماحلاف « درمت نإف « قتعلاب ديسلا رمؤي

 : يعازوألا نعو « قتعي مل ٠ هريغ دبعب لثم نم نأ رثكألا نع ًاضيأ رحبلا يف ىكحو « اهدرجمب
 . كلامال ةيقلا نضيو « قتعي هنأ

 كلذ نأ ءاماعلا عمجأ هنإ نرقم نب ديوس ثيدح ىلع مالكلا دنع لسم حرش يف - يوونلا لاق

 مدع ىلع مهتلدأ نم ركذو « ةمطللا مثإ ةلازإو « ةرافكلا ءاجر بودنم وه امإو « ًابجاو سيل

 . نرقم نب ديوس ثيدح يف ( ةيراجلا ) اهومدختسي نأب مهل هَِلَم هنذإ بوجولا
 هلعفي امم ءيشب قاتعإ بجي ال هنأ ىلع ءاماعلا عمجأ : هنأ ضايع يضاقلا نع ًاضيأ يوونلا لقنو

 : لق ؛ نرقم نب ديوس ثيدح يف روكذللا ملللا ينعي ٠ فيفشا رمألا اذه لثم نم لولا

 عطق وأ ءرانب قيرحت وأ « بجوم ريغل ٠ حربم برض نم نّيشو ٠ كلذ نم رثك ايف اوفلتخاو
 « كلذب دبعلا قتع ىلإ ثيللاو يعازوألاو ٠ كلام بهذف . كلذ وحن وأ « هداسفإ وأ ء وضع

 لاق . هيلع قتعي ال : ءاماعلا رئاس لاقو ..هلعف ىلع ناطلسلا هبقاعيو « هل هؤالو نوكيو

 مث . ضايع يضاقلا هركذ ام لثمب ديقم يوونلا هقلطأ يذلا عامجإلا نأ نيبتي اذهو : يتاكوشلا

 قرف ريغ نم قتعلا نايضتقي برضلاو « مطللا نأ يضتقي رمع نيا ثيدح رهاظ نأ ملعاو : لاق

 لينلا ) رظنا . ءاماعلا نم دحأ كلذب لقي ملو «.هريغو ٠ عورشملاو « ريثكلاو « ليلقلا نيب
00-07 
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 دتعا هلوقب لاق نمو كلاف « دبعلا ةيق نم صقن ام نضي هنأ ىلع روهمملاو
 عم ًامالغ دجو ًاعابنز نأ » هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح

 هل لاقف « هل كلذ ركذف تلي ينلا قأف « هفنأ عَدَّجو هركذ عطقف « ةيراج
 يبلا لاقف ء اذكو اذك لعف : لاقف ؟ تلعف ام ىلع كلمح ام : هتيم يبلا

 . 2«رح تنأف بهذا : نكي

 وأ هكولمم مطل نم هرمع نبا ثيدح يف تي هلوق يناثلا قيرفلا ةدمعو

 «هيلإ بدن افإو كلذ يف قتعلا مزلي مف : اولاق "'« هقتع هترافكف هبرض

 قع ىلع ُديسلا ُهَرْكُي ال هنأ وه عرشلا يف لصألا نأ ىنعملا قيرط نم مهلو
 . ليلدلا هصصخ ام الإ هدبع

 نأ ةوقلا نم غلبت مف ء اهتحص يف فلتخم بيعش نب ورع ثيداحأو
 . ةدعاقلا هذه لثم اهب صصخب

 مهنإف ؟ قتعي نف قتع نإو « هتبارق نم دحأ ناسنإلا ىلع قتعي له امأو
 دواد الإ « ةبارقلاب لجرلا ىلع قتعي هنأ ىلع ءاماعلا روهمجف « كلذ يف اوفلتخا
 اولاق نيذلاو « ىبْرَف لبق نم دحأ ىلع دحأ قتعي نأ اوري مل مهنإف « هباحصأو
 لجرلا ىلع قتعي هنأ ىلع مهقافتا دعب قتعي ال نمم قتعي نيف اوفلتخا قتعلاب
 : ةثالث لجرلا ىلع قتعي : كلام لاقف « هدلوو هوبأ

 . مهتاهمأو ممؤابآو تاهمألاو تادجلاو دادجألاو ءابآلا مهو : هلوصأ اهدحأ
 . ةدالو ناسنإلا ىلع هل ناك نم لك ةلملابو

 يف : يرذنملا لاقو « دواد وبأ هنع تكس : يناكوشلا لاق « دمحأ هاور « حور يبأ عابنزلا ثيدح )١(

 «ةقث وهو « ةاطرأ نب جاجحلا هدانسإ يفو « ةّألل فالتخا هيفو ٠ بيعش نب ورمع هدانسإ
 . ( 0/6 لينلا ) رظنا . يناربطلا هجرخأو ٠ تاقث دمحأ لاجر ةيقبو «٠ سلدم هنكلو

 . رمع نبا نع ننسلا باحصأو « سم هاور « .. هكولمم مطل » نم ثيدح (؟)
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 كلذ يف ءاوس « اولفس امهم مهدلوو تانبلاو ءانبألا : مهو « هعورف يناثلاو

 وأ طسوت ريغب ةدالو هيلع لجرلل نم لك ةلمابو ٠ تانبلا 10 نينبلا دلو

 وأ ركذ « طسوتب

 اوناكأ ءاوسو « ةوخإلا مهو بيرقلا هلصأ يف هل ةكراشملا عورفلا ثلاغلاو

 بيرقلا ىلع دومعلا اذه نم رصتقاو « طقف مأل وأ « طقف بأل وأ مأو بأل

 . ةوخإلا ينب قتع بجوي مف , طقف

 هفلاخو « لفسألاو ىلعألا نيدومعلا يف كلام لوق لثم لاقف يعفاشلا امأو

 مرح محر يذ لك قتع بجوأف ةفينح وأ امأو . مهقتع بجوي مف ةوخإلا يف
 نم وه نم مههبشأ نمو « خألا تانبو ةلاخلاو لاخلاو ةمعلاو معلاك بسنلاب

 . © مرحم وذ ناسنإلا

 ثيدحلا موهفم يف مهفالتخا روهملا عم رهاظلا لمهأ فالتخا بيسو

 هدجي نأ الإ هدلاو نع دلو يزجي ال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « ثلاثلا

 مهنم دحأ قتعي ال : رهاظلا لهأ لاقف ء اوكلم اذإ « براقألا قتع يف اوفلتخاو : يوونلا لاق )١(
 موهفمب اوجتحاو « قتع ءاشنإ نم دبال لب « اههريغو « دلولاو « دلاولا ءاوس « كلملا درجمب
 ْ . يتآلا ثيدحلا

 « اولع نإو تادجلاو « دادجألاو , تاهمألاو « ءابآلا يف قتعلا لصحي : ءاماعلا ريهامج لاقو
 ءاوس « كلملا درجمب اولفس نإو « ثانإلاو ء روكذلا مهدالوأو « تانبلاو « ءانبألا يفو ء نولعو

 : هرصتخمو . هريغو « ثراولاو « ديعبلاو « بيرقلاو « رفاكلاو  مسملا

 « يعفاشلا لاقف ء بسنلا يدوم ءارو اهف اوفلتخاو ٠ لاح لكب بسنلا دومع قتعي هنأ
 « ًاضيأ ةوخإلا قتعي : كلام لاقو . مهريغ الو « ةوخإلا ال  كلملاب امهريغ قتعي ال : هباحصأو
 وبأ لاقو . يعفاشلا بهذك ةثلاث ةياورو « ةمرحلا ماحرألا يوذ عيمج قتعي هنأ : ةياور هنعو

 هئارش يف ببست امل هنأ ثيدحلا روهجلا لوأتو « ةمرحلا « ماحرألا يوذ عيمج قتعي : ةفينح

 . ملعأ هللاو . هيلإ قتعلا فيضأ « هقتع هيلع بترتي يذلا

 2 لبس)و ( ٠/١ راطوألا لين ) و يراسلا داشرإ شماهب ( مسمل يوونلا حرش ) رظنا

 .( ١659/6 مالسلا



 قلدنا

 لاقف « مهريغو دواد وبأو يذمرتلاو سم هجرخ 27« هقتعيف هيرتشيف ًاكولمم
 هيلع بجي سيل هنأو « هقتع هيلع بجو هارتشا اذإ هنأ اذه نم مهفي : روهجلا
 هؤارش هيلع بجي سيل هنأ ثيدحلا نم موهفملا : ةيرهاظلا تلاقو . هؤارش
 ءهل هكلم ةحص ىلع ليلد هيلإ هقتع ةفاضإ نأل : اولاق « هارتشا اذإ هقتع الو

 - .  هيلع قتعيف هيرتشي نأ الإ : ظفللا ناكل « ًاباوص اولاق ام ناك ولو
 نم » لاق ٍةَقِلَ يبنلا نأ ةرمس نع نسحلا نع ةداتق هاور ام ةيفنحلا ةدمعو

 كلام دنع حصي مل ثيدحلا اذه نأكو «رح وهف مرحم محر اذ كلَم

 يعفاشلا مهب مهقحلي ملو « ءابآلاو ءانبألا ىلع ةوخإلا كلام ساقو « يعفاشلاو

 . ءابآلا ىلع ءانبألا ساقو « طقف مدقتملا ثيدحلا دّتعاو

 يبأ نع ملم هاور « هقتعيف ء هيرتشيف « اكولمت هدجي نأ الإ ًادلاو دلو ىزجي ال » ثيدح )١(
 . ءىفاكي ال يأ : ءايلا حتفب يزجيو ( 185/4 مالسلا لبس عم مارملا غولب ) رظنا . ةريره

 ظافحلا نم عمج حجرو : ظفاحلا لاق . ةعبرألاو  دمحأ هاور « .. محر اذ كلم نم ٠» ثيدح (؟)

 ش . فوقوم هنأ

 : لاقو . ةبعش ةياور نم ًافوقومو « دامح ةياور نم ًاعوفرم دواد وبأ هجرخأو : يناعنصلا لاق

 رع نأ ةداتق نع ةبعش قيرط نم ًاضيأ هجرخأو . حجرأ ذئنيح فقولاف « دامح نم ظفحأ ةبعش
 . رع ىلع هفقوف « ثيدحلا « كلم نم » لاق باطخلا نبا
 . هيف كش دقو « دامح الإ , ثيدحلا اذهب ثدحي مل : دواد وبأ لاقو

 . حصي ال : يراخبلا لاقو . ركنم ثيدح وه : ينيدملا نبا لاق

 نب هللا دبع نع يروثلا نع ةرض قيرط نم ماحلاو « يذمرتلاو .. يئاسنلاو « ةحام نبا هاورو

 . مهنع هللا يضر رمع نبأ نع رانيد

 لاقو . ًأطخ وهو « هيلع ةرض عياتي مل : يذمرتلا لاقو . ركنم ثيدح : يئاسنلا لاق
 « « هتبه نعو « ءالولا عيب نع ىهن » دانسإلا اذه ظوفحلاو , دانسإلا اذه يف مو : يناربطلا
 ءدحاولا دانسإلاب ناثيدحلا ةعيبر نب ةرمض قيرط نم يور هنإ : لاقو « اذه مااحلا درو
 هنأل « هدرفت رضي ال ةعيبر نب ةرض :: اولاقو ٠ ناطقلا نباو ٠ قحلا دبعو « مزح نبأ هححصو
 ءرضي ال هريغ لاسرإف « ةقث هعفر دقف.: يناعنصلا لاق . ههبشي لجر .ماشلا يف نكي مل « ةقث

 .( 1+ مالسلا لبس عم مارملا غولب ) رظنا
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 , ةيدوبعلا دض يه ةفص ةونبلا نأب اهبهذمل جتحت نأ ةيكلاملا تمار دقو

 نإ . ادلو ذختي نأ نمحرلل يغبني امو » : ىلاعت هلوقل اهعم عتجت سيل هنأو
 يه ةيدوبعلا هذهو . 7 4 ادبع نمحرلا يتآ الإ ضرألاو تاومسلا يف نم لك
 ةونبو ةلوقعم ةيدوبعلا هذه نإنف ء اهب نوجتحي يتلا ةيدوبعلا ريغ ىنعم

 عبطلاب ال عرشلاب ةيدوبع يه ةيالوللو نيقولخملا نيب يتلا ةيدوبعلاو . ةلوقعم

 . فيعض جاجتحا وهو « مهدنع اهيف نولوقي 5 لقعلل لاجم ال عضولاب ينعأ

 هعون يف وأ دوجولا سنج يف ةوبألا ىواست ةونبلا نأ ىلاعت هللا دارأ امِإو

 ىتح « دج نابراقتم امه نبا رخآلاو بأ اهدحأ نْيَذللا نّيدوجوملا نأ ينعأ

 تادوجوملا نم هللا نود امو , دحاو سنج وأ دحاو عون نم انوكي نأ امإ اهنإ
 ةياغ اههنيب توافتلا لب « ديعب الو بيرق سنج يف هناحبس هعم عِتجي سيلف

 ةبسن هيلإ هتبسن ءيش انهه يتلا تادوجوملا يف نوكي .نأ حصي ملف « توافتلا

 ناك ديسلا ىلإ دبعلا ةبسن هيلإ تادوجوملا ةبسن ناك نإ لب « نبالا ىلإ بآلا

 ديسلا نيب يذلا دعابتلا نأل بألا ىلإ نبالا ةبسن نم رمألا ةقيقح ىلإ برقأ
 ' ةقيقحلا ىلعو « نبالاو بألا نيب يذلا دعابتلا نم دشأ ةبترملا يف دبعلاو
 نم ًادعابت دشأ ةبسن تادوجولا يف نكي مل ال نكل « نيتبسنلا نيب هبش الف
 ينعأ ء اهب لاثملا برض ةسخلاو فرشلا يف اهيفرط دعابت ينعأ « ةبسنلا هذه

 ةفأرلاو ةمحرلاو نبالاو بألا نيب يتلا ةبحملا ظحل نمو « ديسلل دبعلا ةبسن
 . ىسيع ةعيرش رهاظ ىلع هللا ءانبأ مهإ سانلا يف لوقي نأ زاجأ ةقفشلاو

 ناسنإلا ىلع لخدي يذلا قتعلاب قلعتت يتلا ةروهشملا لئاسملا ةلمج هذهف

 .هرايتخا ريغب

 كلذو « عامسلاب قلعت. ةروهشم لاس قتعلا ماكحأ نم اوفلتخا دقو
 هل لام الو هتوم دبعب وأ هضرم يف هل ًاديبع قتعأ نيف اوفلتخا ءاهقفلا نأ

 )١( 3ك ةيآ رم 15 .
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 هضرم يف قتعأ اذإ : ةعامجو دمحأو اهباحصأو يعفاشلاو كلام لاقف ٠ مهريغ

 دمعي ةنعرقلابب ءزج مهنم قشعو ءازجأ ةثالث اومسق ماوس هل لام الو

 0 . مهقتعب ةيصولا يف محلا كلذكو.« هتوم

 افإ : ًاعيمج الاقف « ضرملا يف لتبملا قتعلا يف اكلام غبصأو بهشأ فلاخو

 يف فالخ الو . رّيدمْلا كحك وهف لتبملا قتعلا مح امأو . ةيصولا يف ةعرقلا

 ' نم قتعي هنأ ثلثلا مهنع قاض اذإ ةدحاو ةماك يف نيربدملا نأ كلام بهذم

 ْ . ثلثلا نم هظح ردقب مهنم دحاو لك

 هنأ ثلثلا هنع قاض «9 اذإ : لتبملا قتعلا يف هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 موقف . هثلث عيملا نم قتعي لب : ريغلا لاقو . هثلث هنم دحاو لك نم قتعي

 موقو ٠ يعفاشلاو كلام بهذم وهو « ةيقلا عيملا ثلث يف اوربتعا ءالؤه نم

 ناك ةيقلاب ثلثلا مهنم قتع « ًالثم دبعأ ةتساوناك اذإ كلام دنعف . ددعلا اوربتعا

 نأ دعب ةعرقلاب ًاضيأ كلذو ءرثكأ وأ لقأ وأ مهنم نينثا كلذ يف لصاحلا

 قتع ةنتس اوناك نإف « ددملا ربتعلا لب : موق لاقو ٠ انالثأ ةمسقلا ىلع اوربي

 . () ثلثو نانثا مهنم قتع ةعبس ًالثم اوناك نإو نانثا مهنم

 ًالجر نأ » نيصحلا نب نارمت نع ةرصبلا لهأ هاور ام زاجحلا لهأ ةدمعف
 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( ذإ ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف .

 ثلثلا نم هجورخ ربتعي قدعلاب ةيصولاو « ريبدتلاو «'توملا ضرم يف قتعلا نإ : لاق نم (؟)
 « دمحأو قحسإو « يعفاشلاو ٠ كلامو « ناثع نب نابأو « زيزعلا دبع نب رمع : مهنيب ةعرقلاب
 . ريرج نباو « دوادو

 . هيقاب يف ىعستسيو « هثلث دحاو لك نم قتعي : ةفينح وبأ لاقو
 مهنأل «دامحو . ةداتقو « يعخنلاو « يبعشلاو « حيرشو « بيسملا نب ديعس نع اذه يورو
 وهو ء هدحو مهثلث كلمي .ناك ول 5 «٠ قاقحتسالا يف نوواستيف « قاقحتسالا ببس يف اوواست
 : اولاقو « ةعرقلا ةفينح يأ باحصأ ركنأو . لجرل مهنم دحاو لكب صو ول اك وأ « هلام ثلث

 عم بذهملا )و ( ؛١/5 راطوألا لين ) و ( ينغلا ) رظنا . ةيلهاجلا محو ٠ « راقلا نم يه

 . ( ؟8//6١ عومجملا



 ضلت

 جللَم هللا لوسر اعدف مهريغ لام هل نكي ملو هتوم دنع نيكولمم ةتس قتعأ

 يراخبلا هجرخ 20« ةعبرأ ّقَرأو نينثا قتعأف مهنيب عرقأ مث ًاثالثأ مأزجف
 راثآلا در نم مهتداع هب ترج ام ةيفنحلا ةدمعو . كلام هلسرأو « ًادنسم سمو

 . رتاوتلاب ةتباثلا لوصألا اهتفلاخ اذإ داحآلا قيرطب يقأت يتلا

 هل ناك ولف . ًامات قتعلا مهنم دحاو لكل ديسلا بجوأ دق هنأ مهتدمعو

 مهنم دحاو لكل ذفني نأ بجو لام هل نكي مل اذإف « عامجإي ذفنل [ لام ]
 عرشلا دعاوق نم ًانّيَب سيل لصألا اذهو « هيف ديسلا لعف زئاجلا ثلثلا ردقب
 مهنم دحاو لك نم قتعأ اذإ هنإ هل لاقي نأ نكمي هنأ كلذو ٠ عضوملا اذه يف

 ضعبم عرشلا مزلأ دقو « نيقتعملا ديبعلاو ةثرولا ىلع ررضلا لخد ثلثلا
 منايعأب صاخشأ يف عمج هيلع متي نأ انهه نكمي مل اف « هيلع متي نأ قتعلا
 وهو « لصألا اذه ىلإ تضفأ ددعلا نود كلذ يف ةيقلا تربتعا ىتم نكل

 ناكو « ثيدحلا رهاظ وهو ددعلا ربتعي نأ ىلوألا ناك كلذلف ٠ قتعلا ضيعبت

 صاخشأ يف عمجي نأ بجوف هلل قح وه مهنم دحاو لك يف قتعملا ءزجلا
 . سانلا قح هلصأ مهنايعأب

 « ديسلل لاملا : ةفئاط تلاقف « نوكي نمل قتعأ اذإ دبعلا لام يف اوفلتخاو
 نمو « ةباحصلا نم دوعسم نبا لاق لوألابو « هل عبت هلام : ةفئاط تلاقو

 ةشئاعو رمع نبا لاق يناثلابو ٠ قاحسإو دمحأو يروثلاو ةفينح وبأ ءاهقفلا
 ظ . "9 ةنيدملا لهأو كلامو ءاطعو نسحلاو

 ىقتنم ) رظنا . نيصح نب نارمع نع ةعامجلا هاور « .. نيكولمم ةتس قتعأ الجر نأ » ثيدح )١(
 . ( ؛8/1 راطوألا لين عم رابخألا

 نب سنأو « بويأ يبأو ٠ دوعسم نبا نع اذه يور . هديسل هلافف , لام هلو « ًادبع قتعأ اذإ (؟)

3 
 كلذ يورو . يأرلا باحصأو « دمحأو « يمفاشلاو « يروثلاو « مكحلاو « ةداتق لاق هبو . كلام

 . ديمحو « دنه يبأ نب دوادو ٠ يتبلاو « دامح نع
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 نأ الإ هل هلاف ًادبع قتعأ نم » هَ يبنلا نأ رمع نبا ثيدح مهل ةجحلاو
 . ©« هلام ديسلا طرتشي

 ءاهقف رثكأ دنع ةيانك اهنمو ًاحيرص اهنم نإف « قتعلا ظافلأ انمأو
 قيتع تنأ وأ ءرح تنأ لوقي نأ وهف « ةحيرصلا ظافلألا امأ ءراصمألا
 . ءاماعلا نم عامجإي ديسلا مزلت ظافلألا هذهف « هذه نم فرصت امو

 وأ ,كيلع يل ليبس ال : هدبعل ديسلا لوق لثم يهف ةيانكلا امأو .
 دنع ال مأ قتعلا هب دارأ له « دبعلا ديس اهيف يوني هذهف ٠ كيلع يل كلم ال

 . "روهمخلا

 : لاق وأ « ينباي : هدبعل ديسلا لاق اذإ بابلا اذه يف هيف اوفلتخا امبو
 : ةفينح وبأ لاقو « همزلي قتع ال : روهجلا مهو موق لاقف « يمأاي وأ « يبأاي

 هيلع قتع « ينبا اذه : هدبعل ديسلا لاق ول : لاقف رفز ذشو « هيلع قتعي

 . 9 ةنس نوثالث ديسللو ةنس نورشع هل دبعلا ناك نإو

 رظنا . هلام هعبتي : ةنيدملا لهأو , كلامو . يعخنلاو ٠ يبعشلاو . ءاطعو . نسحلا لاقو -
 . ( 504/1 ينغملا )

 هاورو « هدانسإب دمحأ مامإلا هاور « دبعلل لاملاف « لام هلو « ًادبع قتعأ نم هرمع نبأ ثيدح )١(
 همالغل لاق هنأ دوعسم نبا نع هدانسإب مرثألا هاور ام لوألا لوقلا ةجحو . ةجام نباو « دوادوبأ
 علئَي هللا لوسر تعمم ينإف , كلامب ينربخأف ٠ ًاثينه ًاقتع كقتعأ نأ ديرأ ينإ : ريمعاي : ريمع
 اذه مدقت دقو .« هديسل هلاف « هلامب هربخي لف « همالغ وأ , هدبع قتعأ لجر ايأ » : لوقي
 . ثيدحلا

 )١( قتعلا باتك لوأ يف ةيانكلاو « ةحيرصلا قتعلا ظافلأ ىلع مالكلا مدقت .

 نأب : هقيقر نم هابأ نوكي نأ نكمي نمل ديسلا لاق نإف : ةلثسملا هذه يف دمحأ بهذمل ةبسنلاب (")
 يذلا هقيقر لاق وأ « يبأ تنأ  رثكأف « نيثالث نبا قيقرلاو « ًالثم ةنس نيرشع نبا ديسلا ناك
 . ًاحيرص نوكيف يأ « قتعلا وني مل نإو « كلذب قتعي هنإف « ينبا تنأ : هنبا هنوك نكمي

 هل نمل ةنس نورشع هل نم لوقي نأك : ينبا اذه « هلثمل دلوي ال نمل وأ « هنم ربكأل لاق اذإ امأ
 . هيلع قتعي مل ء كلذ ةنس رشع ةسمخ

 ٠ ول ام هبشأف « هتيرح هب تبثت امب فرتعا هنأل . قتعي هنأ ًاهجو ةلبانحلا نم باطخلا وبأ جرخو -
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 : موق لاقف . رح الإ تنأ ام : هدبعل لاق نيف مهفالتخا بابلا اذه نمو

 نسحلا لوق وهو ءرح وه :موق لاقو ءرثكألا مهو هيلع ءانث وه

 . "7 يرصبلا

 . ( 59/5 ينغملا ) و ( 311 /6؛ ىهنلا يلوأ بلاطم ).كلذ يف رظنا . اهب ّرقأ 2

 ء هبذك فرع نإو « قتعلا وني مل ولو « قتعي هنإف ٠ كلذ يف دمحأ بهذك يعفاشلا بهذمو

 ىون اذإف ء ةيانك نوكي هنإف « ةادانملاب ينبااي : لاق ول ام فالخب عقي هنإف « هريغ نم هبسنو

 مساق نباو يناورشلا هيشاخ عم جاهنملا حرش جاتحملا ةفحت ) رظنا .:الف الإو . عقو « قتعلا

 . ( ؟هال/١٠ يدابعلا

 نأ هيف لصألاو : « ءاهقفلا ةفحت » بحاص لاق دقف ء ليصفت ةلئسلا يفف ةفينح يبأ بهذم امأ

 هركذي نأ : امهدحأ : نيهجو ىلع وهف « هكلم اذإ « هيلع قتعي صخش ةفصب هكولمم فصو نم
 . ءادنلا قيرطب هركذي نأ رخآلاو « ةفصلا قيرطب
 « يتينباي « ينباي : لوقي نأ ءادنلاو « يتنب هذه وأ « ينبا اذه : لوقي نأ وحنف : ةفصلا امأ

 نأ امإ ولخي الو « هريغ نم بسنلا فورعم وأ « بسنلا لوهجم دبعلا نوكي نأ امإ ولخي الو .
 . جاكنلل ةمرحلا تابازقلا رئاس يف كلذكو ء حلصي ال وأ « هل ًادلو حلصي نوكي.

 يبأ نع ةياورلا رهاظ يف ركذ دقف « يلاخ وأ « يم وأ ء يخأ اذه : لاق نأب ةفصلا يف امأ

 ىورو « ةينلاب الإ قتعي ال هنإف « خألاو « تخألا يف الإ لكلا نيب ىوسو « قتعي هنأ ةفينح
 . قتعي : لاقو « لكلا نيب ىوس هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا
 نأل « ىون اذإ الإ « قتعي ال هنإف « يبأأي , ىمأاي « ىتنباي « ىنباي : لاق اذإ : ءادنلا امأو

 ءرحاي : لاق اذإ الإ « يدانلا راضحتسا هب داري امإو , ظفللا هل عضو ام هب داري ال « ءادنلا
 ٠ ىنعلا ربتعي ال ٠ عوضوملا يف نأل « قتعيف « يالوماي
 ناك ناو « قتعيو بسنلا تبثي هنإف ًادلاو وأ هل ًادلو حلصي وهو « بسنلا لوهجم ناك نإف
 « حاكنلاب هنم بسنلا لاتحال قتعي نكلو « بسنلا تبثي ال هنإف « هريغ نم بسنلا فورعم
 . ةهبش نع ءطولا وأ

 وبأ لاقو . قتعي : ةفينح وبأ لاق دقف « مع الو « ًادلاو الو « ًادلو حلصي ال ناك نإو

 ش . قتعي ال : يعفاشلاو , دمجو « فسوي
 نأ نيبتي اذهب . ( 507/5 عئانصلا عئادب ) و ( 8868/؟ ) رظنا . « يتنب »و « يمأ » يف ةلثمو

 هذه يف رفز بهذم ىلع علطأ ملو . ةفينح يبأ لوق وه افنإ ءرفز لوق هنأب فلؤما هركذ ام
 ش . ملعأ هللاو . ةلأسملا

 يدبع : لوقي وأ ٠ ينعيطت ال كنإ : ديري وهو «رح الإ تنأ ام » هدبعل لاق ول دمحأ بهذم )١(
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 «رخآ دبع هل باجتساف ُ هعساي هديبع نم ًادبع ىدان نم بابلا اذه نمو

 «  ًاعيمج هيلع ناقتعي : ليقف « لوألا تدرأ امنإ : لاقو « رح تنأ : هل لاقف

 ٠ . يوني : ليقو

 . مألا نود رح وهف هتمأ نطب يف ام قتعأ نم نأ ىلع «" اوقفتاو
 هؤانثتسا هل : ةفئاط تلاقف اهنطب يف ام ىنثتساو ةمأ قتعأ نيف اوفلتخاو

 تلاقف « ةئيشملاب قتعلا طوقس يف اوفلتخاو ' نارح امه : ةفئاط تلاقو

 هيف رثؤي : موق لاقو , كلام لاق هبو « قالطلاك هيف ءانثتسا ال : ةفئاط

 كلذكو . هللا ءاش نإ رح تنأ : هدبعل لئاقلا لوق ينعأ ٠ قالطلاك ءانثتسالا

 يعفاشلا لاقو « عقي : كلام لاقف . كلملا طرشب قتعلا عوقو يف اوفلتخا

 كله ال ايف قتع ال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مهتجحو « عقي ال : هريغو

 بابلا اذه ظافلأو . نيهلاب هايإ مههيبشت ةيناثلا ةقرفلا ةجحو (9 « مدآ نبا

 ههيبشت هيف ناميألا كلذكو « هطورشك هطورشو « قالطلا ظافلأب ةهيبش
 ظ . قالطلا ناميأب
 رهاظ يف قتعي ال هنإف « قتعلا كلذب دصقي الو . هقالخأ مركو ءهتفع ديري ءرح اذه -

 . ( 50/6 ينغملا ) رظنا . بهذملا

 عئادب ) رظنا . هدنع حيرصلا نم كلذ نأل ءوني مل نإو « هيلع قتعي ةفينح يبأ بهذمو
 . ( ؟؟27309/0 عئانصلا

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( قفتاو ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف .

 لو « مألا قتعأ اذإو . دمحأ بهذم وهو « مألا نود نطبلا يف ام قتعيف « نطبلا يف ام قتعأ ذإ (1)

 بلاطم ) رظنا . قتعي مل « نطبلا يف ام ىنثتسا اذإف « ًاعيمج ناقتعي امنإف « نطبلا يف ام نثتسي
 . ( 593/4 ىهنلا يلوأ

 لجلا قتع ء هل كولممب لماحلا هتمأ قتعأ ول امأ . دمحأ بهذكك ىلوألا يف يعفاشلا بهذمو
 تناك ول امأ « هتوقل لطبي ال قتعلاو « لطبي هنإف « عيبلا سكع « ىنثتسا ولو « عبتلا قيرطب

 ( 7171/١7 ةضورلا ) رظنا . رخآلا قتعب امهنم دحاو قتعي مل ءرخآ صخشل لماو « صخشل مالا

 . ( ؟ة5/5؟ ءاقفلا ةفحت ) رظنا . ةفينح ىبأ بهذم وهو ( جاتحملا ةفحت ) رظناو

 . يذمرتلاو « دواد وبأ هاور « مدآ نبا كلمي ال ايف قتع ال ٠ ثيدح (؟)



 ضل

 قتعلا يف نوعبات ءانبألا نأ ىلع روهجلا نأ اهنم : ةريثكف هماكحأ امأو
 . ًايبرع بألا نوكي نأ الإ : اولاقف موق ذشو « مألل ةيدوبعلاو

 نإ اهأطي نأ هل سيل : موق لاقف ٠ لجأ ىلإ قتعلا يف مهفالتخا اهنمو

 عيمج هل : موق لاقو . كلام لاق هبو .« به الو عيبي الو ةيراج تناك

 ىلع ةمدخلا طارتشا زاوج ىلع اوقفتاو . يعفاشلاو يعازوألا لاق هبو . كلذ

 نإ : هدبعل لاق نيف اوفلتخاو . قتعلا لبقو قتعلا دعب ةمولعم ةدم قتعملا
  هقتع كلمي مل هعاب اذإ هنأل قتعلا هيلع عقي ال : موق لاقف ءرح تنأف كتعب

 كلام لاق هبو « هعاب اذإ عئابلا لام نم ينعأ « هيلع قتعي هعاب نإ : لاقو
 بابلا اذه عورفو . يروثلاو هباحصأو ةفينح وبأ لاق لوألابو ٠ يعفاشلاو
 . ةيافك اذه يفو « ةريثك



 فتف

 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو .. يحرلا .نمحرلا هللا مس .

 : اهلست ملسو هبحصو

 0 "ء ةباتكلا باتك

 امأ . اهماكحأو اهطورشو اهناكرأ يف رصحني ةباتكلا يف يلكلا رظنلاو
 . اهتافصو هيلع دوقعملاو « دقاعلاو . هتفصو هطورشو دقعلا : ةثالثف ناكرألا

 هذه نم سنج سنج يف راصمألا لهأل ةروهشملا لئاسملا ركذن نحنو
 . سانجألا

 دقَعلا لئاسم يف لوقلا
 بجاو وه له : ةباتكلا دقع يف مهفالتخا ةروهشملا سنجلا اذه لئاسم نف

 وه : رهاظلا لهأ لاقو . بودنم هنإ : راصمألا ءاهقف لاقف.؟ هيلإ بودنم وأ

 0 < اريخ مهيف متماع نإ مهوبتاكف » : ىلاعت هلوق رهاظب اوجتحاو « بجأو
 . © بوجولا ىلع رمآلاو

 هكولمم قتع ىلع دحأ ربجي ال نأ وه لصألا نأ اوأر امل مهنإف روهمملا امأو
 مهنإف اضيأو « لصألا اذهل ةضراعم نوكت الئل بدنلا ىلع ةيآلا هذه اولمح

 هكلم نع هتبقر جورخ وهو هل عيبلاب هديس ىلع هل محي نأ دبعلل نكي

 كلذو « هكلام وه ضوع ريغ نع هجورخب هيلع هل محي ال نأ ىرحأف « ضوعب
 ماكحأ نم نوكت نأ برقأ يه ةلأسملا هذهو . ديسلل وه دبعلا بْسَك نأ

 ديسلا نأل . ةباتك تيمسو « ًالجؤم ىدؤي « هتمذ يف لام ىلع هدبع ديسلا قاتعإ » : ةباتكلا *
 « مضلا وهو « بتكلا نم ةباتك تيمس : ليقو « هيلع اقفتا اهب اباتك هدبع نيبو « هنيب بتكي
 ىلإ هيفرط دحأ مضي هنأل « ًاباتك زرحلا ىمس هنمو « ضعب ىلإ موجنلا ضعب مضي بتاكلا نال
 . تاقوألا يه موجنلاو « هزرخب رخآلا

 ش . 7 ةيآرونلا )١(

 . ( ؟١/80؟ يبطرقلا )و ( 3/٠ لحلا ) رظنا )١(
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 هسفن ديعلا يرتشي نأ وه ةلمجلاب دقعلا اذهو « هناكرأ نم نوكت نأ نم دقعلا

 لجألاو نوملاو نثلا دقعلا اذه ناكرأف . دبعلا هبستكي لامب هديس نم هلامو

 ناك اذإ زوجي هنأ ىلع اوقفتا مهنإف « نملا امأف . دقعلا اذه ىلع ةلادلا ظافلألاو

 . عويبلا يف طرتشي يذلا معلاب ًامولعم

 نأ زوجي : كلامو ةفينح وبأ لاقف « ام ماهإ هظفل يف ناك اذإ اوفلتخاو

 نم طسولا هل نوكيو اهفصي نأ ريغ نم دبع وأ ةيراج ىلع هدبع بتاكي

 بلط اذه يف ربتعا نف « هفصي ىتح زوجي ال : يعفاشلا لاقو « ديبعلا

 حاشتلا مدعو ةمراكملا هدوصقم دقعلا اذه نأ ىأر نمو « عويبلاب ههبش ةنياعملا

 دبعلا نيب زيجي كلامو « قادصلا يف مهفالتخا لاحك ريسيلا ررغلا هيف َرّوَج

 ماعطلا عيب لثم نم ينجألاو ينجألا نيب زوجي ال ام ابرلا سنج نم هديسو
 يعفاشلا كلذ عنمو « لُجَمَتَو عضو « نْيّدلا يف نْيَدلا خسفو , هضبق لبق
 . 9 ًاعيمج نالوقلا ةفينح يلأ نعو « دجأو

 امنإو ء هل هلامو هنأل ءابر هدبعو ديسلا نيب سيل هنأ هزاجأ نم ةدمعو

 . اهتدح ىلع ةنس ةباتكلا

 له يف اوفلتخاو « ةلجؤم نوكت نأ زوجي هنأ ىلع اوقفتا مهنإف لجألا امأو
 دنع دوجوم لام ىلع ةّلاح زوجت اهنأ ىلع مهقافتا دعب اضيأ كلذو « ةّلاح زوجت

 . ةباتك ال ةعاطق اهنومسي يتلا يهو : دبعلا

 لامي هديس نم هسفنو هلام اهيف دبعلا يرتشي يتلا يهف ةباتكلا امأو

 )١( نم ركب وبأ هركذ ام وهو دمحأو « يعفاشلا دنع حصي م « ًاقلطم ةمأ وأ « دبع ىلع هبتاك نإ . :

 يبأ لوق وهو ءزوجي رخآلاو ءزوجي ال : امهدحأ : نيهجو هيف يضاقلا ركذو . دمحأ نع ةلبانحلا
 . كلام بهذمل ( ؟85/؟ يفاكلا ) رظناو ( 4 ينغملا ) رظنا . كلامو « ةفينح

 . ( 52/5 ينغملا ) رظنا . يعفاشلا بهذكك ابرلاب لماعتلا يف دمحأ بهذمو



 ليلو

 وه سيل لاح لامب هديس نم هسفن يرتشي نأزوجي لهوه افنإ فالخلا عضوف
 لاقو « هنم ءيش ديسلا مزلي سيلو ءوغل مالكلا اذه : يعفاشلا لاقف ؟ هديب

 ماحلا ىلإ دبعلا هعفريو ديسلل ةباتكلا تمزل دق : كلام باحصأ ورخأتم

 . © دبعلا لاح بسحب لاملا هيلع ٌمُجَنيَ

 اهيف طرتشا هنأ الإ « ةباتكلا هدبعل بجوأ دق ديسلا نأ ةيكلاملا ةدمعو
 طرشلا نأ ةيعفاشلا ةدمعو . طرشلا لطبو دقعلا حصف « ًابلاغ رذعتي اطرش

 ءاهأطي ال نأ قو هعيراج عاب نك دتعلا لصأ نالطي وعي دسافلا

 دوصقم دض كلذو « هزجع.ىلإ ىدأ رضاح لام هل نكي ىل اذإ هنأ كلذو
 . ةباتكلا

 , ةمجنم نوكت نأ اهناكرأ نم ةباتكلا نأ ىلإ عجري ةيكلاملا لوق لصاحو
 هنأ ىلع اوقفتاو . دقعلا حصو طرشلا لطب نكرلا اذه دض اهيف طرتشا اذإ هنأو
 اذإ هنأ رح تنأف اهتيدأ اذإف مرد فلأ ىلع كتبتاك دقل : هدبعل ديسلا لاق اذإ
 له تكسو مهرد فلأ ىلع كتبتاك دق : هل لاق اذإ اوفلتخاو . رح وهف اهادأ
 وبأو كلام لاقف ؟ رح تنأف اهتيدأ اذإف : هل لوقي نأ نود ارح نوكي
 . هماكحأ عيمج نضتي وهف « يعرش ظفل ةباتكلا مسأ نأل . رح وه : ةفينح

 )١( عومجملا عم بذهملا ) يعفاشلا بهذمل رظنا ١6/550 (

 لطبيو « دقعلا خسفنيف « هئادأ ىلع ردقي مل « لاح ضوع ىلع هبتاك اذإ هنأل , يزاريشلا لاق
 بضغ هنأ هنع هللا يضر ناثع نينمؤملا ريمأ نع يور امل « نيمجن نم لقأ ىلع زوجي الو « دوصقللا
 نم لقأ ىلع زوجي ال هنأ ىلع لدف « نيمجن ىلع كنبتاكألو ,« كنبقاعأل : لاقو « هل دبع ىلع

 كلذ ٠ نيمجن ىلع ةباتكلا » : لاق هنأ ( هنع هللا يضر ) يلع نعو ٠ يناثلا نم ءاتيإلاو « .

 الاحزوجي « ةفينح يبأ بهذمو ( 27/4 ينغملا )و ( 097/7 يفاكلا )رظنا . دمحأ بهذموهو .

 ءاهقفلا ةفحت ) . ًالجؤم الإ زوجي ال يذلا مسلا سكع 200/5 ( .
 نع صن دري ل: يبطرقلا لاق . يبطرقلا هححص . دمجأو , يعفاشلا بهذدك لوألا كلام بعذمو
 يبطرقلا )رظنا ٠ ةعاطق اهنومسو 2 ةزئاج اهنإ نولوقي باحصألاو « ةلاحلا ةباتكلا يف كلام

 .( "اللا



 فتم

 لوق كلذ يف فلتخاو « ءادآلا ظفلب حرصي قىتح ارح نوكي ال : موق لاقو

 . © يعفاشلا

 رح تنأ : هدبعل لاق نيف كلامو مماقلا نبا لوق فالتخا بابلا اذه نمو

 ءرح وهو همزلي كلام لاقف ٠ كلذ يف بهذملا فلتخاف . رانيد فلأ كيلعو

 كيلع نأ ىلع رح تنأ . لاق نإ امأو . همزلي الو رح وه : مساقلا نبا لاقو

 ميرفك هيلع لاملاو رحوه : كلام لاقف « كلذ يف بهذملا فلتخاف « رانيد فلأ

 « ىدأ اذإ قتعي : ةباتك تناك لبق نإ : ليقو « ًادبع ىقب الإو ةيرحلا

 (9 مماقلا نبال نالوقلاو

 « ةقلطملا ةباتكلا هدنع زوجتو « دودحم لمع ىلع كلام دنع ةباتكلا زوجتو

 ةيق ىلع هدنع ةباتكلا زوجتو « حاكنلا يف لاحلاك هلثم ةباتك نأ ىلإ دريو

 هدنع زوجت هنإ : ليق انه نمو « نملاو نامزلا يف هلثم ةباتك ينعأ « دبعلا

 0 . ةّلاحلا ةباتكلا

 مل نإو « ةباتكلا تحص « ةيرحلا ىونو ءرح تنأف لقي. لو « فلأ ىلع كتبتاك : لاق اذإ )١(

 رظنا . يعفاشلا بهذم وهو. قتعلا لصحي ملو « حصي مل « هاون الو ٠ قيلعتلاب حرصي

 يف فلألا تبثو « لاحلا يف قتع « لبقف « فلأ ىلع رح تنأ : لاق اذإو ( ١/505؟ةضورلا )

 . ( قباسلا ردصلا ) . هتمذ

 . ( ؟836/ه عئانصلا عئادب ) رظنا . ةريخألا ةلئسملا يف ٠ ةقينح يبأ بهذم وهو

 « قتعي هنأ « فلأ كيلعو «رح تنأ : هدبغل لاق نم نأ دمحأ باحصأ نم نورخأتملا ركذ (؟)

 . قتعي ال : لاق « دبعلا ضري مل نإف : ليق . ديج
 تاودأ نم تسيل ىلع نأل « نيتياورلا ىدحإ يف كلذكقف . فلأ ىلع رح تنأ : لاق نإو

 . فلأ كيلعو « هلوق هبشأف « لدبلا الو « طرشلا

 ٠ كلاس لوق وهو ٠ نتعي م, ملال ةيناثلاو

 ش فأل



 فتن

 ةباتكلا مجنأ رخآ نم ديسلا عضي نأ دقعلا اذه طرش نم له فلتخاو

 هللا لام نم هوّشآو ١ : ىلاعت هلوق موهفم يف ميالتخال بتاكملا نع ائيش

  ةيآلا هذه نوبطاحتلا مث ةداسلا نأ ىأر مهضعب ن أ كلذو ." <« مكاَقآ يذلا
 كلذ اوأر نيذلاو « نيبّتاكملا نوعل اوبدن نيباسملا ةعامج مهنأ مهضعب ىأرو
 يف اوفلتخا كلذب اولاق نيذلاو ؟ بدنلا ىلع وأ بوجولا ىلع كلذ له اوفلتخا
 . 9 هدح مهضعبو « ءيش مسأ هيلع قلطني ام : مهضعب لاقف « بجاولا ردقلا

 عمجي لهو ؟ قهارملا ةباتك زوجت له اهادحإ : لئاسم هيفف َبَناَكْلا امأو
 هضعب دبعلا يف كلمي نم ةباتك زوجت لهو ؟ دحاو دبع نم رثكأ ةدحاولا ةباتكلا يف

 زوجت لهو ؟ يعسلا ىلع ردقي ال نم ةباتك زوجت لهو ؟ هكيرش نذإ ريغب
 . ؟ قر ةيقب هيف نم ةباتك

 . ( 881/8 ينغملا ) رظنا . حصأ : دمحأ نع ةياورلا هذهو : ةمادق نبا لاق

 3 #5 ةيآرونلا )

  مهديأ يف امم ًائيش موطعي نأب امإ « ةباتكلا لام يف مهتناعإب ةداسلل رمأ اذه : يبطرقلا لاق (؟)

 رخآ نم بتاكملا نع عضوي : كلام لاق . ةباتكلا لام نم ًائيش مهنع اوطحي وأ  ةداسلا ينعأ

 . ًافلأ نيثالثو « ةسخ نم فالآ ةسخ رمع نبا عضو دقو . هتبانك

 ينلا نع كلذ يور : يوارهزلا لاق . ةباتكلا عبر نوكي نأ هنع هللا يضر يلع نسحتساو
 نبا لاقو . اهرشع : ةداتق لاقو ؛ اهثلث نسحلا يبأ نب نسحلاو , دوعسم نبا نسحتساو « هدي

 « ءيش ممأ هيلع عقي ءيش لقأ ءيشلاو : يعفاشلا لاق « هدحي لو « ًائيش هنع طقسي : ريبج

 : ىلاعت هللا همحر كلام ىأرو « ديسلا تام نإ « ةثرولا ىلع ماحلا هب محيو « ديسلا هيلع ربجيو

 . ادح ةعيضولا ردقل ري مو ٠ بدنلا ىلع رمألا اذه

 نأ يف نيعمجأ سانلل « مهوتآو ١) هلوقب باطخلا امنإ : ةديربو « يعخنلاو ٠ نسحلا لاق دقو
 باطخلا اف : ملسأ نب ديز لاقو « مهاقر كاكف يف مثونيعي نأو « نيبتاكملا ىلع اوقدصتي
 يفو ) : ىلاعت هلوق هنضت يذلا وهو « مهظح ةقدصلا لام نم نيبتاكلا اوطعي نأب : ةالولل

 ل( يبطرقلا ) رظنا ٠ « باقرلا

 « يلع نع كلذ يور . قحسإو « دمحأو « يمفاشلا : بتاكملا ءاتيإ ديسلا ىلع بجي : لاق نمو
 . عبرلا هيلإ عفدي نأ بجي : دمحأ لاقف
 دقع هنأل ٠ بحاوب سيل : ةفينح وبأو ٠ كلامو ء يروثلاو « يعخنلاو , نسحلاو « ةديرب لاقو
 . ( 153/؟ ليبسلا رانم ) و ( 155/4 ينغملا ) رظنا . ةضواعم



 قفط

 وبأ اهزاجأف « لحلا غلبي مل يذلا يعسلا ىلع يوقلا قهارملا ةباتك امأف

 ةدمعف .. 9 ًاعيمج نالوقلا كلام نعو « غلابلل الإ يعفاشلا اهعنمو « ةفينح

 نيب ْرّوَجُي هنأ هطرتشي مل نم ةدمعو . دوقعلا رئاسب اههيبشت غولبلا طرت

 ىلع ةوقلا وه كلذ نم دوصقملا نأو « بناجألا نيب ُْرْوَجُيال ام هدبعو ديسلا
 1 ظ . غلابلا ريغ يف دوجوم كلذو « يعسلا

 ءاملعلا نإف ؟ دحاو دبع نم رثكأ ةدحاولا ةباتكلا يف عمجي له امأو

 سفنب ضعب نع ءالمح مهضعب نوكي لهف عجلاب انلق اذإ مث , كلذ يف اوفلتخا
 'امأف . فالخ ًاضيأ هيف ؟ مهعيمج قتعب الإ مهنم دحاو قتعي ال ىتح ةباتكلا

 يلوق دحأ وهو « موق همعنمو « كلذ زاوج ىلع روهجلا نإف ؟ عملا زوجي له

 ش . 9 يعفاشلا

 ةثالث عملا زاجأ نمل هيف نإف ؟ ضعب نع ءالمح مهضعب نوكي له امأو
 مهضعب ةلامح ينعأ « ةباتكلا دقع قلطمب بجاو كلذ : ةفئاط تلاقف : لاوقأ

 قلطمب كلذ همزلي ال : نورخآ لاقو «٠ نايفسو كلام لاق هبو « ضعب نع
 : يعفاشلا لاقو « هباحصأو ةفينح وبأ لاق هبو « طرشلاب مزليو دقعلا

 ىدأ اذإ مهنم دحاو لك قتعيو ءدقعلا قلطمب الو طرشلاب ال كلذزوحي ال

 . () هتصح َرْدَق

 ينغما )رظنا . يعفاشلا كلذ نم عنمو « ةفينح يبأ بهذم وهو « قهارملا ةبتاكم دمحأ زاجأ )١(
 * فش ةضورلا )و ( 21/1

 ةفينح يبأ بهذمل رظناو ( ةضورلا ) و ( 2/77٠6 عومجملا عم بذهملا ) يعفاشلا بهذمل رظنا (؟)
 ٠ | . ( عئانصلا عئادب ) زاوجلاب

 لفكتي نأ طرشو « ًاديبع بتاك اذإ وهو ( 510/١7 ةضورلا ) ةلئسملا هذه ئعفاشلا بهذمل رظنا (؟)

 ش . دساف طرش هنأل « ةباتكلا ثدسف « موجنلاب ًاضعب مهضعب

 ءزوجي ال ةفينح ينأ بهذم سايقو « ةباتكلا دسفت ال : ميدق لوق يفو « ديدجلا يف هلوق وهو

 .( ع عئانصلا عئادب ) رظنا .٠ زئاج ناسحتسالا يفو

 ضوعلا نأل ل دحاو ضوعب ةدحاو ةقفص هديبع نم ةعامج بتاكي نأزوحي : دمجأ بهذمو



 فلاشي

 ًادحاو مزلي ام ردق نأل ءررغلا نم كلذ يف ام ةكرشلا عنم نم ةدمعف

 هنأل « ةباتكلا يف فختسي ريسيلا ررغلا نأ هزاجأ نم ةدمعو . لوهجم كلذ نم

 تناك امل هنأ هتجحف كلام امأو . هديسل هلامو دبعلاو « هدبعو ديسلا نيب

 . دحاولا صخشلا كحك مهكح نوكي نأ بجو ةدحاو ةباتكلا

 ةلاج نيبو اهنيب قرف ال ضعب نع مهضعب ةلامح نأ ةيعفاشلا ةدمحو ٠
 .عضوملا اذه يفزوجتال :لاقزوجتال ةباتكلا يف نييبنجألا ةلامح نأ ىأر نف نييبنجألا

 هنأك اذهو ؛هيلع عجري ءيش ليمحلل نكي ل بتاكملازجعاذإهنأل ةباتكلا ةلامح اوعنماغإو

 نأ كلذ يفرهظي يذنلاافإو «ضعب نع مهضعب ديبعلا ةلامح يفرهظي سيل

 « هيلع ردقيال نم زجعب يعسلا ىلع ردقي نم زجعي نأل ببس وه طرشلا اذه
 جرخي نأل ًاببس نوكي عملا نإ : ًاضيأ لاقي نأ الإ « ةباتكلاب صاخ ررغ وهف

 نم قرب دوعي اك وهف أرح جرخي ىتح ىعسي نأ هسفن نم ردقي ال نم ارح

 . يعسلا ىلع ردقي ال نم ةيرحب دوعي كلذك . يعسلا ىلع ردقي

 اهيف زوجت يتلا قوقحلا يف يبنجألا عم ينجألا ةلاحب اههبشف ةفينح وبأ امأو
 ريجي ال ًاضيأ اذه عم وهو « طرش ريغب اهمزلي مو « طرشلاب اهمزلأف « ةلاملا
 . ةباتكلا ةلامح

 بتاكي نأ امهدحأل له اوفلتخا ءاماعلا نإف نيكيرشلا نيب دبعلا امأو
 . ةخوسفم ةباتكلاو كلذ هل سيل : مهضعب لاقف « هبحاص نذإ نود هبيصن

 نأ زوجي ال : ةفئاط تلاقو « مهصصح ردق ىلع مهنيب يه اهنم ضبق امو

 : تلاقف ةقرف تقرفو « هكيرش بيصن نود هدبع نم هبيصن لجرلا بتاكي
 « كلام لاق لوألا لوقلابو « هكيرش نذإ ريغب زوجي الو هكيرش نذإي زوجي

 نم هتصحب ًابتاكم مهنم دحاو لك ريصيو  دحاو نئثب نيدبع حاب ول اك « حصف « مولعم هتلمجب
 . ةيقلاب ضوعملا ىلع طقسيف « ضوع هنأل « دقعلا نيح مهتيق ردق ىلع مهنيب مسقني « ضوعلا
 . ةلبانحلا بهذمل ( 707/؟ يفاكلا ) رظنا



 فتلدل

 دحأ يف ' يمفاشلاو ةفينح وبأ لاق ثلاثلابو « دمحأو ىليل يبأ نبا لاق يناثلابو

 . © كلام لوق لثم رخآ لوق هلو « هيلوق

 ىلع ميوقتلاب هلك دبعلا قتعي نأ ىلإ ىدأل كلذ زاج ول هنأ كلام ةدنعو

 نأ ىأر نمو « قتعلا ضيعبت يف الإ زوجي ال كلذو ,« هنم هظح بتاك يذلا

 , ًارسوم ناك اذإ ةباتكلا ىدأ اذإ هقتع متي نأ هيلع نأ ىأر هبتاكي نأ هل

 عني سيل نكل ٠ مصخلا هيلع هقفاوي ال لصأب جاجتحا وه انه كلام جاجتحاف

 بتاكملل لاملا ءادأ ةيفيك يف ىري ةفينح وبأو « فيعضف نذإلا طارتشا امأو

 ذخأي هبتاك يذلا كيرشلل ىدأ ام لك نأ هكيرش نذإ نع ةباتكلا تناك اذإ

 متي ىتح هيف هل ىعسيف دبعلا ىلع يقابلاب عجريو « هبيصن يناثلا كيرشلا هنم

 نإو « بهذملا ىلع حصي مل ءرخآلا نذإ ريغب سدبعلا نيكيرشلا دحأ بتاك نإ يعفاشلا بهذم )١(
 « ةرفاسملاو « ددرتلا نم هغنمب رخآلا كيرشلا نأل « حصي ال : امههرهظأ : نالوقف « هنذإب ناك

 . ( 58 / ١١ ةضورلا ) رظنا . ةاكزلا نم نيبتاكملا مهس هيلإ فرصي نأ نكمي الو

 هل ناك اذإ ء دمحأ بهذمو ( ١458 / © عئانصلا عئادب ) ةفينح يبأ بهذمل فلؤملا هركذ امرظناو

 هيف نذأ ءاوسو « هريغل ًاكولمم مأ « أَرُح هيقاب ناك ءاوس « هنم حصتو « هتبتاكم هلف « دبع فصن

 نباو « محلا لوق وهو . ةلبانحلا نم ركب يبأو « يقرخلا مالك رهاظ اذهو . نذأي مل مأ ٠ كيرشلا
 هركو . يربنعلاو ء« كلامو . حلاص نب نسحلاو « يرصبلا نسحلا نع كلذ يكحو . ىليل يبأ
 .هكيرش نذإ ريغب هتباتك دامحو . يروثلا

 رظنا ٠ هدي يف ام فصن هكيرشل نضيف « هدقت نوكي نأ الإ « هتذئر لعف نإ : يروثلا لاقو

 . ( 200/9 ينغملا )

 « هيف افلتخا مأ , ضوعلا يف ايواست ءاوس ء دمحأ دنع زاج « اعم هابتاكف « نيلجرل ناك اذإو

 وبأ لاق اذهو : نيدققع مأ « دحاو دقع يف ناك ءاوسو ٠ فلتخا مأ « هيف اهابيصن قفتا ءاوسو

 قباسلا ردصلا ) . كللملا يف يواستلا عم لاملا يف الضافتي نأ زوجي ال : يعفاشلا لاقو

 .( تع

 لمأتف . ركذ اكسيل « ىليل يبأ نباو ء دمحأو « يعفاشلا بهذمل هركذ ام نأ نيبتي اذهيو

 1 . كلذ



 قرش

 . لوألا نع دعب هيف اذهو « هيلع هبتاك ناك ام هل

 نأ مهنيب معأ ايف فالخ الف يعسلا ىلع ردقي ال نم ةبتاكم زوجت له امأو

 . "م ًاريخ مهيف ٌمُتْمِلَع نإ > : ىلاعت هلوقل يعسلا ىلع ًايوق نوكي

 نإ » : هلوق يف نيبتاكملا يف هللا هطرتشا يذلا ريخلا ام ءاماعلا فلتخا دقو

 لاملا : مهضعب لاقو « ةنامألاو باستكالا : يعفاشلا لاقف 4 ًاريخ مهيف متماع

 نم بتاكي نأ ءاماعلا ضعب ركنأو . نيدلاو حالصلا : نورخآ لاقو « ةنامألاو

 )١( ةيآرونلا 5١ . 0 1 1

 دنع يبطرقلا لاق دقف « رظن هيف « ًايوق نوكي نأ مهنيب ملعأ ايف فالخ ال : فلؤملا لوقو

 يعخنلاو « نسحلا ءادألاو لاملا : دهاجمو « لاما : ءاطعو « سابغ نبا لاق ( ًاريخ ) هلوق «

 باستكالا ىلع ةوقلاوه : نولوقي معلا لهأ ضعب تعمس : كلام لاقو . ةنامألاو نيّدلا «

 ءريخلاو « ةالصلا ةماقإ : يناماسلا ةديبع لاقو . يعفاشلا لوق وهو « هوحن ثيللا نعو « ءادألاو

 نوكي فيكف « هالومل لام دبعلا نأل « اندنع حصي ال لاملا هنإ : لاق نم لوقو : يواحطلا لاق

 ريخلا نإ لقي مل نم :رمع وبأ لاقو . قدصلاو « نيّدلا مهيف متاع نإ : اندنع ىنعملاو « لام هل.
 حالصلاو . ريخلا هيف تماع : لاقي افنإو ء الام مهيف متاع نإ : لاقي نأ ركنأ « لاملا انه «

 ثيدحو : يطرقلا لاق . لاملا هدنع تماع : لاقي امنإو . لاملا هيف تماع : لاقي الو « ةنامألاو

 . لاملا ريخلا نإ : لاق نم لوق دري ةريرب
 بتاكي نأ ةركي رمع نبا ناكف « هل ةفرح ال نم ةباتك يف ءاماعلا فلتخا : يبطرقلا لاق مث

 بتك » : لاق مازح نب مكح ىورو . يسرافلا ناماس نع هوحنو « ةفرح هل نكت مل اذإ « هدبع

 ىلع مهءاقرأ اوبتاكي نأ نيماسلا نم كلتبق ْنَم هناف دعب امأ : دعس نب ريمع ىلإ باطخلا نب رمع

 « ةفينح وبأو ٠ كلام كلذ يف صخرو « قحسإو « دمحأو « يعازوألا ههركو « « سانلا ةلأسم
 هركي اهلل ةفرح ال يتلا ةمألا نأو « كلذ ةهارك كلام نع يورو . يلع نع يورو . يعفاشلاو

 . ( ؟١/83؟ يبطرقلا ) رظنا . اهداسفإ نم هيلإ يدؤي امل « اهتبتاكم

 دعب كلذكو « ةوقلا وهو , طرشلا اذه ىلع قافتا كانه سيل نأ نيبتي يبطرقلا نع هانلقن اهف

 مهضعب ناك نإو ٠ طرشلا اذه ىلع اوقفتي م مهأ حضتا ٠ ةفلتخلا بهاذملا بتكل انتعجارم
 . هطرتشا

 مهنيب فالخ الأ ينعي اذهو 4# ًاريخ مهيف متاع نإ ) : ىلاعت هلوق ًاعيمج مهتجح فلؤما ركذ دقو'
 . كلذ لمأتف « ؟ نذإ قافتالا نيأف ؟ ريخلا وه ايف ءاماعلا فالخ ركذ مث ءركذ اك



 ضنك

 تبتوك اهنأ » ةريرب ثيدحل مهضعب كلذ زاجأو « لاؤسلا ةفاخم هل ةفرح ال

 نأ ةفاخم ةعانصب امل باستكا ال ىتلا ةمألا بتاكت نأ هركو « سانلا لأست نأ

 قر ةيقب هيف نم لكو ةربدملا ةباتك كلام زاجأو « انزلا ىلإ ةعيرذ كلذ نوكي
 . اهمدختسي نأ كلام دنع هل سيل ذإ دلولا مأ الإ

 سا *خ *

 بتاكملا يف لوقلا

 ريغ كلملا حيحص ًاكلام نوكي نأ هطرش نأ ىلع اوقفتاف بتاكملا امأو

 ؟ ال مأ هدبع بتاكي نأ بتاكمال له اوفلتخاو . مسجلا حيحص هيلع روجحم

 بتاكي نأ كلام زجي مو ءزوجي ال امم بتاكملا لاعفأ نم زوجي اهف اذه يقأيسو
 زوجي ال كلذكو « قتعي نأ هلزوجي الو قتع ةباتكلا نأل ةراجتلا يف هل نوذأملا ٌدبعلا
 هتباتك نم يف ناك اذإ كلذ ءامرغلا زيجي نأ الإ « هلام نيدلا طاحأ نم ةباتك

 . © هتبقر نمت لثم تعيب نإ

 وأ زوجتف حصي ىتح فقوت ثلثلا يف هدنع اهنإف ٠ ضيرملا ةباتك امأو

 نإو كلذك ناك ىباح نإ : ليق دقو « ءاوس قتعلاك ثلثلا نم نوكتف تومي

 ينارصنلا ةبانتتك هدنع زوجتو « قتع ضرملا يف وهو ىدأ نايف « ىعس باحي م
 تاروهشم يه هذهف . هدنع مسملا دبعلا هيلع عابي اك هيلع عابيو ملسملا
 . ةباتكلاو بتاكملاو بتاكملا ينعأ ٠ ناكرألاب قلعتت يتلا لئاسما

 . زوجت ال يتلا نم اهيف زوجت يتلا طورشلا كلذكو « ةريثكف ماكحألا امأو

 قتعي ىتم لاقي نأ وه دقعلا اذه يف ىلوألا ماكحألا سانجأ نوكت نأ هبشيو
 « قري وأ قتعي نأ لبق تام نإ هلاح فيكو « قريف زجعي قمو بتاكلا

 )١( انيدل ةعوبطملا خسنلا شماه يف ءاج :

 خسنلا ضعب يف اذكه ٠ باوصلا وه هلعلو ( تعيب نإ ) ظفل طاقسإ اهضعب يفو .
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 رجح نم هيلع يقب ام زييمتو « لخدي ال نمم ةباتكلا لاح يف هعم لخدي نمو

 سنج يف يتلا ةروهشلا ماكحألا لئاسم ركذب أدبنلف . هيلع قبي مل امم قرلا
 . ةسخلا سانجألا هذه نم [ سنج ]

 0# #ا *

 لوألا سنجلا

 ىدأ اذإ قرلا نم جرخي هنأ ىلع اوقفتا منإف ؟ قرلا نم جرخي ىتم امأف

 : روهمجلا لاقف «٠ ضعبلا ىدأ دقو ضعبلا نع زجع اذإ اوفلتخاو « ةباتكلا عيمج

 نع يورو . ضعبلا نع زجع اذإ قري هنإو « ءيش هتباتك نم يقب ام دبع وه
 نأ : اهدحأ : ةعبرأ لاوقأ روهملا هيلع يذلا لوقلا اذه ىوس مدقتملا فلسلا

 . ىدأ امردقب هنم قتعي هنأ : يناثلاو . ةباتكلا سفنب قتعي بتاكلا

 وهف الإو ثلثلا ىدأ نإ : عبارلاو « رثكأف فصنلا ىدأ نإ قتعي هنأ : ثلاثلاو
 . 0 دبع

 )١( ةشئاعو « تباث نب ديزو « هنباو ءرمع نع يور ٠ اولاق مهنأ يرهزلاو « بيسلا نب ديعسو :
 » نب ناهلسو « ملاسو « مساقلا لاق هبو « مرثألا مهنع هاور « مهرد هيلع.يقب ام دبع بتاكملا

 ءاطعو ء راسي ٠ كلامو « ةمربش نباو « يروشلاو « ةداتقو ٠ يعفاشلاو « يعازوألاو «
 ةماس مأ نع كلذ يورو . دمحأو « ةفينح وبأو « قحسإو .

 يقب ام بتاكم نم نبجتحي ال ْعتِلَع ينلا جاوزأ نك : لاق « ةبالق يبأ نع هدانساي ديعس ىورو
 رانيد هيلع .

 زجعو «رانيد ةئامعست هيلإ ىدأف ء رانيد فلأ ىلع ًامالغ بتاك رمع نبا نأ ءاطع نع هدانسإبو

 قرلا يف رمع نبأ هدرف ءرانيد ةئام نع .

 هنع هزجعب قرلا ىلإ هدري الف « هيلإ هدر بجي هنأل « قتع « اهعبر نع .

 لاق هنأ هلع يبنلا نع سابع نبا ىور امل ىدأ ام ردقب قتعي : هنع هللا يضر يلع لاقو : ٠ اذإ
 ةيد ىدأ ام ةصحب بتاكملا ىدؤيو « هنم قتع ام باسحب ثرو ء ًاثاريم وأ « ًاًدَح بتاكملا باصأ

 . نسح ثيدح : لاقو « يذمرتلا هاور « دبع ةيد يقب امو ء رح

 نع كلذ يورو « هيلع قر الف ءرطشلا ىدأ اذإ هنأ اههنع هللا يضر يلعو ءرمع نع يورو



 ضىنف

 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع دواد وبأ هجرخ ام روهملا ةدمعو
 وهف قاوأ ةرشع الإ اهادأف ةيقوأ ةئام ىلع بتاك دبع ايأ » : لاق مَنِ ينلا نأ

 . () « دبع وهف ةرشع الإ اهادأف رانيد ةئام ىلع بتاك دبع اميأو « دبع

 نأكف « عيبلاب هايإ ههيبشت ةباتكلا دقع سفنب قتعي هنأ ىأر نم ةدمعو

 !؟ « لام اب هعبتي نأ الإ هل نكي مل زجع نإف « هديس نم هسفن ىرتشا بتاكملا
 . تام دقو لجأ ىلإ هنم هارتشا نم سلفأ ول

 نع ريثك نب ىحي هاور ام ىدأ ام ردقب هنم قتعي هنأ ىأر نم ةدمعو

 ةيد ىدأ ام ردقب بتاكملا ىدؤي » : لاق مُدِلَم ينلا نأ س ابع نبا نع ةمركع

 لّبق نم هيف فالخلاو « " ١ يئاسنلا هجرخ « دبع ةيد هنم قر ام ردقبو رح

 هب ىضقو « ميرغ وهف « هتيق ردق ىدأ اذإ « هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع لاقو . يعخنلا -

 . حيرش

 هيلع هلوق لوألا لوقلا ليلدو . نيتنس زجعلا دعب يعستسا ء زجع اذإ : بتاكملا يف نسحلا لاقو

 « قيقر وهف « قاوأ رشع ىلع زجعف « ةيقوأ ةئام ىلع همالغ بتاك لجر اهأ » مالسلاو ةالصلا
 ينغلا ) رظنا . دواد وبأ هور « مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 . ( 588/١5 يبطرقلا ريسفت ) رظناو ( 8

 «ةيقوأ ةئامب بتوك دبع اهأ » : لاق ٍعِلَط ينلا نأ هدج نع يأ نع بيعش نب ورع ثيدح )١(
 اهركذ يتلا ةدايزلا_نودب يئاسنلا الإ ةسمخلا هاور « قيقر وهف « تايقوأ ةرشع الإ اهادأف

 . بيرغ : يذمرتلا لاقو « هححصو « ماحلا ًاضيأ هجرخأو . فلؤملا
 ملعلا لهأ نم تيضر نم َرأ لو « ارْمع الإ ْهَقلَم يبنلا نع اذه ىور ًادحأ دجأ مل : يمفاشلا لاق

 . نيتفملا ايتف اذه يلعو « هتبثي
 , ماحلاو ؛ يئاسنلاو دواد وبأ ه هاور « مثرد هيبتاكم نم هيلع يقب ام دبع بتاكملا » ظفل يفو

 هيفو ٠ شابيع نب ليعامسإ ةياور نم وهو « مارملا غولب يف هدانسإ ظفاحلا نسحو « نابح نباو
 اا . لاقم
 ءاطع ًاضيأ هدانسإ يفو : يناكوشلا لاق . أطخ يدنع وهو ءركنم ثيدح وه : يئاسنلا لاقو

 راطوألا لين ) رظنا : مزح نبا لاق اك هنع عمسي ملو « بيعش نب ورمع نع يناسارخلا

 .( هك

 ةسنلا ه هاور « دبعلا ةيد يقب امو ءرحلا ةيد ىدأ ام ةصحب بتاكل ىَْؤي » سأيع نبأ ثيدح (؟١)

 . ةجام نيا الإ



 ضتقن

 نع ىور هنأ لبق نم بيعش نب ورع ثيداحأ يف فالخلا نأ اك « ةمركع

 . سابع نبا ثيدحب ينعأ « يلع لاق لوقلا اذهو « ةفيحص

 دوعسم نبأ ناكو . قتع رطشلا ىدأ اذإ هنأ باطخلا نب رمع نع يورو
 . ثلثلا ىدأ اذإ : لوقي

 مهنم ردص اذإ ريدقتلا نأ رهاظلاف ء ةجح نكت مل نإو ةباحصلا لاوقأو
 ىدأ اذإ : سماخ لوق ةلأسما يفو . ُمُهَتَعَلَب ةنس كلذ يف نأ ىلع لوم هنأ

 ةيقلا ىدأ نإ ليق دقو . 7 لاملا يقاب يف ًايدع يقبو . قتع عابرألا ةثالثلا

 مأو رمع نع رهشألاو « تباث نب ديزو رمع نباو ةشئاع لوق وهو ميرغ وهف

 كلذو ءراصمألا ءاهقف هدقعا يذلا وه ءالؤه لوقو ء روهملا لوق وهو ةماس

 يف كلام كلذ ىور ءاهيف كش ال ةحص مهنع كلذ يف ةياورلا تحص هنأ

 نيع يف عجري تاعيبملا نألو « تاداسلا لاومأل طوحأ وهف ًاضيأو . هئطوم

 . يرتشملا سلفأ اذإ هل عيبملا

* 0 ١ 

 يناثلا سنجلا

 ضعبلا نع امإ زجع اذإ قري افإ هنأ ىلع اوقفتا مهإف « قري ىتم امأو
 مهفالتخا انمدق ام بسحب لكلا نع امإو .

 هل سيل مأ « ببس ريغ نم ءاش اذإ هسفن زجعي نأ دبعلل له اوفلتخاو

 يف يهو دبعلا قح يف مزال دقع ةباتكلا : يعفاشلا لاقف ؟ ببسب الإ كلذ

 لاجرو « لسرمو ء دنسم يئاسنلا دنع وهو « يرذنملاو « دواد وبأ هنع تكس : .يناكوشلا لاق م

 ّْ . ( ٠١3/5 لينلا ) رظنا .: تاقث دواذ يبأ دنع هدانسإ 0

 )١( يضاقلاو ءركب يبأ لوق هنأ انركذ دقو . هنع جيرج نبا هآور « حابر يب. نب ءاطع لوق وهو «

 ةلبانحلا نم باطخلا يبأو .



 ضدي

 نم مزال دقع ةباتكلا : ةفينح وبأو كلام لاقو « ةمزال ريغ ديسلا قح
 دبعلا نأ كلذ يف كلام بهذم ليصحتو . ديسلاو دبعلا نيب يأ : نيفرطلا
 ديري نأ امإف افلتخا اذإ مث , افلتخي وأ زيجعتلا ىلع اقفتي نأ ولخي ال ديسلاو

 ىلع ءاقبلا ديسلا هب ديري هنأ ينعأ « سكعلاب وأ « دبعلا هابأيو زيجعتلا ديسلا

 ١ . "ازيجعتلا دبعلا ديريو « ةباتكلا
 نأ : امهددحأ : نيمسق نم رمألا ولخي الف زيجعتلا ىلع اقفتا اذإ امأف

 ةباتكلا يف دلو لخد ناك نإف . نوكي ال وأ دلو ةباتكلا يف لخد نوكي
 كلذ يفف دلو هل نكي مل نإو .زيجعتلا زوجي ال هنأ هدنع فالخ الف

 . ةفينح وبأ لاق هبو « لام هل ناك اذإ زوجي ال هنأ اهادحإ : ناتياور

 هنم هقح طقسأ هنأل ءزجعلا لبق هخسف ديسلا كلي م ء دقعلا دقعنا اذإ « يعفاشلا بهذم )١(

 ءادأ نم عنتمي نأ دبعلل زوجيو « عيبلاك ؛ ضوعلا نع زجعلا لبق هخسف كلمي ملف « ضوعلاب
 هقتع يف ًاطرش لعج اذإ , همزلي مل ء هقتع يف ًاطرش لعجي مل اذإ , همزلي ال ام نأل ء لاملا

 ( 552/١6 بذهملا ) رظنا . يعفاشلا باحصأل ناهجو هيف ؟ خسفي نأ كلي لهو « لفاونلاك
 ةفحت ) رظنا . دبعلا قح يف مزال ريغو « ديسلا قح يف مزال هنأ ينعأ : ةفينح يأ بهذم وهو

 . ( 588/١ ءاهقفلا

 . حيحص ريغ ةفينح يبأو ٠ يعفاشلا بهذمل فلؤملا هركذ ام نأ نيبتي اذهيو

 زجعي نأ هل افإو « لاحب اهخسف دبعلا كلمي الو « نيفرطلا نيب مزال دقع وه : دمحأ بهذمو
 . بسكلا نم عنتميو « هسفن

 « بتاكملا نأ ىلع معلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ : هلوق رذنملا نبا نع ةمادق نبا لقنو

 نأ لاحب هكرتو , هتبلاطم نع ديسلا فقوف « اهلك هموجن وأ « ناجن وأ « مجن هيلع لح اذإ
 هلف  عوجرلا هل ادب مث ء هب هلجأ نإف . لوألا دقعلا ىلع نيتباث اماد ام خسفنت ال ةباتكلا

 « اههنع زجعف « ناجن هيلع لح نإو « ضرقلاك « ليجأتلاب لجأتي ال لاحلا نيدلا نأل « كلذ
 « ناطلس الو « ماح روضح ريغب كلذ هلف « قرلا ىلإ هدرو « ةباتكلا خسف ديسلا راتخاف

 « يعفاشلاو « ةفينح يبأو « يعخنلاو « حيرش لوق وهو « رمع كلذ لعف « ةبانتسالا همزلت الو
 لاقو ٠ كلام نع اذه وحن ىكح « ضاق دنع الإ هزجع نوكي ال : ىليل يبأ نبا لاقو ء دمحأو

 رظنا . كلذ وحنو « نيرهش : يعازوألا لاقو . نيتنس زجعلا دعب ينؤتسا ء زجع اذإ : نسحلا
 ..( 258/6 ينغملا )



 فني

 نكي م ديسلا ىبأو زيجعتلا دبعلا بلط نإ امأف . كلذ هلزوجي هنأ : ىرخألاو
 ديسلا دارأ نإ امأو . يعسلا ىلع ةوق هل تناك وأ لام هعم ناك نإ دبعلل كلذ

 تبثي نأ دعب كلذو . ماح محب الإ هدنع هزجعي ال هنإف . دبعلا هابأو زيجعتلا
 . ءادألا ىلع ةردق الو هل لام ال هنأ ماحلا دنع ديسلا

 يعفاشلا ةدمعف * ةلأسللا يف فالخلا لصأ يف مهتلدأ ةدمع ىلإ عجريو
 ينيرتشت نأ ديرأ ينإ » : امل لوقت ةشئاع ىلإ تءاج ةريرب نأ يور ام

 « ةبتاكم يهو اهوعابف اهلهأ تءاجف « كلهأ دارأ نإ : اهل تلاقف « ينيقتعتو

 . (! يراخبلا هجرخ

 اذه يف دبعلا كح نألو . ةمزاللا دوقعلاب ةباتكلا مههيبشت ةيكلاملا ةدمعو

 موزللا نوكي نأ اهنأش نم دوقعلا نأ كلذو ديسلا كحك نوكي نأ بجي ىنعملا
 مزال ريغو فرط نم ًامزال نوكي نأ امأو . نيفرطلا يف ًايوتسم رايخلا وأ اهيف
 عاب يذلا نأب ةريرب ثيدح اوللعو . لوصألا نع جراخف يناثلا فرطلا نم

 قح ةباتكلا يف بلغملا ناك امل : لوقت ةيفنحلاو . اهتبقر ال اهتباتك تناك اهلهأ
 ديسلا وهو هيلع بلغملا رخآلا قح يف ًامزال دقعلا نوكي نأ بجو « دبعلا
 مزال وهو هديب يذلا قالطلا ناكل جوزلا قح يف مزال ريغ هنأل « حاكنلا هلصأ

 عقو ايف مزال دقع هنإ : لوقت نأب اذه ىلع ضرتعت ةيكلاملاو « ةجوزلا قح يف

 . قادصلا عجرتسي نأ هل سيل ناك ذإ ضوعلا هب
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 ثلاثلا سنجلا

 نود تام اذإ هنأ ىلع اوقفتاف « ةباتكلا يدؤي نأ لبق تام اذإ هكح امأو

 دلو نع تام اذإ اوفلتخاو . ّقَرُي هنأ ًائيش ةباتكلا نم يدؤي نأ لبق دلو

 جتحا نم ةيعفاشلا نم رأ مل . ( صيخلتلا ) رظنا . يئاسنلا هاورو « هيلع قفتم ةريرب ثيدح )١(

 . يعفاشلا لوقل ثيدحلا اذهب



 ضلال

 هودأ ةباتكلل ءافو هيف الام كرت نإف ء هكحك هدلو مح : كلام لاقف

 مهيبأ موجن ىلع اوقب يعسلا ىلع ةوق مل تناكو آلام كرتي مل نإو ءاوقتعو

 يعسلا ىلع ةردق الو لام ال مهدنع نكي مل نإو ءاوقتْعُي وأ اوزجُعَي ىتح

 ثاريم كح ىلع هوثرو هلام نم ءيش ةباتكلا نع لضف نإ هنأو ءاوقر

 نم مهاوس نود هعم ةباتكلا يف مث نيذلا هدلو الإ هثري سيل هنأو  رارحألا

 . ةباتكلا يف هعم يذلا دلولا ريغ ثراو هل ناك نإ هيثراو

 ٌعيمج كرت يذلا لاملا نم هتباتك ءادأ دعب هثري هنإ : ةفينح وبأ لاقو

 . هتثرو رئاسو رارحألا هدالوأو ةباتكلا يف اودلو وأ مهيلع بتاك نيذلا هدالوأ

 يف اودلو وأ مهيلع بتاك نيذلا الو رارحألا هونب هثري ال : يعفاشلا لاقو

 ةباتكلا نم اوعسي نأ مهيلع بتاك نيذلا هدالوأ ىلعو « هديسل هلامو « ةباتكلا

 بألا ةصح طوقسبو « مهنع بألا ةصح طقستو « اهنم مهظوظح رادقم يف

 : مهضعب لاق اهطوقسب اولاق نيذلاو . نييفوكلا رئاسو ةفينح وبأ لاق مهنع
 رادقم ىلع هتصح : ليقو « نملاب : ليقو « يعفاشلا لوق وهو « ةيقلا ربتعت

 مهيلع بتاك نيذلا ءانبألا نع بألا ةصح طوقسب ءالؤه لاق امنإو . سوؤرلا

 عبت مهف ةباتكلا يف دالوأ هل دلو نم نأل « ةباتكلا يف اودلو نيذلا ال

 . 9 مهيبأل

 كلذلو « ضعب نع ءالمح مهضعب ةدحاو ةباتك نيبتاكملا نأ كلام ةدمعو

 نأ يناثلا قيرفلا ةدمعو . يقابلا نع هتصح طقست مل تام وأ مهنم قتع نم

 : لاوقأ ةثالث ىلع هئاريم يف ءاماعلا فلتخا دقف ٠ بتاكملا تام اذإ : يبطرقلا لاق )١(

 دلو هلو « هتباتك نم هيلع يقب امم رثكأ الام كرتو « كله اذإ بتاكملا نأ : كلام لوق : لوألا

 مهكح نأل « هتباتك ءاضق دعب لاملا نم يقب ام اوثرو « مهيلع بتاك وأ « هتباتك يف اودلو

 ولو « هقتعب الإ نوقتعي الو « الام فلخي ملول « هتباتك نم يقب ايف يعسلا مهيلعو , هكحك
 عيمج يف هل نوواسم مهأل « هثاريب ىلوأ مهف ٠ هيلع نوقتعي مهنأل مهيلع كلذب عجر ام مهنع ىدأ
 . هلاح



 اضنشم

 لوق لثم هئطوم يف ناورم نب كلملا دبع نع كلام ىورو . نضضت ال ةباتكلا
 . نييفوكلا

 , ًابتاكم تومي هنأ كلام دنعف ؟ بتاكلا هيلع تومي اذام مهفالتخا ببسو

 هذه ىلعو . ًادبع تومي هنأ يعفاشلا دنعو « ارح تومي هنأ ةفينح يبأ دنعو

 امهنيب سيل ةيرحلاو ةيدوبعلا نأ يعفاشلا ةدمعف . هيف محلا اونب لوصألا
 هتباتك ءادأب بجت افإ هتيرح نأل « دعب أرح سيلف بتاكملا تام اذإو ء طسو
 . تيملا قتعي نأ حصي ال هنأل ًادبع تام هنأ يقب دقف « دعب اهدؤي م وهو

 « هيلع بتاك يذلا لاملا دوجو عم هتومب عقو دق قتعلا نأ ةيفنحلا ةدمعو

 لاملا دوجوب هل ةلصاح نوكت نأ بجي ةيرحلاو « هسفن قري نأ هل سيل هنأل
 ةيدوبعلا نيب ةطسوتم ةلاح ىلع هتوم لعجف كلام امأو . ديسلا ىلإ هعفدب ال

 َمُكَح هل َلَعَج هنم زارحألا هدالوأ ْتَرَوُي ل ثيح نف « ةباتكلا يهو ةيرحلاو

 « هدلو عيمج هثريو ء أرح تام دق هنأك لعجو « هتباتك عيمج هلام نم هنع ىدؤي هنأ : يناثلا

 دق مهنأل « هتباتك يف اودلو مأ « مهيلع بتاك نمو « هتوم لبق ارح ناك نم كلذ يف ءاوسو

 . مهتباتك مهنع تدأت نيح مهلك « ةيرحلا يف اووتسا

 « مهاربإو « سواطو ٠ نسحلاو « ءاطع نيعباتلا نمو ٠ دوعسم نباو « يلع نع لوقلا اذه يورو

 هيلإو . يح نباو حلاص نب نسحلاو « هباحصأو « ةفينح وبأو ٠ نايفس : ةفوكلا ءاهقف لاق هبو

 . دمحأ نع ةياور يهو «٠ قحسإ بهذ
 نم هفلخي ام لكو « ًادبع تام دقف « هتباتك عيمج يدؤي نأ لبق تام اذإ بتاكملا نأ : ثلاثلا

 امل هنأل « هتباتك يف هعم نيذلا الو «رارحألا ال « هدالوأ نم دجأ هثري الو . هديسل وهف « لأملا

 « هتوم دعب هقتع حصي الف « هديسل هلامو « ًادبع تام دقف « هتباتك عيمج يدؤي نأ لبق تام

 نأ هتباتك يف اودلو وأ « مهيلع بتاك نيذلا هدلو ىلعو « هتتوم دعب دبع قتعي نأ لاحم هنأل ٠

 ًاعبت اهيف اوناك مهنأل « اوقتع « اودأ نإف : هتصح ردق اهنم طقسيو « ةباتكلا يقاب يف اوعسي

 ديزو « باطخلا نب رمع لوق وهو « دمحأو , يعفاشلا لوق اذهو . اوقر « اودؤي مل نإو « مهيبأل

 ينغملا )رظناو ( ؟55/1؟ يبطرقلا )رظنا ٠ ةداتقو « يرهزلاو « زيزعلا دبع نب رمعو « تباث نبا

 .( ارو



 فنيل

 يف ةلأسملاو ءرارحألا محب هل مح هلام هديس ثروي مل ثيح نمو « ديبعلا
 . داهتجالا دح

 بتاكملا تام اذإ بتاكملا دلو مأ يف مهفالتخا سنجلا اذه قلعتي اميو

 لاقف « مهيلع ىعست نأ مألا تدارأو « يعسلا ىلع نوردقي ال نينب كرتو
 . كلذ امل سيل : نويفوكلاو يعفاشلا لاقو ٠ كلذ اهل : كلام

 كلام امأو « ديسلا لام نم لام  بتاكملا تام اذإ  دلولا مأ نأ مهتدمعو
 لوق فلتخي لو . اهينب ىلإو اهيلإ ةرئاص اهديسل يتلا ةباتكلا ةمرح نأ ىريف
 دلو مأ كرتو « يعسلا نوعيطتسي ال أراغص نينب كرت اذإ بتاكملا نأ كلام

 دمحجو فسوي يبأ دنعو . ةباتكلا يقاب اهنم ىدؤيو عابت اهنأ يعسلا عيطتست ال

 ةفينح يبأ دنع زوجيو .ء هدلو مأل بتاكملا عيب زوجي ال هنأ نسحلا نبا

 . © يعفاشلاو

 هتيق بجت الو ء هب قحال هبسنو « هتكولمم نم هنأل ء رح دلولاف « هتبتاكم ديسلا دلوتسا اذإ )١(
 دقو ء اهديس ةهج نم مزال دقع هنأل ء اهتباتك لطبت الو « كلذل « هل دلو مأ ريصتو « كلذل
 « كلامو « يرهزلا لوق اذه . هكح تبث « هبحاص قبس امهيأ « قتعلا نايضتقي ناببس اهل عتجا
 . رذنملا نباو « يأرلا باحصأو « دمحأو « ثيللاو ٠ يروثلاو
 ينغملا ) رظنا .ريبدتلاك داليتسالاب لطبتف « قتعلل ببس اهنأل « اهتباتك لطبت محلا لاقو
 2( عم

 . ( 605/١4 بذهملا )رظنا . يعفاشلا بهذم وهو

 يف تعيب دلو اهعم نكي / نإف ؛ ءدلو مأ كرت هنكل ؛ ًءافو كرتي لو « بتاكملا تام ولو
 « بتاكملل ناك يذلا لجألا ىلع اهيف تعستسا دلو اهعم ناك نإو « ةفينح يبأ دنع ةبتاكلا
 . ًاريبك مأ٠ اهدلو ناك ًاريغص
 . ( ؟هكالر# عئانصلا عئادب ) رظنا . همدغو « دلولا دوجو نيب قرف ال هيبحاص دنعو

 نأ هبهذف « حيحصب سيل وهف « دلولا مأ عيب زوجي يعفاشلا بهذم نأ نم فلؤملا هركذ امو



 فد

 نينب كرتو بتاكملا تام اذإ بتاكملا دلو مأ يف كلام باحصأ فلتخاو

 اهعم ناك اذإ : مماقلا نبا لاقف ؟ ال مأ هدلو مأ قتعت له « هتباتك هافوو

 لصأ ىلعو « لأح لك ىلع قتعت : بهشأ لاقو « تقر الإو تقتع دلو

 ءادأ يف نونبلا هب عفتني ال هديس لام نم لام بتاكل كرت ام لك يمفاشلا

 « ةباتكلا يف اودلو اوناك وأ ةبانتكلا دقع يف هعم اوناك « هتباتك نم هيلع ام

 نبا بهذمو « دبالو ْاَرُح نوكي ةفينح يبأ لصأ ىلعو « ىعسلا مهيلع انإو
 . ناسحتسا هنأك مساقلا

 ان ذب د

 عبارلا سنجلا

 اوقفتاو ٠ لخدي ال نمو ةباتكلا دقع يف هعم لخدي نهف رظنلا وهو
 هنأل « طرشلاب الإ بتاكملا ةباتك يف لخدي ال بتاكملا دلو نأ ىلع بابلا اذه

 .اهيف ةباتكلا يف هل دلو ام لوخد ىلع اوقفتا كلذكو « هديسل رخآ دبع

 . مدقت ام ىلع دلولا مأ يف اوفلتخاو

 لخدي : كلام لاقف : دقعلا قلطمب ًاضيأ هلام لوخد يف اوفلتخا كلذكو

 : يعازوألا لاقو «٠ لخدي ال : ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو « ةباتكلا يف هلام

 له : ىلع ةينبم ةلأسملا هذهو « بتاكملا هطرتشا اذإ ينعأ « طرشلاب لخدي

 مدقت دقو ؟ ال مأ قتملا يف هلام هعبتي له ىلعو « كلي الم أ دبعلا كلمي
 ,. (» كلذ

 3 دق ذي د

 ديسلا تام نإفف ء هنم دلوب تتأ اذإ ء اهب ةيصولا الو « اهتبه الو ء اهعبي كلي ال ديسلا

 . ( 80/9/15 بذهملا ) رظنا . تقتع

 .( هكر ينغملا ) رظنا . دمحأ بهذم وهو

 )١( ةيرس هل ناك نإو « بتاكملا هطرتشي نأ الإ ء هديسل هلامف « لام هلو ء ديسلا دبعلا بتاك اذإ «



 فلك

 سماخلا سنجلا

 ماكحأ نم يقب امو « رجحي ال امم بتاكملا ىلع هيف رجحي اهف رظنلا وهو
 ."هيف دبعلا

 بهي نأ بتاكمل سيل هنأ ىلع بابلا اذه نم ءاماعلا عمجأ دق هنإ : لوقنف

 روجحم هنإف « هديس نذإ ريغب قدصتي الو قتعي الو ردق هل ًائيش هلام نم

 نم ًائيش هدي نم جرخي نأ هل سيل هنأ ينعأ , اههابشأو رومألا هذه يف هيلع
 هتبهب ديسلا معي مل اذإ هنأ اهنم عورف يف بابلا اذه نم اوفلتخاو « ضوع ريغ
 « ذفان كلذ نإ ءاماعلا نم ةعامجو كلام لاقف « هتباتك ءادأ دعب الإ هقتعب وأ

 . ©) مهضعب هعنمو

 . ًادساف ناكف اهيف هعوقو زوجي ال ةلاح يف عقو كلذ نأ هعنم نم ةدمعو

 زجعي نأ ةفاخم وهو عفترا دق كلذ نم عناملا ببسلا نأ هزاجأ نم ةدمعو

 . دبعلا

 ء فسوي وبأو ٠ ةفينح وبأو ء حلاص نب نسحلاو ٠ يروثلا لاق اذهبو « هديسل وهف ءدلو وأ -

 .. دمأو « يعفاشلاو

 يبأ نباو ءكلامو ءرانيد نب ورمعو ء ىسوم نب ناهلسو « يمخنلاو ٠ ءاطعو « نسحلا لاقو
 ..( 455/9 ينغملا ) رظنا . ديسلل هنإ : اولاق مهنإف « دلولا الإ هل هلام ىليل

 )١( نسحلا لاق هبو . هديس نذاي الإ هقيقر قتعي نأ هل سيلف ( 645/4 ىنغملا ) قتعلا ةلأسم رظنا «

 يعازوألاو ٠ هلام تيوفتب هديس ىلع ًاررض هيف نأل . دمحأو « ةفينح وبأو « يعفاشلاو « كلامو
 هقاتعإ حصي مل « قتعأ نإف « ةبحلا هبشأف « لام هب هل لصحي ال اهف .

 مل نإو « هقتعم قتع « ىدأ نإف « بتاكملا رمأ رخآ ىلع فوقوم وه : ةلبانحلا نم ركب وبأ لاقو

 دمحأ بهذم سايق اذه : ةلبانحلا نم يضاقلا لاق . قر دؤي .

 قح نأل « ًافلاخم ملعأ الو . يأرلا باحصأو . دمحأو « يمفاشلاو : يروثلاو « كلامو « نسحلا

 إف « هيلإ دوعيف « زجعي و لاقو . دمحأ دنع زاج « هديس هل نذأ نإف « هيلإ د يف ( زج د دق هنأل عدهنع مني هديس

 556/١ ( ٠ ينغملا ) رظنا . نيبهذملك يعفاشلا نعو ءزوجي ال : ةفينح وبأ



 ؟

 طرش نم وأ دقعلا موزل طرش نم ديسلا نذإ له مهفالتخا ببسو

 طرش نم لاق نمو «٠ قتع نإو هزجي مل ةحصلا طرش نم لاق نفف ؟ هتحص

 بقترملا نذإلا عفترا اماف « ًاحيحص ًادقع عقو هنأل قتع اذإ زوجي لاق هموزل

 نإف « ديسلا نذأ اذإ هقتع زاجأ نم دنع هلك اذه . نذأ ول ا دقعلا حص هيف

 نذأي مل اذإ هقتع زوجي ال هنأ ىلع مهقافتا دعب كلذ يف ًاضيأ اوفلتخا سانلا

 « ةفينح وبأ لاق هبو ءزوجي ال : موق لاقو «زئاج كلذ : موق لاقف « ديسلا
 اوزاجأ نيذلاو : ًاعيمج نالوقلا كلذ يف يعفاشلا نعو « كلام لاق زاوجلابو

 لبق بتاكملا تام نإ : كلام لاقف ٠ نوكي نمل قتعملا ءالو يف اوفلتخا كلذ

 ءهل هؤالو ناك بتاكملا قتع دقو تام نإو « هديسل هدبع ءالو ناك قتعي نأ

 قتع زجي مل نم ةدمعو . هديسل لاح لك ىلع هؤالو لب : ءالؤه نم موق لاقو

 نمل ءالولا انإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « قتعمال نوكي ءالولا نأ بتاكملا

 . هقتع حصي ملف هتباتك نيح يف بتاكملل ءالو الو « قتعأ

 نيب قرف نمو « هدبع ةلزنمب هدبع دبع نأ ديسلل ءالولا نأ ىأر نم ةدمعو

 . ناسحتسا وهف كلذ

 نذإ ريغب رفاسي وأ حكني نأ بتاكمل له يف مهفالتخا بابلا اذه نمو

 مهضعب حابأو « هديس نذإب الإ حكني نأ هل سيل : مهروهمج لاقف ؟ هديس
 كلام لاق هبو . مهضعب هعنمو مهروهمج هل هحابأف رفسلا امأو . هل حاكنلا

 « بتاكملا ىلع هطرتشي نأ ديسلل زجي لو « كلام باحصأ نم نونحس هحابأو
 نوكي نأ فاخي هنأ حاكنلا عنم يف ةلعلاو . بيرقلا رفسلا يف مساقلا نبا هزاجأو

 يف بسكتلا ىلع ىوقي هب نأ رفسلا زاوج يف ةلعلاو « هزجع ىلإ ةعيرذ كلذ
 : لاوقأ ةثالث ةلأسملا هذه يف ءاماعللف ةلملابو « هتباتك ءادأ

 نأ زوجي الو . هنذإ ريغبو هديس نذإب رفاسي نأ بتاكمال نأ : اهدحأ

 . يعفاشلاو ةفينح وبأ لاق هبو ءرفاسي ال نأ هيلع طرتشي
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 . كلام لاق هبو « هديس نذإي الإ رفاسي نأ هل سيل هنأ : يناثلا لوقلاو
 نأ هديس هيلع طرتشي نأ. الإ رفاسي نأ هل ةباتكلا دقع قلطمب نأ : ثلاغلاو

 . © اهريغو يروثلاو دمحأ لاق هبو ءرفاسي ال

 زاجأف ؟ هل ًادبع بتاكي نأ بتاكملل له يف مهفالتخا بابلا اذه نمو
 يعفاشللو . يروثلاو ةفينح وبأ لاق هبو « ةاباحلا هب دري مل ام كلام كلذ

 دقعاهنأ ةعاملا ةدمعو . (9 اهلاطبإ رخآلاو « ةباتكلا تابثإ : اههدحأ : نالوق

 عيبلا نم ةحابملا دوقعلا رئاس هبشأف حبرلا بلط هنم دوصقملا ةضواعم

 سيل هنأل ء بتاكملل ءالو الو قتعأ نمل ءالولا نأ ةيعفاشلا ةدمعو . . الا

 هنم عافتتالا الو هلام نم ءيش عازتنا دييسلل زوجي ال هنأ ىلع اوقفت .ٌرحب
 ة
 5 ءىوسب

 لاقو « كلذ عنم ىلإ روهملا راصف « ةبتاكملا هتمأ ديسلا ءطو يف اوفلتخاو

 (9 اهيلع هطرتشا اذإ زئاج كلذ : نيعباتلا نم بيسملا نب ديعسو دوادو دمجأ

 . لجأ ىلإ حاكنلا هبشأف تآ لجأ ىلإ هيف ةقرفلا عقت ءطو هنأ روهملا ةدمعو

 لح تزجع نإ اهنأ ىلع اوعمجأو . ةربدملاب اههيبشت يناثلا قيرفلا ةدمعو
 لاقف ؟ ال مأ دح هيلع له اهئطو اذإ كلذ اوعنم نيذلا فلتخاو . اهؤطو

 )١( ثيللاو « كلامو ء نسحلا لوق وهو « هديس نذاي الإ جوزتي نأ بتاكملل سيل ٠ ىليل يأ نباو «
 فسوي يبأو ء دمحأو « يعفاشلاو « ةفينح يبأو .

 بتاكلل نإف رفسلا امأ . عيبلا هبشأ ء ةضواعم دقع هنأل , كلذ هل حلاص نب نسحلا لاقو

 نسحلاو « يروثلاو ء ريبج نب ديعسو « يمعخنلاو « يبعشلا لوق وهو . ًاديعب مأ « ًابيرق ء رفسلا
 . دجأو ٠ « ةفينح يبأو « حلاص نبأ

 . ( غ0 , 55/1 ينغملا ) رظنا . زوجي ال ليقو ءزوجي : ليقف «٠ « يعفاشلا لوق فلتخاو

 . ( ؟غ0/5 قباسلا ردصملا ) « بتاكملا » ةباتك ةلئسم يف فلؤملا هركذ ام رظنا (7)

 )١( عنملا ىلع روهملاو « بيسملا نب ديعس لاق هبو «. دمحأ دنع اهؤطو هل زاج . اهأطو طرش اذإ «

 قباسلا ردصلا ) رظنا .'هنودب مأ « طرشلاب ءاوس ( .

 يعفاشلا دنعو ٠ هساسأ نم دقعلا دسف « كلذ طرش اذإ .



 اضاقوإ

 . دحلا هيلع : مهضعب لاقو « ةهبشب ءطو هنأل هيلع دح ال : مروهمج

 هماكحأ يف هنأ ىلع  معأ ايف  ءاماعلاو « اهلل قادصلا باجيإ يف اوفلتخاو

 هب صتخي امم كلذ ريغو دحلاو ةداهشلاو قالطلا لثم دبعلا كح ىلع ةيعرشلا
 . ديبعلا

 الإ بتاكملا عابي ال : روهملا لاقف ٠ هعيب يف مهفالتخا بابلا اذه نمو

 ' دؤي مل ام زئاج هعيب : مهضعب لاقو « هيرتشم دنع هتباتك ىلع ىقبي نأ طرشب
 لاقو « ًائيش اهتباتك نم تدأ نكت لو تعيب ةريرب نأل « هتباتك نم ائيش

 هدنع ةباتكلا نأل «٠ يعفاشلا لوق وهو «زاج عيبلاب بتاكملا يضر اذإ : مهضعب
 يهو تعبي ذإ ةريرب ثيدحب جتحاو .« دبعلا قح يف مزال دقعب تسيل
 . © ةبتاكم

 هللا رمأ دقو « دهعلا ضقت نم كلذ يف ام بتاكلا عيب زجي مل نم ةدمعو

 ؟ ال مأ مزال دقع ةباتكلا له ىلع ةينبم ةلأسملا هذهو « هب ءافولاب ىلاعت

 « كلذ زوجي ال : ةفينح وبأو يعفاشلا لاقف « ةباتكلا عيب يف اوفلتخا كلذكو

 عيبب اهعيب هبش كلذ زاجأ نمو « بتاكملل اهيف ةعفشلا ىأرو كلام اهزاجأو
 اهيف ةعفشلا كلام هبش كلذكو , ررغلا باب نم هآر كلذ زجي مل نمو « ِنْيدلا
 « نيدلا يف ةعفشلا يف ينعأ « ِةَنِلَم يبنلا نع رثأ كلذ يفو « نيدلا يف ةعفشلاب

 لّجعم ٍِضَرَعِب زوجت اهنأ بهذب تناك نإ اهنأ ةباتكلا عيب يف كلام بهذمو

 . 9 نيدلاب نْيَّدلا نم كلذ يف لخدي امل لجؤم ال

 . يعفاشلا لوق ميدق وهو «رذنملا نباو + ثيللاو « ءاطعو « دمحأ دنع بتاكلا عيب زوجي )١(

 باحصأو ؛ كلام لوق وهو « هعيب زوجي ال هنأ ةياور دمحأ نع ةلبانحلا نم باطخلا وبأ ىحو
 . يمفاشلا يلوق نم ديدجلاو « يأرلا
 يبأ نع كلذ يكحو ٠ ضري مل اذإ زوجي الو  هاضرب هعيب زوجي : دانزلا وبأو يرهزلا لاقو
 ش . ( قباسلا ردصللا ) . فسوي

 ردصلا ) .رانيد نب ورمعو « ءاطع اهعنم نممو ءروث وبأو « كلذك دمحأ ةباتكلا عيب عنم نميو ١(

 . ( قباسلا
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 ضرعب وأ نيلجعم ةضف وأ بهذب اهؤارش ناك ضرعب ةباتكلا تناك نإو

 . يرتشمال ال بتاكملل هؤالوف قتعأ اذإو ٠ فلاخم

 ؟ ال مأ ةباتكلا ىلع دبعلا ربحي نأ ديسلل له مهفالتخا بابلا اذه نمو

 دقو ءدقعلا ةحص طورش نم يه ةيعرش اهنف ةباتكلا طورش امأو
 هذهو « يضارتلا بسحب طورش اهنمو « ةباتكلا ناكرأ ركذ دنع تمدقت

 اذإو دقعلا تدسفأ هب كسمت اذإ ام اهنمو « دقعلا دسفي ام اهنم طورشلا

 « ةمزال طورش اهنمو « ةمزال ريغ ةزئاج طورش اهنمو « دقعلا حص تكرت

 ,« عورف باتك اذه انباتك سيلو « عورفلا بتك يف ةطوسبم يه اهلك هذهو

 يتلا طورشلا يه ةلملاب دقعلا دسفت يتلا طورشلاو . لوصأ باتك وه امنإو

 . دقعلا يف ةعورشملا ةحصلا طورش دض يه

 دقعلل ةححصملا طورشلاب لالخإ ىلإ يدؤت ال يتلا يه ةزئاجلا طورشلاو

 طورشلا يف نوفلتخي افإو « اهيف ءاهقفلا فلتخي سيل ةلملا هذهف « اهمزالت الو

 فلتخي اذهو ء اهنم سيل وأ ةحصلا طورش نم طرش اهنم وه اهف مهفالتخال
 اسنج كلام لعج كلذلو « ةحصلا طورشب اهلالخإ نم دعبلاو برقلا بسحب
 نإو « دقعلا دسف.طرتشملا اب كسمت نإ يتلا طورشلا يهو « طورشلا نم أثلاث

 . ةيعرشلا دوقعلا رئاس يف همهفت نأ يغبني اذهو ءزاج اهب كسآتي م

 ةمدخ نم اطرش ةباتكلا يف طرتشا اذإ بابلا اذه يف ةروهشملا مهلئاسم نف

 أ قتعي له ةباتكلا لجأ لحم لبق هموجن ءادأ ىلع يوقو هوحن وأ رفس وأ
 ؛ لاملا عيمج ىدأ اذإ قتعيو « لطاب طرشلا كلذ : ةعامجو كلام لاقف ؟ ال

 وهو طرشلا كلذب يتأيو .لاملا عيمج يدؤي ىتح قتعي ال : ةفئاط تلاقو

 طرشو ةرامإلا قيقر قتعأ هنأ  هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نع يورم

 . نينس ثالث دعب ةفيلخلا اومدخي نأ مهيلع
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 الإ هقتع ميال هنأ نينس همدخي نأ ىلع هديس هقتعأ اذإ دبعلا نأ اوفلتخي لو

 هذهف « مزال طرشلا نإ : لاق نم لوق سايقلا كلذلو « نينسلا كلت ةمدخب

 . باتكلا اذه لوصأ يف ةروهشملا ةعقاولا لئاسملا

 اذإ اهنأ كلذو «٠ ىرخأ بتك نم يهو باتكلا اذه يف ركذت لئاسم انههو

 تركذ اذإو « هيف لوصألل ةعبات عورف انأ ىلع تركذ باتكلا اذه يف تركذ

 . باتكلا اذه يف اهركذ ىلوألا ناك كلذلو « لوصأ اهنأ ىلع تركذ هريغ يف

 هتثروو ديسلا تام مث , هبتاكم نم هتنب ديسلا جوز اذإ مهفالتخا كلذ نف

 كلمو « هنم ًاءزج تكلم اهنأل حاكنلا خسفني : يعفاشلاو كلام لاقف ٠ تنبلا

 يذلا نأل , حاكنلا حصي :ةفينح وبأ لاقو « عامجإب اهيلع مرحم ةأرملا نيم
 قحأ يه ةلأسملا هذهو « بتاكملا ةبقر ال بتاكملا ةمذ يف لام وه افإ تثرو

 . حاكنلا باتكب
 له ةباتكلا ضعبو نيد هيلعو بتاكملا تام اذإ مهفالتخا بابلا اذه نمو

 حيرش لاقو « ءامرغلا صاحي ال : روهجلا لاقف ؟ ال مأ ءامرغلا هديس صاحي

 . ءامرغلا عم ديسلا برضي : ىليل يبأ نباو

 كلذ ىدعتي له « هديب ام قرغتسي نيد هيلعو سلفأ اذإ اوفلتخا كلذكو
 « هتبقر ىلإ مهل ليبس ال : ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام لاقف ؟ هتبقر ىلإ
 . ديسلا هكتفي نأ الإ هنوذخأي : دمحأو يروثلا لاقو

 هنع لقعي نأ الإ اهيف مسي هنأ تايانجلا لقع نع زجع اذإ هنأ ىلع اوقفتاو
 باتك نم وه صاحي ال وأ ءامرغلا هديس صاحي له يف لوقلاو ؛ هديس
 . تايانجلا باب نم وه هتيانج يف لوقلاو « سيلفتلا

 ةيضقألا باب يف لصأو بابلا اذه يف عورف يه يتلا ةيضقألا لئاسم نمو
 كلام لاقف « ةباتكلا لام يف بتاكملاو ديسلا فالتخا دنع محلا يف مهفالتخا

 نافلاحتي فسوي وبأو دمحو يعفاشلا لاقو ٠ بتاكملا لوق لوقلا : ةفينح وبأو



 ضنقلا

 يذلا نكل « ةريثك بابلا اذه عورفو «' نّيعيابتملا ىلع ًاسايق ناخسافتيو
 بابلا اذه نم هل تعقو نمو « هانركذ ام وه ركذلا يف نآلا اهنم رضح

 يغبنيف « عومسلا نم ةبيرق يهو راصمألا ءاهقف نيب فالخلا ةروهشم لئاسم
 يتلا ةروهشملا لئاسملا تابثإ وه افإ دصقلا ناك ذإ عضوملا اذه يف تبثت نأ

 كلذو عرشلا يف اهب قوطنملا لئاسملا عم راصمألا ءاهقف نيب اهيف فالخلا عقو

 قوطنملا لئاسملا تبثن نأ وه امنإ : ةرم ريغ انلق اك باتكلا اذه يف اندصق نأ

 اهنع توكسملا لئاسملا نم ركذنو . اهيف فلتخلاو اهيلع قفتملا عرشلا يف اه
 نم نيفنصلا نيذه ةفرعم نإف ءراصمألا ءاهقف نيب اهيف فالخلا رهش يتلا

 لزاونلا يفو اهنع توكسملا يف لوصألا ىرجم دبهتجملل ىرجت يتلا يه لئاسملا
 دحاو نع بهذم اهيف لقت ءاوس راصمألا ءاهقف نيب اهيف فالخلا رهتشي مل يتلا
 لوصأ مهفو لئاسملا هذه يف بردت نم نوكي نأ هبشيو « لقني م وأ مهنم
 نم ةلزان يف بجي ام لوقي نأ اهيف ءاهقفلا فالخ تبجوأ يتلا بابسألا

 ءراصمألا ءاهقف نم هيقف بهذم ىلع اهيف باوجلا نوكي نأ ينعأ « لزاونلا
 ثيحو هلصأ هيقفلا كلذ فلاخ ثيح معيو « اهنيعب ةدحاولا ةلأسملا يف ينعأ
 . ىوتف كلذ يف هنع لقن اذإ كلذو , فلاخي م

 لوصألا هذه يف رظانلا كلذ غلبي ملوأ ىوتف كلذ يف هنع لقني م اذإ امأف

 بسحبو « هبهذم ىلع يتفي يذلا هيقفلا لوصأ بسحب باوجلاب يتأي نأ هنكيف
 اذه نم انغارف دعب هللا ءاش نإ مورن نحنو « هداهتجا هيلإ هيدؤي يذلا قحلا

 هلئاسمو هبهذم لوصأل ًاعماج ًاباتك كلام بهذم يف عضن نأ باتكلا

 )١( هنيمي عم ديسلا لوق لوقلاف « ةباتكلا لام يف بتاكللو « ديسلا فلتخا اذإ ٠ يروثلا لوق وهو «

 قحسإو « يعازوألاو ٠ اهنأ ىلع يمفاشلاو , دمحأ قفتا : ةلبانحلا نم ركبوبأ لاقو . دمحأو
 رظنا . دمحمو ,« فسوي وبأ يناثلا لوقلاب .لاقو « لوألا دمحأ بهذمو « ناتارتيو « نافلاحتي

 ) (قباسلاردصلا .٠ -
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 يذلا وه اذهو « اهيلع عيرفتلل لوصألا ىرجم هبهذم يف يرجت يتلا ةروهشملا
 ىلع كلام لوق اهيف هدنع نكي مل ايف بواج نإف « ةنودملا يف مساقلا نبا هلمع
 ةيراج اهيف يه يتلا كلام لئاسم نم سنجلا كلذ يف هدنع ناك ام سايق

 « ىوتفلاو ماكحألا يف ديلقتلاو عابتالا نم سانلا هيلع لبج امل لوصألا ىرجم

 اذإ داهتجالا ةبتر انلق 5 ناسنإلا هب غلبي نأ باتكلا اذه ةوق يف نأ ديب

 كلذلو « كلذ يف هيفكي ام هقفلا لوصأ نم معو ةيبرعلا ةغللا نم ملعف « مدقت

 : باتك هيمسن نأ باتكلا اذهب ءاممألا ّصَخَأ نأ انيأر

 [دصتقملا ةيافكو دهتجملا ةيادب ]

 ب0 *
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 هلآو دم انديس ىلع هللا ىلصو .. ممحرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست سو هبحصو

 ٠ « ريبدتلا باتك

 : ةعبرأ يهف ناكرألا امأو . هماكحأ يفو « هناكرأ يف «ريبدتلا يف رظنلاو

 ءدقعلا ماكحأ : نافنصف ماكحألا امأو . ِدّيَدملاو ') ُكّبَدملاو « ظفللاو « ىنعملا
 . ربدملا ماكحأو

 لوقي نأ وهو «ريبدتلا زاوج ىلع نوماسملا عمجأ : لوقنف : لوألا نكرلا
 ناذهو « ربدم تنأ : لوقيف قلطي وأ « ىنم ربد نع رح تنأ : هدبعل ديسلا

 مهنم : نيفنص ىلع ةيصولاو ريبدتلا يف سانلاو . قافتاب ريبدتلا اظفل مهدنع اه

 ريبدتلا لعج نأب ةيصولاو ريبدتلا نيب قرف نم مهنمو « اهنيب قرفي مل نم
 ٠ | . ةمزال ريغ ةيصولاو ًامزال

 نضتي له توملا دعب ةيرحلا ظفل قلطم يف اوفلتخا اهنيب اوقرف نيذلاو
 لاقف « قوم دعب رح تنأ : لاق اذإ ينعأ ؟ ريبدتلا كح وأ ؟ ةيصولا ىنعم

 . ريبدتلا ديري نأ الإ اهيف هعوجر زوجيو « كلذ يف هلوق

 ءهيف عجري نأ هل سيلو ريبدتلا لوقلا اذه نم رهاظلا : ةفينح وبأ لاقو

 نأ الإ : لاق بهشأ لاق ةفينح يبأ لوقبو « مساقلا نبا لاق كلام لوقبو

 نوكي وأ رفس ىلع نوكي نأ لثم « ةيصولا ىلع لدت ةنيرق كلانه نوكي

 اذإ « ةربادم ربادي « لجرلا رباد : لاقي . ةايحلا ريد ةافولاو « هتومب هدبع قتع قيلعت : ريبدتلا «

 ءةنسلا هيف لصألاو « ةايحلا ربد يف قاتعإ هنأل « ًاريبدت توملا دعب قتعلا يمسف « تام

 . عامجإلاو

 )١( ةيناثلا يف اهحتفو « ىلوألا يف ءابلا رسكب .



 ضنا

 اهيف سانلا بتكي نأ ةداعلا ترج يتلا لاوحألا نم كلذ هبشأ امو « ًاضيرم

 نمو يعفاشلا وهو  ريبدتلاو ةيصولا نيب قرفي ال نَم لوق ىلعف « مهاياصو
 . ريبدتلا حيرص ظافلأ نم وه ظفللا اذه  هلوقب لاق

 نم سيل امإو ءريبدتلا تايانك نم امإ وهف قرفي نم بهذم ىلع امأو

 نم هدنع وه سيلف ةيصولا ىلع هلمحي ام نأ كلذو « هحيرص نمالو هتايانك
 هدنع وهف ةيصولا يف هيونيو ريبدتلا ىلع هلمحي نمو . هحيرص نم الو هتايانك
 لك وه دقعلا اذه لبقي يذلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف ربدملا امأو . هتايانك نم

 . هضعب وأ هلك كلم ءاوس هديس ىلع قتعي سيل ةيدوبعلا حيحص دبع

 . كلذ زوجي : كلام لاقف « هربدف ًاضعب كلم نم مح يف اوفلتخاو

 هربد يذلا هارتشا نإف « هامواقتي نأ : اههدحأ : نارايخ هظح ربدي مل يذللو
 هيلع هموقي نأ : يناثلا رايخلاو . ريبدتلا ضقتنا هرتشي مل نإو « هلك أربدم ناك :

  ءاش نإ : تارايخ ثالث ربدي مل يذلا كيرشلل : ةفينح وبأ لاقو ٠ كيرشلا
 ءاش نإو هيف هل يتلا ةصحلاةيق يف دبعلا ىعستسا ءاش نإو « هتصحب كسّتسا

 لاقو « دبعلا ىعستسا ًارسعم ناك نإو « ًارسوم ناك نإ هبكيرش ىلع اهموق
 هفصن ربدملا دبعلا ىقبيو « هلك اذه نم ءيش مزلي الو ريبدتلا زوجي : يمفاشلا
 ءزجلا موقي ملو ءزجلا كلذ هنم قتع هربدم ثام اذإف « هيلع وه ام ىلع هثلث وأ

 هريغل راص دق لاملا نأل « قتعلا ةْنُس يف لعفي ام ىلع ديسلا ىلع هنم قابلا

 ربدملا ماكحأ ينعأ « ناكرألا نم ال ماكحألا نم يه ةلأسملا هذهو . ةثرولا مهو

 ظ . ماكحألا يف تبثتلف
 ريغ كلللا مات ًاكلام نوكي نأ هطورش نم نأ ىلع اوقفتاف ٌرْيَدْلا امأو

 نمم نوكي ال نأ هطرش نم نأو « ًاضيرم وأ ًاحيحص ناكأ ءاوس هيلع روجحم
 يف اوفلتخاو . ريبدتلا لطبي نيدلا نأ ىلع اوقفتا مهنأل . هلامب نْيَّدلا طاحأ

 . بابلا اذه ناكرأ يه هذهف . هيفسلا ريبدت



 ضلك

 جرخي اذامم : اهدحأ : ةسمخ سانجأ ىلإ ةعجار اهلوضأف هماكحأ امأو
 قرلا ماكحأ نم هيف ىقبيام : يناثلاو . ؟ ثلثلا وأ لاملا سأر نم له ءربدلا

 امم ةيرحلا يف هعبتي ام : ثلاغلاو . ًاربدم ماد ام ينعأ « هيف ىقبي سيل ام
 ماكحأ يف : سماخلاو .. هيلع ةئراطلا ريبدتلا تالطبم : عبارلا . هعبتي سيل
 ش . ريبدتلا ضيعبت

 لوألا سنجلا

 « كلذ يف اوفلتخا ءاماعلا نإف ؟ رّبدملا تام اذإ رّبدملا جرخي اذامم امأف

 لاملا سأر نم وه : ةفئاط تلاقو . ثلثلا نم جرخي هنأ ىلإ روهمجلا بهذف

 عقي كح هنأل « ةيصولاب ههبش ثلثلا نم هنأ ىأر نف « رهاظلا لهأ مهمظعم

 نم ٌرّيَدَّلا » : لاق هنأ ِهْتيَ يبنلا نع ثيدح يور دقو . توملا دعب
 نانيبظ نب ّلع هاور هنأل « ثيدحلا لهأ دنع فيعض رثأ هنأ الإ 7« ثلثلا

 لهأ دنع ثيدحلا كورتم نايبظ نب ّللِعو ءرمع نب هللا دبع نع عفان نع

 يف هلام نم ناسنإلا هجرخي ءىثلاب ههبش لاملا سأر نم هآر نمو . ثيدحلا
 ْ . ةبها هبشأف هتايح

 نب يلع هيفو « ًافوقومو .:ًاعوقرم رمع نبا نع « يقهيبلا هاور « ثلثلا نم ربدملا » ثيدح )١(
 تلق : لاقو « نايبظ نب يلع نع يعفاشلا هاورو . عفان نع رم نب هللا ديبع نع نايبظ

 . عوفرمب سيل : يباحصأ يل لاقف « ًاعوفرم هب ثدحأ تنك : لاقف ؟ وه فيك : يلعل ْ

 نب ةديبع ثيدح نم ينطقرادلا هاورو « رمع نبا ىلع هنوفقي ظافحلاو : يعفاشلا لاق « هتفقوف

 « ثلثلا نم رح وهو « بهوي الو « عابي ال ربدلا » ظفلب ًاعوفرم عفان نع بويأ نع ناسح
 لاقو . هفقو حصألا : للعلا. يف ينطقرادلا لاقو . ثيدحلا ركنم ةديبع : متاح وبأ لاق

 « حصأ فوقوملا : ةعرز وبأ لاقو ٠ ثيدحلا ركنم وهو « نايبظ نب يلعب الإ فرعي ال : يليقعلا
 . يعفاشلا هاور اك فوقوم حيحصلا :.يقهيبلا لاقو . فيعض عوفرملا : ناطقلا نبا لاقو

 نم ِهَنلَم ينلا هلعجف « هل أدبع قتعأ ًالجر نأ : ًالسرم ةبالق يبأ نع رخآ هجو نم يورو

 ثيدح : لاق هنأ ةبيش يبأ نب ناثع نع هدنسب يورو « هيلع ًافوقوم كلذك يلع نعو . ثلثلا
 ..( 706/6 صيخلتلا ) رظنا . أطخ نايبظ نب يلع



 ضدي

 هل ًامالغ لجرلا ربد اذإ وهو ٠ عورف يف ثلثلا نم هنأب نولئاقلا فلتخاو
 عملا نع ثلثلا قاضف رخآ ًامالغ هنع تام يذلا هضرم يف قتعأو « هتحص يف

 مدقي : يعفاشلا لاقو « ةحصلا يف ناك هنأل ربدملا مدقي : كلام لاقف « اهنيب

 . ريبدتلا در هدنع زوجي هنأ هلصأ نمو « هدر هل زوجي ال هنأل « لتبملا قتعلا

 . اياصولا باتكب قحأ يه ةلأسملا هذهو

 انف اب

 يناثلا سنجلا امأو

 وبأو كلام لاقف ؟ ال مأ رّبدلا عيبي نأ رّيدمل له يه هيف ةلأسم رهشأف

 يعفاشلا لاقو « هربدم عيبي نأ ديسلل سيل : ةفوكلا لهأ نم ةعامجو ةفينح

 : يعازوألا لاقو « هربدم عيبيف عجري نأ هل : روث وبأو رهاظلا لهأو دمحأو

 هذه نم كلامو ةفينح وبأ فلتخاو "هقتع ديري لجر نم الإ عابي ال

 « قتعلا ذفني : كلام لاقف « يرتشملا هقتعأف عيب اذإ وهو عورف يف ةلأسملا

 وهو . هقتعي مل وأ يرتشملا هقتعأ ءاوس خوسفم عيبلا نويفوكلاو ةفينح وبأ لاقو

 . ةدابع عونمم هنأ ةهج نم سيقأ

 عاب هِي ينلا نأ » : رباج ثيدح نم تبث ام هعيب زاجأ نم ةدمعف

 : ىلاعت هلوق مومعف ةيكلاملا ةدمع امأو . ةيصولاب هوهبش امبرو 9« أربدم

 نع يورو . دهاجمو سواط : ال مأ « هعيب ىلإ ةجاح يف ناك ءاوس « ًاقلطم هعيب زوجي لاق نمم )١(
 . دمحأ لوق نم حيحصلاو « يعفاشلا لوق وهو « ةشئاع

 « يرهزلاو « نيريس نباو ٠ يعخنلاو « يبعشلاو ء بيسملا نب ديعسو ءرمع نبأ هعيب هركو
 . ( 595/5 ينغملا ) رظنا كلامو « يأرلا باحصأو « حلاص نب نسحلاو « يعازوألاو
 ؟ ينم هيرتشي نم هَ ينلا لاقف « هريغ لام هل سيل « هل ًامالغربد ًالجر نأرباج ثيدح )١(

 لام ال . هنم ربد نع هل ًادبع قتعأ راصنألا نم ًالجر نأ : ةياوز يفو . ماحنلا نب معن هارتشاف
 . هيلإ لضفلا عفدو ٠ هنم نيدلا ىضقو « هعابف ٠ ِهَقِلَي يبنلا كلذ غلبف « نْيَد هيلعو « هريغ هل

 يقهيبلاو ٠ نابح نباو . ةعبرألا هاورو « ظفاحلا لاق 5 قرط نم اهيلع قفتم ىلوألا ةياورلا
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 دلولا مأ هبشأف لجأ ىلإ قتع هنأل ) 4 ِدوُقٌملاِب اوفؤأ اوُنَمآ نيذلا اهُيأاي >
 « صنلل سايقلا ةضراعم انهه فالتخالا .ببس ناكف . قلطملا قتعلا هبشأ وأ

 هقالطو هدودح يف هماكحأ ربدملا نأ مهنيب فالخ الو . صوصخلل مومعلا وأ

 . ديبعلا ماكحأ هماكحأ رئاسو هتاداهشو

 زاوج ىلع ءاماعلا روهمجف «ةربدملا ءطو زاوج يف بابلا اذه نم اوفلتخاو

 مل اذإ كلذ ةيهارك يعازوألا نعو « كلذ عنم باهش نبأ نع يورو « اهئطو

 زجي مل نمو « دلولا مأب ًاههيبشت روهملا ةدمعو '"ريبدتلا لبق اهئطو نكي

 ىلإ ةحوكنملاب اههبش لجأ ىلإ ةقتعملا ءطو عنمو ٠ لجأ ىلإ ةقتعلاب اههبش كلذ
 نأ هديسلو « ةمدخلا ربدملا يف ديسلل نأ ىلع اوقفتاو « ةعتملا يهو ٠ لجأ
 ًاضرم ضرمي نأ الإ : كلام لاق « دبعلا يف لاحلاك ءاش ىتم هنم هلام عزتني

 . كلذ هل هركيف ًافوخم

 وها شل #

 ثلاثلا سنجلا

 اذه يف ةروهشملا مهلئاسم نم نإف « هعبتي ال ام ريبدتلا يف هعبتي ام امأف

 وأ حاكن نم اهديس ريبدت دعب ممدلت نيذلا ةربدملا دلو يف مهفالتخا بابلا

 نوقريو اهقتعب نوقتعي اهتلزنمب اهريبدت دعب اهدلو : روهملا لاقف ءانز

 . اهقتعب نوقتعي ال مهنإ هباحصأ دنع راتخلا هلوق يف يعفاشلا لاقو « اهقرب

 ٠ ةعونتم ظافلأب ةريثك قرط نم -
 ينلا نأ : يئاسنلا يف هّصن « هقرط نم ءيش يف اهرأ مل : ظفاحلا لاق دقف : ةيناثلا ةياورلا امأو

 . ( 5860/4 ضيخلتلا ) رظنا . « كنيد ضقأ » : لاق « هيلإ هنمث عفد امل ِوَتِلَع

 . ١ ةيآ ةدئاملا )١(

 . ( 608/5 ينغلا ) ءاماعلا بهاذمل فلؤملا هركذ ام رظنا (؟)
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 . © اهقتعب نوقتعي مهنأ هتايح يف اهديس اهقتعأ اذإ هنأ ىلع اوعمجأو

 يف اوقّتْمُيال نأ ىرحأف زجنملا قتعلا يف اوقّتْعُي م اذإ ممأ ةيعفاشلا ةدمعو
 قتعلاب امل صوملا نأ ىلع مهعامجإب ًاضيأ جتحاو . طرشلاب لجؤملا قتعلا

 دلولا عابتإ اوبجوأف « ام ةمرح ريبدتلا نأ اوأر روهملاو « اهونب هيف لخدي ال
 لوقو « رمع نباو دوعسم نباو نامع نع يورم روهملا لوقو « ةباتكلاب ًاهيبشت

 . لوحكمو حابر يبأ نب ءاطعو زيزعلا دبع نب رمع نع يورم يعفاشلا

 تناك نإ ء امل عبت اهدلوف ةأرما لك نأ اذه يف كلام بهذم ليصحتو

 ىلإ هقتعم وأ «ربدف ةربدم تناك نإو بتاكف ةبتاكم تناك نإو ءرحف ةرح
 لهأ كلذ يف فلاخو - اهتلزنمب اهدلو دلولا مأ كلذكو « لجأ ىلإ قتعف لجأ

 نم دلو لك نأ نع ءاماعلا عمجأو « كلام دنع هضعب قتعملا كلذكو  رهاظلا

 ةيرحلا ىلإ ةيضفملا دوقعلا نم اههنيب امو ةيرحلاو قرلا يف همأل عبات وهف جيوزت
 . يبرع اهجوز ةمأ نمو ريبدتلا نم هيف اوفلتخا ام الإ

 . ارحف ًارح نإ « هيبأل عبات هنأ نيه كلم نم دلو لك نأ ىلع اوعمجأو
 . ًابتاكف ًابتكم نإو « ًادبعف ًادبع نإو

 : بألا كح هككح : كلام لاقف هل دلوف ىزست اذإ ربدملا يف اوفلتخاو

 يف هدلو هعبتي سيل : ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو , )ربدم هنأ ينعي
 بألل عبات نييلا كلم نم دلولا نأ ىلع عامجإلا كلام ةدمعو « ""ريبدتلا
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 يعفاشلا بهذمل رظناو « ًافالخ هيف ملعن ال . همأ كح هكحف « ةربدملا دلو امأ : ةمادق نبا لاق )١(

 .( 205/١5 بذهملا )

 . قتعلا يف اهعبتي اك . يعفاشلا دنع ًادحاو ًالوق دلولا اهعبت « لماح يهو « اهربد نإو

 . ( قباسلا ردصملا )

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ( ربدملا ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف .
 ءءاطعو ءرمع نبا لوق اذهو « ًافالخ معن ال : ةمادق نبا لاق  همأ كح . هكح ربدملا دلو (؟)

 « ىرست نإو « ةيرحلاو « قرلا يف مألا عبتي دلولا نأل كلذو ٠ ثيللاو ٠ يعازوألاو ٠ يرهزلاو
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 . عامجإلا عضوم ىلع فالخلا عضوم سايق باب نم وهو « ربدملا ادع ام

 هنم هعازتنا ديسلل ربدملا لامو « هلام نم لامر بدملا دلو نأ ةيعفاشلا ةدمعو

 . كلام دنع هلام ةيرحلا يف هعبتيو « هلام نم لام هنأ هل سي سيلو

 اين ذي ذب

 عبارلا سنجلا

 نأ نود هدبع يف ًاظح هل ربد نيف انلق دقف ريبدتلا ضيعبت يف رظنلا امأو

 نم اًءزج ربد نم امأو . هيلإ لقنيلف « ىلوأ عضوللا اذه ىلإ هلقتو هكيرش ربدي
 قتعلا ّضُعَب نم ىلع اسايق « لكلا ريبدتب هيلع ىضقي هنإف . هلك هل وه دبع
 . كلام دنع

 ريبدتلا تالطبم وهو سماخلا سنجلا امأو

 : يعفاشلاو كلام لاقف « ريبدتلل نْيَّدلا لاطبإ يف مهفالتخا بابلا اذه نف

 ناكأ ءاوسو « نيدلا يف ىعسيو هلطبي سيل : ةفينح وبأ لاقو « هلطبي نّيّدلا
 . اهضعبل وأ ةهقلل ًاقرغتسم نيدلا

 دبعلا ملسيف « ًاينارصن هل ًادبع ربدي ينارصنلا يف مهفالتخا بابلا اذه نمو
 « هريبدت لطبيو ٌمِلْسُي ةّعاس هيلع عابي : يعفاشلا لاقف « هديس توم لبق

 عابي الو « ينارصنلا هديس ىلع جراخيو هديس نيبو هنيب لاحي : كلام لاقو

 طيحي نْيَد هيلع نكي مل ام ربدملا قتع تام نإف « هديس رمأ نيبي ىتح هيلع
  هتيق يف دبعلا يفصو َمّوَق ينارصنلا ٌرّبَدُم ملسأ اذإ : نويفوكلا لاقو « هلام
 . © اههنع ثلثلا قاض اذإ ضرملا ربدم ىلع كلام دنع ٌمُدَقُي ةحصلا ربدمو

 اين ذبح ذب

 دحأ وهو ؛ كلام نع كلذ يورو « ريبدتلا يف هنوعبتي مهنأ دمحأ نع يورف « دالوأ هل دلوف

 . ( 200/9 ىنغملا ) رظنا .٠ يعفاشلا باحصأل نيهجولا

 . يعفاشلا بهذك دمحأ بهذمو ( 407/4 ينغملا ) ةلكسملا هذه رظنا )١(





 ؟161/

 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو ..'ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اهلست .ملسو هبحصو

 دالوألا تاهمأ باتك

 عابت ال تناك نإو ؟ ال مأ دلولا مأ عابت له يف رظنلا بابلا اذه لوصأو

 ماكحأ نم اهديسل اهيف ىقبي امو « دلو مأ نوكت اذامو « دلو مأ نوكت ىف

 ْ ؟ ةرح نوكت ىتم و« ةيدوبعلا

 نع تباشثلاف « مهفلخو مهفلس اهيف اوفلتخا ءاماعلا نإف : ىلوألا ةلأسملا امأ

 اذإ اهديس لام سأر نم ةرح ابنأو عابت ال اهنأب ىضق هنأ هنع هللا يضر رمع
 ءاهقف روهمجو نيعباتلا رثكأ لوق وهو : ناثع نع كلذ لثم يورو . تام
 نباو سابع نباو اهبل هللا ناوضر يلعو قيدصلا ركب وبأ ناكو . راصمألا
 تلاق هبو « دلولا مأ عيب نوزيجي يردخلا ديعس وبأو هللا دبع نب رباجو ريبزلا
 تاهمأ عيبن انك » : ديعس وبأو رباج لاقو . راصمألا ءاهقف نم ةيرهاظلا
 . « ًاسأب كلذب ىري ال انيف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو دالوألا

 دهع ىلع دالوألا تاهمأ عيبن انك » لاق هنأ رباج نع يور امب اوجتحاو

 (7 « نهعيب نع رمع انا مث ءرمع ةفالخ نم ردصو ركب يبأو تلي هللا لوسر

 ءدمأ « ًاسأب كلذب ىرن ال . يي هللا لوسر دهع ىلع دالوألا تاهمأ عيبن انك هرباج ثيدح )١(

 نباو « دواد وبأ هاورو ... ريبزلا يبأ ثيدح نم يقهيبلاو « ةجام نباو ٠ يئاسنلاو ٠ يعفاشلاو
 « اناهن رمع ناك اماف » هيفو « ركب يبأ نمز يفو » دازو ٠ ًاضيأ رباج ثيدح نم ماحلاو , نابح
 . ديعس يأ ثيدح نم ماحلا هاورو « انيهتناف

 هيلع هيلع مهرقأو َكلذ ىلع عّلطا هنأ قرطلا نم ءيش يف سيل : يقهيبلا لاق ٠ فيعض هدانسإو
 . مالسلاو ةالصلا
 ىلع لدي ام رباج نع ةماس يبأ قيرط نم هفنصم يف ةبيش يبأ نبأ ىور دق معن : ظفاحلا لاق
 رخآ يف تَي ينلا هنع ىهن مث « ًاحابم ناك تاهمألا عيب نوكي نأ لحي : يباطخلا لاقو . كلذ
 . ( 588/4 صيلختلا ) رظنا . مها « رمع غلب اماف ٠ يهنلا كلذ رهتشي ملو « هتايح
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 فرعي يذلا لالدتسالا نم عونلا ةلأسملا هذه يف رهاظلا لهأ هيلع دتتعا اممو

 ةكولمم اهنأ ىلع عامجإلا دقعنا امل : اولاق مهنأ كلذو , عامجإلا لاح باحصتساب

 ريغ ىلع ليلدلا لدي نأ ىلإ ةدالولا دعب كلذك نوكت نأ بجو « ةدالولا لبق

 نم دنع حصي ال هنأو « لالدتسالا اذه ةوق لوصألا بتك يف نيبت دقو . كلذ

 امبرو « سايقلا ركني نم-يأر بسحب ًاليلد كلذ نوكي افإو « سايقلاب لوقي

 ىوعدلا ةلباقمب هنوفرعي يذلا وهو « مهجاجتحا ثم مهيلع روهملا جتحا

 عنم ىلع دقعنا دق عانمجإلا نأ نوفرعت سيلأ : نولوقي مهنأ كلذو « ىوعدلاب
 عامجإلا اذه لاح بحصتسي نأ بجو كلذ نإك اذإف « اهلمح لاح يف اهعيب
 لصألا اذه يف اوثدحأ رهاظلا لهأ نم نيرخأدت لا نأ الإ « لملا عضو دعب

 0 . ًالماح اهعيب عنم نومُلَسُيال مهنأ كلذو ء.أضقن
 ةالصلا هيلع هنع يور ام رثألا نم بابلا اذه يف روهملا هدتعا امو

 و "«اهدلو اهقتعأ » يهازبإ تدلو امل هتيرس ةيرام يف لاق هنأ مالسلاو

 امد نم تدلو ةأرما ايأ »: لاق هنأ ِةَتِلَي يبنلا نع سابع نبا ثيدح كلذ

 ىح « ثيدحلا لهأ دنع تبثي ال 7-5 الكو )« تام اذإ ةرح اهنإف

 )١( هللا دبع نب نيسح هدانسإ يفو « سابع نبا ثيدح نم ةجام نبا « اهدلو اهقتعأ » ثيدح «
 ةلع هلو : لاق . هلوق نم سابع نبا نع يورو : يقهيبلا لاق . ًادج فيعض وهو ٠ هاور

 ىلإ داعف : لاق ء رمح نع رمع نبا نع ةمركع نع فيصخ نع ءورمع نع ةمركع نع قورسم

 وهو ... رفعج يبأ نب هللا ديبع نع ةعيمل نبا ثيدح نم يقهيبلا هاور رخآ قيرط هلو ء رمع

 قيرط نم هركذ مث . سابع .نبا نع تاقث هتاور « ادنسم اذه حص : مزح نبا لاقو . لْظْعُم

 ميركلا دبع نع « ؛ يقرلا وهو  ورمع نب هللا ديبع نع بعصم نب دم نع غبصأ نب مساق

 سابع نبا نع ةمركع نع يرزجلا ٠ ء أطخ بعصم نب دمح نع هلوق نأب ناطقلا نبا هبقعتو

 ىهتنا . فعض هيفو . يصيصملا ديعس نبا وهو « بعصم نع حاضَو نبا وهو « دمع نع وه امنإو

 ْ 0 . صيخلتلا نم

 نباو ءدمحأ ه هاور « هنم ربد نع ةرح يهف ؛ ءاهديس نم تدلو ةأرما اهأ ٠ سابع نبا ثيدح (5)

 « يمثاهلا هللا دبع نب نيسحلا هدانسإ يفو ٠ قرط هلو « يقهيبلاو ٠ كاحلاو ٠ ينطقرادلاو ٠ ةجام
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 اولاق امبرو « نأشلا اذه لهأ نم وهو « هللا همحر ربلا هبع نب رمع وبأ كلذ
 هنوكو اهب دلولا لاصتا وهو ةمرح اهل تبجو دق اهنإ ىنعملا قيرط نم ًاضيأ

 نعبي ال نأ ىأر نيح هنع هللا يضر رمع نع ليلعتلا اذه اوكحو « اهنم ًاضعب
 ء دلو مأ نوكت ىتم امأو . نهءامد انؤامدو . نهموحل انموحل تطلاخ : لاقف

 . هنم اهلمح لبق اهكلم اذإ دلو مأ نوكت اهنأ ىلع اوقفتا مهنإف
 : كلام لاقف « هنم تدلو نأ دعب وأ هنم لماح يهو اهكلم اذإ اوفلتخاو

 وبأ لاقو ء اهدلوو اهكلم مث اهكلمي نأ لبق هنم تدلو اذإ دلو مأ نوكت ال

 سايقلاو «٠ لماح يهو اهكلم اذإ كلام لوق فلتخاو . دلو مأ نوكت : ةفينح
 عيبي نأ قالخألا مراكم نم سيل ناك ذإ لاوحألا عينج يف دلو مأ نوكت نأ

 « قالخألا مراكم ممتأل تثعب » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو « هدلو مأ ءرملا

 دلو هنأ معي امهتعضو ام لك : لاق ًاكلام نإف ؟ دلو مأ نوكت اذامب امأو

 لثم ءيش كلذ يف رثؤي نأ دبال : يعفاشلا لاقو « ةقلع وأ ةغضم تناك

 . طيطختلاو ةقلخلا

 هنأ ققحتي ام وأ ةدالولا مسا هيلع قلطني ام ىلإ عجار مهفالتخاو

 يف اهنأ ىلع اوقفتا مهنإف « ةيدوبعلا ماكحأ نم اهيف ىقب ام امأو . دولوم
 سيل اهعيب عنم نم روهمجو . ةمألاك اهحارج شرأو اهتيدو اهدودحو اهتداهش

 باطخلا نب رمع نع يور ام الإ اهعيب بجوي اهيلع ائراط اببس انهه نوري

 . تقر تن اذإ اهنأ

 هلالتغاو هتايح لوط اهمادختسا اهديسل له يعفاشلا لوق فلتخاو

 لاقو ء طقف ءطولا اهيف هل افإو « كلذ هل سيل : كلام لاقف ؟ اهايإ

 دلولا مأ » اضيأ سابع نبا ثيدح نم يقهيبلاو « ينطقرادلل ةياور يفو . أدج فيعض وهو -
 نم ىهتتا . رمع نبا لوق هنأ حيحصلاو « ًاضيأ فيعض هدانسإو « ًاطقس ناك نإو « ةرح

 . ( صيخلتلا )



 ضلنلم

 كله ل عيبلاب اهتبقر كلمي مل امل هنأ كلام ةدمعو . كلذ هل : يعفاشلا

 هدنع مهتمرج نأل « ةزئاج هريغ نم اهينب ةراجإ نأ ىري هنأ الإ « اهتراجإ
 . اهؤطو هل زوجي هنأ ىلع عامجإلا داقعنا يعفاشلا ةدعو . فعضأ

 .اهعيب يناثلاو ٠ اهّوطو اههدحأ : نيلصأ نيب اهتراجإ ددرت.فالخلا ببسف

 فالخ ال هنإف ؟ ةرح نوكت قم امأو .. ًاهبش نيلصألا ىوقأ َحِّجَرُي نأ بجيف
 قتعت لاق ًادحأ نآلا معأ الو ء ديسلا تام اذإ وه تقولا كلذ نأ نأ مهنيب

 قتعي ربدملا نإ : لوقي نم لوق ىلع فيعض ربدملا ىلع اهسايقو « ثلثلا نم
 ْ . ثلثلا نم
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 هلآو دمج انديس ىلع هللا ىلصو .. ميحرلا نمحرلا هللا مس

 ايلست ملسو هبحصو

 تايانجلا باتك

 سوفنلاو نادبألا ىلع تايانج عبرأ ةعورشم دودح اهل يتلا تايانجلاو
 ًانز ىمسملا وهو جورفلا ىلع تايانجو « ًاحرجو ًالتق ىمسملا وهو ءاضعألاو
 يمس برحب اذوخأم اهنم ناك ام هذهو . لاومألا ىلع تايانجو « ًاحافسو

 ًاذوخأم ناك نإو « ًايِغَب يمس ليوأتب ناك نإو « ليوأت ريغب ناك اذإ ةبارح

 ةوقو ةبترم ولعي اهنم ناك امو « ةقرَس ىمسي زرح نم ةصفاعملا هجو ىلع

 تايانجو « اًفذق ىمسملا يهو « ضارعألا ىلع تايانجو « اًبْصَغ يمد ناطلسو
 دجوي امنإ هذهو «٠ بورثملاو لوكأملا نم عرشلا همرح ام ةحابتسا ىلع يدعتلاب

 بحاص دعب هيلع قفتم دح وهو . طقف رخخلا يف ةعيرشلا هذه يف دح اهيف
 نإ : لوقنف ءامدلا يف يتلا دودحلاب اهنم ئدتبنلف « هيلع هللا تاولص عرشلا

 يذلا وهو « لام امإو صاصق امإ وه حراوجلاو سوفنلا فالتإ يف بجاولا

 يف رظنلا : نيمسق ىلإ مسقني باتكلا اذه يف ًالوأ رظنلا نذإف « ةيدلا ىمسي

 . ةيدلا يف رظنلاو « صاصقلا

 يف صاصقلا ىلإو « سوفنلا يف صاصقلا ىلإ مسقني صاصقلا يف رظنلاو

 ىلإو ٠ سوفنلا تاّيد يف رظنلا ىلإ مسقني تايدلا يف ًاضيأ رظنلاو . حراوجلا
 : نيباتك ىلإ باتكلا اذه ًالوأ مسقنيف . حارجلاو حراوجلا عطق تايد يف رظنلا

 . تايّدلا باتك هيلع مسري يناثلاو ٠ صاصقلا باتك هيلع مسري (هوأ

 ايي ذيل ذبح





 فلين

 هلآو دمج انديس ىلع هللا ىلصو .. ٍيجرلا نمحرلا هللا مس

 ايلست ملسو هبحصو

 صاصقلا باتك

 « سوفنلا يف صاصقلا يف رظنلا : لوألا : نيمسق ىلإ مسقني باتكلا اذهو

 . سوفنلا يف صاصقلا نم أدبنلف « حراوجلا يف صاصقلا يف رظنلا : يناثلاو

 سوفنلا يف صاصقلا باتك

 « بجوملا يف رظنلا ىلإ : نيمسق ىلإ مسقني باتكلا اذه يف ًالوأ رظنلاو
 نإ هلادبأ يفو صاصقلا ينعأ . بجاولا يف رظنلا ىلإو . صاصقلل بجولا ينعأ

 ىلإ عجري بجوملا يف رظنلاو . بجوملا يف رظنلاب الوأ ًادبنلف . لدب هل ناك

 سيل هنإف . صاصقلا اهعومجمب بجي يتلا لوتقملاو لتاقلاو لتقلا ةفص يف رظنلا
 لب . قفتا لوتقم ىأ نم الو « قفتا لتق ىأب الو , هنم صتقي قفتا لتاقأ
 وه افإ بابلا اذه يف بولطملاناك ذإ « دودحم لوتقمو « دودحم لتاق نم
 . لوتقملا يف مث . لتقلا يف مث . لتاقلا يف رظنلا نم أدبنلف . لدعلا

 طووشلا يف لوقلا

 نأ قافتاب هيف طرتشي هنم داقُي يذلا لتاقلا نأ ىلع اوقفتا مهنإ : لوقنف

 يف اوفلتخاو . هريغ هيف هل كراشم ريغ ًارشابم لتقلل ًاراتخم غلاب ًالقاع نوكي
 يروثلاو يعفاشلاو كلام لاقف ء رشابملاو رمآلا ةلججلابو « "" هّركلاو هركملا
 «رمآلا بقاعيو «رمآلا نود رشابملا ىلع لتقلا : ةعامجو روث وبأو دمحأو
 ناطلس الو هاركإ كلانه نكي مل اذإ اذهو . اعيمج نالتقي : ةفئاط تلاقو

 . "رومأملا ىلع رمآلل

 )١( اهحتفب ةيناثلاو « ءارلا يسكب ىلوألا .
 )١( يعفاشلا بهذم امأ ( 768/7 ينغملا ) رخآلا نود لتقلل رشابملا لتق يف دمحأ بهذمل رظنا ٠ اذإف

 اًضيأ صاصقلا بوجو امهرهظأ : نالوق رومأملا يفو « رمآلا ىلع صاصقلاف « لتقلا ىلع صخش ةركأ .



 ضلحل

 يف اوفلتخا مهنإف ءرشابملا ىنعأ ءرومأملا ىلع ناطلس رمآلل ناك اذإ امأو
 بقاعيو ءرومأملا نودرمآلا لتقي : موق لاقف : لاوقأ ةثالث ىلع كلذ
 : موق لاقو ٠ يعفاشلا يلوق دحأ وهو « ةفينح وبأو دواد لاق هبو ءرومألا

 نالتقي : موق لاقو . يعفاشلا يلوق دحأ وهو ءرمآلا نود رومأملا لتقي

 هاركإلا ريثأت ربتعا رومأملا ىلع اًدَح بجوي مل نف . 7 كلام لاق هبو « ًاعيمج

 رايتخا ال نم هبشي هركملا نوكل . عرشلا يف تابجاولا نم ريثك طاقسإ يف
 . هل

 هبشي هركملا نأ كلذو ءرايتخالا كح هيلع بلغ لتقلا هيلع ىأر نمو
 « ولع نم طقسي يذلا لثم « بولغملا رطضملا ةهج نم هبشيو « راتخنا ةهج نم

 رذعي مل ًاعيمج مهلتق ىأر نمو . عضوم ىلإ عضوم نم حيرلا هلمحت يذلاو

 هبش طقف رمآلا لتق ىأر نمو . ةرشابملا مدعب رمآلا الو هاركإلاب رومأملا

 سيل هنأ دقعا رشابملا ريغ ىلع دحلا يأر نمو « قطنت ال يتلا ةلآلاب رومأللا
 . ةراعتسالاب الإ لتاق مسا هيلع قلطني

 ول هنأ ىلع مهعامجإي لتقلاب لتقلا ىلع هركملا لتق يف ةيكلاملا تدقعا دقو

 كراشملا امأو . هلكأيف ًاناسنإ لتقي نأ هل نكي مل ةصخم نم كالحلا ىلع فرثأ

 لتاقلا نوكي دقو « أطخو ًادمع لتقلا نوكي دقف « لتقلا يف أدمع لتاقلل

 . دحاولاب ةعاملا لتق دنع دمعلا ركذنسو « فلكم ريغو ًافَلَكَم

 دماع لثم ٠ فلكم ريغو فلكم وأ ئطخمو دماع لتقلا يف كرتشا اذإ امأو

 ةضورلا ) رظنا .رمآلا نود رشابملا لتاقلا نم صاصقلاف « لتقف ء ههركي ملو « هرمأ اذإ امأ -
 ل( لااا عومجملا )و ( هو

 يف صاصقلاف « لتقلا قحتسي ال هنأ معي لتاقلا ناك نإف ءرخآ لتقف « الجر ناطلسلا رمأ ولو )١(

 رظنا ءرومأللا نود رمآلا ىلع صاصقلاف « ملعي م نإف ءرمآلا نود لتاقلا ىلع دمجأ بهذم

 . ( 370/27 عومجملا عم بذهملا ) رظنا . يعفاشلا بهذم وهو ( 71 ينغلا )
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 « دبعلاب رحلا نم ٌديِقُي ال نم دنع دبع لتق يف دبعو رح وأ « نونجم وأ يبصو
 صاصقلا دماعلا ىلع : ىعفاشلاو كلام لاقف « كلذ يف اوفلتخا ءاماعلا نإف
 , ةلقاعلا ىلع هلمجي ًاكلام نأ الإ «ةيدلا فصن يبصلاو ئطخلا ىلعو
 دبعلا نالتقي دبعلاو رحلا يف الاق كلذكو « يتأي ام ىلع هلام يف يعفاشلاو
 يمذلاو ملسملا يف لاحلا كلذكو « ةهقلا فصن رحلا ىلعو « ّلَتْقُي دبعلا نأ دمع
 اعيمج نالتقي

 هيلع بجي ال نم عم صاصقلا هيلع بجي نم كرتشا اذإ ةفينح وبأ لاقو
 هذه نأ ةيفنحلا ةدمعو 9 ةيدلا اهيلعو اههنم دحاو ىلع صاصق الف « صاصقلا

 يذلا لعف نم هسفن ةتافإ نوكت نأ نكمموو ضعبتي ال لتقلا نإف « ةهبش
 ةالصلا هيلع لاق دقو « صاصقلا هيلع نمم كلذ ناكمإاك هيلع صاصق ال

 وهو « هلدب بجو مدلا نكي مل اذإو « تاهبشلاب دودحلا اوأردا » : مالسلاو
 . ةيدلا

 ةطوحل ظيلغتلا ىضتقت يضتقت يتلا ةحلصملا ىلإ رظنلا يناثلا قيرفلا ةدمعو

 يف فعض هيفو « هسفن كح هللف لتقلاب درفنا اهنم دحاو لك نأكف « ءامدلا

 مهنأ كلذو « دمعلا هنأ ىلع اوقفتاف « صاصقلا هب بجي يذلا ةفص امأو . سايقلا

 . أطخو « دمع : نافنص لتقلا نأ ىلع اوعمجأ

 لاقف « دّمعلا هبش هنومسي يذلا وهو ؟ ال مأ طسو اههنيب له يف اوفلتخاو

 دقو « هيبأ عم نبالا يف الإ هيفن كلام نع روهشملاو . راصمألا ءاهقف روهمج هب
 باطخلا نب رمع لاق هتابثإيو . ىرخأ ةياور كلذ يف هنع جرختي هنإ : ليق

 , ًاعيمج مهيلع صاصق الأ دمحأ بهذم نم حيحصلاف « ًالثم نونجيو « غلابو « يبص كرتشا اذإ )١(

 . يعفاشلا يلوق دحأ وهو « هباحصأو « ةفينح وبأو ٠ قحسإو « يعازوألاو ٠ نسحلا لاق اذهبو

 نع كلذ ىكحو . دمحأ نع رذنملا نبا اهاكح « لقاعلا غلابلا ىلع بجي دوقلا نأ : ةياور دمحأ نعو
 ٠ ينغملا ) رظنأ « دامحو « يرهزلاو « ةداتق نع كلذ يورو . يعفاشلل يناثلا لوقلا وهو « كلام

 1 ش . ( 589/١09 عومجملا ) رظناو ( 7



 فلما

 نم مهل فلاخم الو « ةريغملاو يرعشألا ىسوم وبأو اتباث نب ديزو ناثعو يلعو
 كلذو « دمعب سيل امم دمعلا هبش وه اهف اوقرف هب اولاق نيذلاو « ةباحصلا

 نم ناك ىتلا لاوحألا ىلإو « لدقلا اهب عقي يتلا تالآلا ىلإ بلغألا يف عجار

 رانلا وأ بّْضقلا نم ديدحلا ادع انم لك : ةفينح وبأ لاقف . برضلا اهلجأ

 لتقي ال ام دمعلا هبش دمعو فسوي وبأ لاقو « دمعلا هبش وهف كلذ هبشي امو

 يأ : لتقلا يف أطخ برضلا يف ًادمع ناك ام دمعلا هبش يمفاشلا لاقو َهّلْثِم
 . لتقلا هنع دلوتف لتقلا هب دصقي م ًابرض ناك ام

 وهو ًاعيمج اهيف ًادمع ناك ام دمعلاو « ًاعيمج اهيف أطخ ناك ام أطخلاو

 ينعأ . دمعلاو أطخلا نيب ةطساو ال هنأ دمعلا هبش ىفن نم ةدمعف . ")7 نسح

 تاينلا نأ طسولا تبثأ نم ةدمعو . هدصقي ال وأ لتقلا دصقي نأ نيب

 رخآ برض دصق نف . رهظ امب محلا امنإو ىلاعتو كرابت هللا الإ اهيلع علطي ال
 لتقف لتقلا دصق نم مح ينعأ « بلاغلا محك همكح ناك ابلاغ لتقت ةلآب

 . فالخ الب

 نيب ًاددرتم هكح ناك ابلاغ لتقت ال ةلآب هنيعب لجر برض دصق نمو

 ههبش امأ . ىلاعت هللا دنع هسفن رمآلا قح يف ال انقح يف اذهو أطخلاو دمعلا

 . هبرض دصق ام ةهج نُف دمعلا

 يور دقو . لتقلا هب دصقي ال اب برض هنأ ةهج نف أطخلل ههبش امأو
 ناك ام دمعلا هبش أطخلا لتق نإ الأ » ::لاق هنأ هُم ينلا ىلإ عوفرم ثيدح

 دصقل وأ هيلع ناودعلا دصقل امإ ابلاغ لتقي ال امب هبرض دصقي نأ وه : دمعلا ةّبش )١(
 « ديلاو «زكولاو «ريغصلا رجحلاو ء اصعلاو . طوسلاب برضلاك : هيف فرسيف ء هل بيدأتلا
 اذهف « اطخلاو ء دمعلا عاتجال « دمعلا أطخو « أطخلا دمع : ىمسيو « ًابلاغ لتقي ال ام رئاسو

 . صاصقلل ًابجوم « ادع كلام هلعجو . ملعلا لهأ رثكأ لوق يف ةلقاعلا ىلع ةيدلاو « هيف َدَوَق ال

 . ( 560/7 ينغملا ) رظنا
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 اهنوطب يف نوعبرأ اهنم لبإلا نم ةئام ةظلغم هتيد رَجحلاو اصعلاو طؤّسلاب
 ةهج نم تبثي ال ثيدحلا لهأ دنع برطضم ثيدح هنأ الإ "7 « اهدالوأ
 . هجرخ دق هريغو دواد وبأ ناك نإو ءربلا دبع نب رمع وبأ هركذ ايف دانسإلا

 هتبثأ نم دنعو « صاصقلا هب بجي هتبثي ال نم دنع لتقلا نم وحنلا اذهف

 هجو ىلع نوكي برضلا نأ كلام بهذم يف فالخ الو , ةيدلا هب بجت
 ٠ . صاصقلا هب بجي ةرئانلاو بضغلا

 نمل بدألا ةهج ىلع وأ « بعللا ةهج ىلع ًادمع نوكي يذلا يف فلتخاو
 نأ وهف « لوتقملا يف صاصقلا هب بجي يذلا طرشلا امأو . بدألا هل حييبأ

 رفكلاو مالسإلا وه سوفنلا فلتخت هب يذلاو . لتاقلا مدل ًائفاكم نوكي

 . ريثكلاو دحاولاو ةيثونألاو ةيروكذلاو ةيدوبعلاو ةيرحلاو

 بجي هنأ ةعبرألا هذه يف لتاقلل ًائفاكم ناك اذإ لوتقملا نأ ىلع اوقفتاو

 ْ 20. صاصقلا

 نإف . ًادمع دبعلا لتق اذإ رحلا امأ « عتجت م اذإ ةعبرألا هذه يف اوفلتخاو

 لتقي ال : روث وبأو دمحأو ثيللاو يعفاشلاو كلام لاقف « هيف اوفلتخا ءاماعلا
 ءهسفن دبع الإ دبعلاب رحلا لتقي : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو « دبعلاب رحلا
 لاق هبو لتاقلاريغ دبعوأ لتاقلا دبع ناكأ ءاوس دبعلاب رحلا لتقي : موق لاقو
 نم موهفملا باطخلا ليلدب جتحا دبعلاب رحلا لتقي ال لاق نف ) يعخنلا

 لتق نإ الأ »لاق هيلي هللا لوسر نأورمع نب هللا دبع نع يذمرتلا الإ ةسخخلا هاور ثيدحلا اذه )١(

 اهنوطب يف نوعبرأ اهنم « لبإلا نم ةئام هيف ء اصعلا وأ ء طوسلا ليتق ؛ دمعلا هبش أطخلا
 ت6١ اهدالوأ

 قاسو « هنئس يف ينطقرادلا هجرخأو . هيف ةاورلا فالتخا قاسو « خيراتلا يف يراخبلا هجرخأو
 هرضي الو « حيحص وه : ناطقلا نبا لاقو ٠ نابح نبا هححص دقو . فالتخالا هيف ًاضيأ
 . ( 8/١6 صيخلتلا )و ( ؟4/7 راطوألا لين ) رظنا فالتخالا

 )١( يبطرقلا ريسفت )و ( "52/7 ينغملا ) فلؤلا هركذ ام رظنا 7185/7 ( .
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 ٌدِبَعلاو ٌرحخلاِب ٌرخلا « ىلتقلا يف صاصقلا ُكْيَلَع بِتُك >: ىلامتهلوق
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب جتحا دبعلاب رحلا لتقب : لاق نمو 224 ِدّبَعلاِ
 (9 « ماوس نم ىلع دي ُِس مهاندأ مهتمذب ىعسيو « مهؤامد أفاكتت نوماسملا »

 . فيعضف َقَّرَف نمو « باطخلا ليلدل مومعلا ةضراعم فالخلا ببسف

 نمو . ىلعألاب صقتألا كلذكو ءرحلاب لتقي دبعلا نأ مهنيب فالخ الو
 تل يبنلا نأ ةرمس نع نسحلا هاور ام ديعلاب رحلا لتقي : لاق نمل اضيأ ةجحلا

 هلتق ناك الو : اولاق ىنعملا قيرط نمو © « هب هانلتق هدبع لتق نم » : لاق
 لتق امأو . رحلا يف صاصقلاك هيف صاصقلا نوكي نأ بجو « رحلا لتقك ًامرحم
 : موق لاقف : لاوقأ ةثالث ىلع كلذ يف ءاماعلا فلتخاف ٠ يمذلا رفاكلاب نمؤملا

 . ةعامجو دوادو دمحأو يروثلاو يعفاشلا هب لاق نميو ءرفاكب نمؤم لتقي ال

 . ىليل يبأ نباو هباحصأو ةفينح وبأ كلذب لاق نمو « هب لتقي : موق لاقو
 هعجضي نأ ةليغلا لتقو « ةليغ هلتقي نأ الإ هب لتقي ال : ثيللاو كلام لاقو

 نم هيف صاصقلا عاطتسي ام لك يفو « سفنلا يف دبعلاو ءرحلا نيب صاصقلا نأ ىلإ دواد بهذو
 حورجلاو > : هلوق ىلإ « سْفَنلاِب َسْفْنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو ١ : ىلاعت هلوقب ًاكسق ءاضعألا

 ءرحو « دبع نيب قرفي ملف « « مؤامد افاكتت نوماسملا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو « صاصق

 . ( 714/5 يبطرقلا ) رظنا . ىيل يبأ نبا لوق وهو
 سفنو « ةنمؤم سفن نيب قرفلا اف « ةلادعلا نيعو باوصلا نيع وه ءريخألا لوقلا اذه يرمعلو
 كانه نأ ىوس « طشلا نانسأك ةيساوس سانلاو ؟ ةقرفتلا هذه تءاج نيأ نمو « ىرخأ ةنمؤم

 اوقلخ مهلكو ء هل نيكولمبو هللا ديبع مهلكو « دبع اذهو « اديس اذه نم تلعج « ةرهاق ًافورظ

 . بارت نم مدآو « مدآ نم
 )١( ةيأ ةرقبلا 8لا١ا .

 هجرخأو « يلع نع دواد وبأو « يئاسنلاو « دمحأ هاور « .. مهؤامد أفاكتت نونمؤلا » ثيدح (؟)

 . ( 11/7 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا . هجحصو ماحلا

 ثيدح يذمرتلا لاقو . ةسملا هاور « هانْعَدَج هدبع َعَدَج نمو « هانلتق هدبع لثق نم »ثيدح (؟)

 بيرغ نسح
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 ضلحكا

 . © هلام ىلع ةصاخيو هحيذيف

 ةدابع نب سيق هلأس هنأ ىلع ثيدح نم يور ام لوألا قيرفلا ةدمعف

 الإ ء ال : لاق سانلا ىلإ هدهعي مل أدهع عَنِ هللا لوسر هيلإ دهع له رتشألاو

 ًافاكتت نونمؤملا » هيف اذإف هفيس بارق نم اباتك جرخأو « اذه يباتك يف ام
 نمؤم لتدتقي ال الأ . ماوس نم ىلع دي مهو ماندأ مهتمذب ىعسيو ممؤامد
 هللا ةنعل هيلعف ًاثدْحُم ىوآ وأ ًاثَدَح ثدحأ نم « هدهع يف دهع وذ الو « رفاكب

 . 9 دواد وبأ هجرخ « نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو

 : لاق ِهَتلَو يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع اضيأ يوزو |

 مسم لتقي ال هنأ ىلع مهعامجإب كلذ يف اوجتحاو «رفاكب نمؤم لتقي اله
 ثيدح اهنم راثآ كلذ يف اودقعاف ةفينح يأ باحصأ امأو . نمأ يذلا يبرحلاب

 لتق » : لاق يناماسلا نمحرلا دبع نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر هيوري
 قحأ انأ : لاقو ةمذلا لهأ نم لجرب ةلبقلا لهأ نم ًالُجَر هِي هللا لوسر

 هلوق مومعل صصخم اذهو : اولاق ءرمع نع كلذ اوورو 29« هدهعب ىَفَو ْنَم

 (راطوألا لين ) و ( يبطرقلا ) يمذلاب ملسللا لتق يف ءاماعلا بهاذمل فلؤملا هركذ ام رظنا )١(
 .(( ينغملا )و

 )١( ثيدحلا جيرخت مدقت .
 نع « ليسارملا » يف دواد وبأ هاور « ... ةمذلا لهأ نم لجرب ًالجر لتق هنأ ١» ثيدح ()

 هاورو . هدنسم يف يعفاشلا هاورو . هفنصم يف قازرلا ديع هاورو . ينامايبلا نب نمحرلا دبع
 « ىهتنا . حصي الو « فيعض اذه بيبحو : ينطقرادلا لاق . « كلام بئارغ * يف ينطقرادلا

 ىلع اوقفتا افإو ١ مهضعب هفعضو « مهضعب هقثو ينامايبلا نب نمحرلا دبعو « حيقنتلا » يف لاق

 هللا دبعو : ناطقلا نبا لاق . ًاضيأ « ليسارملا » يف دؤاد وبأ هجرخأف ٠ يمرضحلا لسرم امأو

 لقتو.. ىهتنا . اركذ امل دجأ لو « نالوهجم ناذه ء زيزعلا دبع نب هللا دبعو . بوقعي نبا

 ريدقت ىلع ينامايبلا نبا ثيدح : لاق هنأ يعفاشلا نع « خوسنملاو « خسانلا » هباتك يف يمزاحلا

 بصن ) رظنا . «رفاكب ملسم لتقي ال » حتفلا نمز يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب خوسنم هتوبث
 : ( ””/ع ةيارلا
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 يبرحلا رفاكلاب ديرأ هنأ يأ ١" «رفاكب نمؤم لتقي ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع
 يناماسلا نمحرلا دبع ثيدبح ثيدحلا لهأ فعضو . دهاعملا رفاكلا نود

 000 . رمع نع كلذ نم اوور امو

 مسمللا دي نأ يف نيماسملا عامجإ ىلع ودعا مهنإف سايقلا قيرط نم امأو
 لام ةمرحك هلام ةمرح تناك اذإف : اولاق « يمذلا لام نم قرس اذإ عطقت

 امأو . سايقلاو راثآلا ضراعت فالخلا ببسف « همد ةمرحك همد ةمرحف مسملا

 ءدحاولاب ةعاملا لتقت اولاق راصمألا ءاهقف روهمج نإف « دحاولاب ةعامجلا لتق
 ءاوس « مهريغو روث وبأو دمحأو يروثلاو يعفاشلاو ةفينح وبأو كلام مهنم
 لهأ هيلع ًالامت ول : لاق هنأ يور ىتح ءرمع لاق هبو ٠ تلق وأ ةعاملا ترثك

 وهو « دحاولاب ةعاملا لتقت ال رهاظلا لهأو دواد لاقو . ًاعيمج مهتلتقل ءاعنص

 . (رباج نع يورو « يرهزلا لاق هبو « ريبزلا نبا لوق

 اف نانثا كرتشا اذإ ينعأ ء ديب ديأ عطقت ال ةفئاطلا هذه دنع كلذكو

 ,ديلاب يديألا عطقت : يعفاشلاو كلام لاقو ءدي عطق يف كلذ قوف
 « سفنلاب سفنألا لتقت : اولاقف فارطألاو سفنلا نيب ةيفنحلا تقرفو
 نم صاصقلا باب يف اذه يتأيسو « دحاو فرط الإ فرطلاب عطقي الو
 . ءاضعألا

 لتقلا نأ موهفم هنإف « ةحلصملا ىلإ رظنلا ةعاملا دحاولاب لتق نم ةدمعف

 )١( ثيدحلا جيرخت مدقت .

 دمحأ نع يورو ( 77177 ينغملا ) دحاولاب ةعامجلا لتق يف ءاماعلا بهاذمل فلؤملا هركذ ام رظنا )١(

 نباو ٠ يرهزلاو ءريبزلا نبا لوق اذهو « ةيدلا مهيلع بجتو « هب نولتقي ال مهأ ىرخأ ةياور
 يبأ نبا هاكحو ءرذنلا نباو « دوادو ٠ ةعيبرو « كلملا دبعو « تباث يبأ نب بيبحو « نيريس

 هنأ : يرهزلاو ٠ نيريس نباو «ريبزلا نباو ٠ لبج نب ذاعم نع يورو « سابع نبأ نع ىسوم

 رع رثأو . ( ١50/1 يبطرقلا )رظناو . ةيدلا نم مهصصح نيقابلا نم ذخؤيو « دحاو مهنم لتقي
 . ( صيخلتلا ) رظنا . أطوملا يف كلامو « هحيحص يف يراخبلا هاور فلؤملا ركذ يذلا



"1/1 

 صاصقلا يف مكلو »> : ىلاعت هلوق يف باتكلا هيلع هبن اك لتقلا يفنل عرش اغنإ

 دحاولاب ةعاملا لتقت مل ولف كلذك كلذ ناك اذإو 7 © باَلألا يِلوُأأَي ٌةايَح

 نأ ضرتعمال نكلو « ةعاملاب دحاولا لتق اودمعتي .نأب لتقلا ىلإ سانلا عرذتل
 مهنم لتق نإ امأف ءدحأ ةعاملا نم لتقي مل ول مزلي ناك امِإ اذه نإ : لوقي

 نأ مزلي سيلف « نظلا ىلع ابلاغ سفنلا فالتإ نظي هلتق نم يذلا وهو دحاو
 . سوفنلا باهذإ ىلع طيلستلل أببس نوكي ىتح دحلا لطبي

 ْنَأ اهيف مهيلع انّبَتَكو > : ىلاعت هلوق دحاولاب دحاولا لتق نم ةدمعو
 رذنملا نبا نإف « ىثنألاب ركذلا لتق امأو 4 نْيَعلاِب َنْيَعلو سْفّنلاب َسْفَنلا
 « ةباحصلا نم يلع نع يكح ام الإ ) عامجإ هنأ ىكح فالخلا ركذ نمم هريغو

 . ةيدلا فصن ةأرملا ءايلوأ ىلع ناك ةأرملاب لجرلا لتق اذإ هنأ يتبلا ناقع نعو

 لتقي ال هنأ « يرصبلا نسحلا نع ىقتنملا يف يجابلا ديلولا وبأ يضاقلا ىحو

 ىوق هليلد نكلو « ذاش وهو « ننسلا ملاعم يف يباطخلا هاكحو « ىثتألاب ركذلا

 انهه باطخلا ليلد ضراعي ناك نإو 94 ىثنألاب ىثنألاو > : ىلاعت هلوقل
 (" 6 سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو ١ : ىلاعت هلوق يف يذلا مومعلا
 فلتخم ةلأسم يهو « انتعيرش ريغ يف دراو باطخلا اذه نأ هلخدي نكل

 ةأرلاب لجرلا لتق يف داقعالاو ؟ ال مأ انل حرش انلبق نم عرش له ينعأ ٠ اهيف
 . ةماعلا ةحلصملا ىلإ رظنلا وه

 بألا داقي ال : كلام لاقف « نبالاو بألا يف بابلا اذه نم اوفلتخاو

 لتقي  هلتقف اصح وأ فيسي هغذح نإ امأ « يف هعجضي نأ 3 نبال

 66 ةيآ ةدئاملا )0(

 . ( ينغملا )و ( يبطرقلا ) ةأرملاب لجرلا لتق ىلع عامجإلا رظنا (")
 . ١08 ةيآ ةرقبلا ()

 . غ0 ةيآ ةدئاملا (5)



 قف

 . هديفح عم هدنع دجلا كلذكو

 هديفحب دجلا الو هدلوب دلاولا داقي ال : يروثلاو يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو
 . © ءاماعلا روهمج لاق هبو « دمعلا هجوأ نم ناك هجو يأب هلتق اذإ

 ماقت ال » : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأ سابع نبا ثيدح ةدمعو

 . 29 « دلاولا دلولاب داقي الو دجاسملا يف دودحلا

 نع هوور ام مهفالتخا ببسو . نيماسملا نيب صاصقلا مومع كلام ةدمعو

 ةداتق هل لاقي جلدم ينب نم ًالجر نأ بيعش نب ورمع نع ديعس نب ىحي
 نب ةقارس مدقف « تافف هحرج فزنف « هقاس باصأف فيسلاب هل ابا فذح

 ديدق ءام ىلع ددعا : رمع هل لاقف « هل ركذف باطخلا نب رمع ىلع مثعج

 لبإلا كلت نم ذخأ رمع هيلع مدق اماف « كيلع مدقأ ىتح ريعب هئامو نيرشع

 ؟ لوتقملا وخأ نيأ : لاق مث « ةفلخ نيعبرأو ةعذج نيثالثو ةقح نيثالث
 لتاقل سيل » : لاق وت هللا لوسر نإف ء اهذخ : لاق « اذ انأ اه : لاقف

 تبثأو ء اًضْحَم ادع نكي مل هنأ ىلع ثيدحلا اذه لمح اًكلام نإف 7« ءيش

 / . بألاو نبالا نيب ايف دمعلا هبش هنم

 رخآ فذح نم نأ مهعامجإل دمع هنأ نم هرهاظ ىلع هولمحف روهمم لا امأو

 )١( يبطرقلا ريسفت ) رظنا ؟/١60 ( .

 هاورو . باطخلا نب رمع نع. ةجام نباو « يذمرتلا هجرخأ « هدلوب دلاولا داقي ال » ثيدح )١(
 نب ىحي لاق « حيقنتلا » بحاص لاق . « مهديناسم » يف ديمح نب دبعو « ةبيش يبأ نباو , دمحأ

 نب ورمع نع يمرزَعلا هللا ديبع نب دمع نع سلدي يوقلاب سيل « قودص : جاجح يف نيعم

 دابنسإ اذه لاقو « يقهيبلا هاورو . سلدي جاجحلا ناك : كرابملا نبا لاق . هيبأ نع بيعش
 . يف ماجلا هجرخأو «هننس » يف ينطقرادلا هاوزو « ةفرعملا » يف كلذك هاورو « حيحص
 . ( "89/6 ةيارلا بصن ) رظنا . ةكردتسملا

 )١( .أطوملا يف كلام هاور رمع رثأ .



 ففي

 نأ هل ةبحلا نمو هنبا بيدأت ىلع طلستلا نم بألل امل.ىأرف كلام امأو

 همبتي ملو دمعب سيل هنأ ىلع لاوحألا هذه لاثمأ يف نوكي يذلا لتقلا لمح

 ةبلغ ةهج نم لتقلا دصق هنأ ىلع هلعافلمحي امإف ةليغ لتقب سيل ناك ذإ

 مل كلاف . ىلاعت هللا الإ اهيلع علطي ال تاينلا تناك ذإ « ةمهتلا ةوقو نظلا

 . نبالاو بألا نيب يتلا ةبحلا ةوقل « ينجألا مهتا ثيح بألا مهتي

 ءىجي يذلاو . نبالا ىلع هقح ناكمل بألا نع دحلا ءرد اوللع انإ روهملاو

 . بجوملا يف لوقلا وه اذهف « داقي نأ رهاظلا لهأ لوصأ ىلع

 عاما

 بجاولا يف لوقلا امأو

 ةيدلا ىلع امإ وفعلا وأ « صاصقلا : نيئيش دحأ مدلا يلول نأ ىلع اوقفتاف

 1 . ةيدلا ريغ ىلع امإو

 قح وه ةيدلا ذخأ ىلع وفعلا ىلإ صاصقلا نم لاقتنالا له اوفلتخاو
 الإ ةيدلا تبثت ال مأ هنم صتقمال رايخ كلذ يف نوكي نأ نود مدلا يلول بجاو
 يدؤي نأ هنم صتقملا دري م اذإ هنأو لتاقلاو يلولا ينعأ نيقيرفلا يضارتب
 بجي ال : كلام لاقف ءوفعلا وأ ًاقلطم صاصقلا الإ مدلا يلول نكي مل ةيدلا

 , لتاقلا ةيدلا ءاطعإب ضري نأ الإ ةيد ريغ نع وفعي وأ صتقي نأ الإ يلولل
 « ةعامجو يعازوألاو يروثلاو ةفينح وبأ لاق هبو « هنع مساقلا نبأ ةياور يهو

 كلام باحصأ نم ةنيدملا ءاهقف رثكأو دوادو روث وبأو دمحأو يعفاشلا لاقو
 وأ لتاقلا يضر « ةيدلا ذخأ ءاش نإو صتقا ءاش نإ رايخلاب مدلا يلو : هريغو

 ةياوزلا يه هنع روهثملا نأ الإ ,« كلام نع بهشأ كلذ ىورو « ضري م

 . ىلوألا

 نس ةصق يف كلام نب سنأ ثيدح ةروهشملا ةياورلا يف كلام ةدمعف



 ضدفت

 ليلدب َملُعَف "« صاصقلا هللا باتك » : لاق ٍةّيَِم هللا لوسر نأ عيبرلا

 ْ . صاصقلا الإ هل سيل هنأ باطخلا

 . وهف ليتق هنل لتق نم » تباثلا ةريره يبأ ثيدح يناثلا قيرفلا ةدمعو
 ىلع قفتم ناثيدح امه 0 «وفعي نأ نيبو ةيدلا ذخأي نأ نيب نيرظنلا ريخب
 يناثلاو . صاصقلا الإ هل سيل هنأ يف ةلالدلا فيعض لوألا نكل « اهتحص

 نإف كلذ نم بابطخلا ليلد عفر اذإ نكمي اههنيب عمْلاو . رايخلا هل نأ يف صن
 نأ ىلع روهملاو ٠ بجاو يناثلا ثيدحلا ىلإ ريصملاف ًانكميو ًابجاو عملا ناك

 لجو زع هللا نإف اضيأو « حيجرتلا نم ىلوأ هنأو نكمأ اذإ بجاو عم لا
 لامب هسفن ءادف فلكملا ىلع ضرع اذإو 24 مُكَسُفنَأ اوُلتفَت لَو + : لوقي

 هدنعو هلثم ةيقب ةصمخم يف ماعطلا دجو اذإ هلصأ . اهدفي نأ هيلع بجاوف

 هذه ىلع مزليو ؟ هسفن ءارشب فيكف هئارشب هيلع ىضقي هنأ ىنعأ ٠ هيرتشي ام
 ربكي نأ ىلإ لتقلا رخؤي نأ رابكو راغص ءايلوأ لوتقمال ناك اذإ ةياورلا
 نينبلا لثم رابكلا نوبجحي راغصلا ناك اذإ اهس الو . رايخلا مهل نوكيف راغصلا

 ش . ةوخإلا عم

 همحر  يدج ةايح ةبطرقب ةلأسملا هذه تعقو تناك دقو : يضاقلا لاق

 رظنا . هيلع قفتم « صاصقلا هللا باتك » عيبرلا نس ةصق يف كلام نب سنأ ثيدح )١(

 ش . ( صيخلتلا )

 « يعازوألاو « ثيللا : ةيدلا ذخأ ءاش نإو ٠ صتقا « ءاش نإ : رايخلاب لوتقملا يلو لاق نم

 « نسحلاو « ءابطعو « بيسملا نب ديعس نع ىوريو ءروث وبأو « قحسإو  دمحأو . يعفاشلاو
 . كلام نع بهشأ هاورو

 هاور . لتاقلا يضر اذإ الإ ء ةيدلا ذخأي الو ٠ صاصقلا الإ لوتقملا يلول سيل : نورخآ لاقو

 يبطرقلا ) رظنا . نويفوكلاو . يروثلا لاق هبو . هنع روهشلا وهو « كلام نع مساقلا نبا
 .( ها

 . ( لينلا عم ىقتنملا ) رظنا . ةعامْلا هاور « .. ليتق هل لتق ٠» نم ثيدح (؟)

 . ؟9 ةيآ ءاسنلا (؟)



 افنفي

 قفأف «ريغصلا رظتني ال نأ وهو « ةروهشلا ةياورلاب هنامز لهأ ىتفأف - هللا
 هيلع اوناك امل هيلع كلذ هنامز لهأ عنشف.« سايقلا ىلع ةراظتتناب - هللا همحر وه
 بهذملا اذهل هيف رصتني ًالوق كلذ يف عضي نأ رطضا ىتح ديلقتلا ةدش نم

 وفعلا يف : نيمسق يف وه بابلا اذه يف رظنلاو . سانلا يديأب دوجوم وهو
 ْ . صاصقلاو

 بيترتو « هل سيل نمم وفعلا هل نيف : اههدحأ : نيئيش يف وفعلا يف رظنلاو
 : يف انماكت دقو ؟ ال مأ ةيدلا ىلع وفعلا هل نوكي لهو « كلذ يف مدلا لهأ

 : ةيدلا ىلع وفعلا هل له

 مايقلا مهل نيذلاو « مدلاب مايقلا مه نيذلا مهف ةلجلاب وفعلا مهل نم امأو
 ىلع اوعمجأ مهنأ كلذو « ثري نم لك : هريغ دنعو . كلام دنع ةبصعلا مه مدلاب

 لطب دق صاصقلا نأ مدحأ .افعف نوغلاب نونب هنل ناك اذإ ًادمع لوتقملا نأ

 . ةيدلا تبجوو

 كلذكو . صاصقلا وأ وفعلا يف نينبلا عم تانبلا فالتخا يف اوفلتخاو

 لوق تاوخألا الو تانبلل سيل : كلام لاقف : تاوخألاو جوزلا وأ ةجوزلا

 « لاجرلا عم نهلوق ربتعي الو ء هدض وأ صاصقلا يف ةوخإلاو نينبلا عم

 دمحأو يروثلاو ةفينح وبأ لاقو ٠ جوزلاو ةجوزلا يف رمألا كلذكو

 نم هظح طاقسإ يفو صاصقلا طاقسإ يف هلوق ربتعي ثراو لك : يعفاشلاو
 ريبكلاو ريغصلاو رضاحلاو مهنم بئاغلا : يعفاشلا لاق . هب ذخألا يفو « ةيدلا

 . © ءاوس

 افإ ةيالولا نأ لوألا قيرفلا ةدمعو . ةيدلاب مدلا مهرابتعا.ءالؤه ةدمعو

 . ثانإلا نود روكذلل يه

 )١( ينغملا ) و ( 5/7 راطوألا لين ) ةلأسملا هذه يف ءاملعلا بهاذمل فلؤملا هركذ ام رظنا 785/7 ( .



 دضححمل

 كلذ له تومي نأ لبق همد نع افع ذإ ًادمع لوتقملا يف ءاماعلا فلتخاو

 : موق لاقف « ةيدلا نع افع اذإ ًأطخ لوتقملا يف كلذكو « ءايلوألا ىلع "”زاج

 وبأو كلام كلذب لاق نمو , كلذ ضم دمعلا يف همد نع لوتقملا افع اذإ

 مزلي ال : ىرخأ ةفئاط تلاقو 2 يعفاشلا يلوق دحأ اذهو »2 يعازوألاو ةفيلنح

 لوق وهو . دوادو روث وبأ هب لاق نمبو . وفعلا وأ صاصقلا ءايلوأللو « هوفع
 . (9 قارعلاب يعفاشلا

 « صاصقلا امإو « وفعلا امإ : ثالث يف يلولا َرّيَخ هللا نأ ةفئاطلا هذه ةدمعو

 مل وأ توملا لبق همد نع افع ءاوس لوتقم لك يف ماع كلذو . ةيدلا امإو

 بانف « لوتقملا قح وه امنإ يلولل لعج يذلا ءيشلا نأ روهملا ةدعو . فعي

 دعب هماقم مقأ يذلا نم رايخلاب قحأ لوتقملا ناكف « هماقم ميقأو هبانم هيف

 ٌةَراَفَك وهف هب َقَّدَّصَت نَمَق ١ : ىلاعت هلوق نأ ىلع ءاماعلا عمجأ دقو . هتوم

 . همدب قدصتي لوتقملا وه انهه قدصتملاب دارملا نأ 04 ل

 )١( ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا ) ةخسن يفو ( زاج كلذ له ) « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف (

 باوصلا وهو ( ءايلوألا ىلع زئاج كلذ له ) ( ركفلا راد )و ( ةفرعملا راد )و .
 سواط : لودقملا نم زئاج وفعلا لاق نمم (؟) ٠ وبأو «رفزو « ةفينح وبأو ء نسحلاو « يبعشلاو

 دمجو « فسوي . : 1

 ُدَوَقلا بجوو « حلصلا لطب « تام مث « عطق نم وأ « ةحارج نم حلاص نم : كلام لاقو «

 هثلث يف كلذف . أطخلا يف هتيد نع افع نإف .

 دمب « ةدلا فابا مرغي نكل « دوق الف « تام مث  ةحارجلا نع افع اذإ يروثلا نايفس لاقو

 ةحارجلا شرأ اهنم طقسي نأ .

 تام مث , دوق وأ . لقع نم اهنم ثدحي امعو « ةحارجلا نع افع اذإ : يعفاشلا لاقو «٠ الف

 شرأ اهنم طقسي نأ دعب ةيدلا يناجلا مرغي : .ةرم لاقف , ةيدلا يف هلوق فلتخا مث ءدوق

 ةيدلا عيمججب ذدخوي : لاق ةرمو « ةيانجلا .

 ىلحمنا ) رظنا . روث وبأو ء دمحأ لاق هبو . دمعلا يف هل وفع ال : هيلوق دحأ يف ىعفاشلا لاقو
: 0000 

 )©( عم ةيآ ةدئاملا .



 اضنفُم

 ليق 4 هل ةرافك وهف # :.هلوق يف ريضلا دوعي نم ىلع اوفلتخا افإو

 ظ . هاياطخو هبونذ نم لوتقملا ىلع ليقو « ةبوت هل ىأر نمل لتاقلا ىلع

 وبأو يعفاشلاو كلام لاقف ةيدلا نع أطخ لوتقملا وفع يف مهفالتخا امأو

 هزيجي نأ الإ هثلث يف كلذ نم هوفع نإ : راصمألا ءاهقف روهمجو « ةفينح
 .٠ نسحلاو سواط هب لاق نمبو . هلام عيمج يف زوجي : موق لاقو « ةثرولا

 هلصأ . ثلثلا يف الإ زجي لف هتوم دعب هل ًالام بهاو هنأ روهملا ةدمعو

 نأ ىرحأ وهف مدلا نع وفعي نأ هل ناك اذإ هنأ ةيناثلا ةقرفلا ةدمعو . ةيصولا

 .٠ تايدلا باتكب ٌصَحَأ يه ةلأسملا هذهو « لاما نع وفعي

 ءايلوألل له اهنم تافف « تاحارجلا نع حورجما افع اذإ ءاماعلا فلتخاو

 نع توفع لوقي نأ الإ كلذ محل : كلام لاقف ؟ ال مأ همدب اوبلاطي نأ

 ةحارجلا نع افع اذإ : دمحمو فسوي وبأ لاقو . هيلإ لوكت امعو تاحارجلا

 لب : موق لاقو. مدلا نع وفع تاحارجلا نع وفعلاو . مهل قح الف تامو

 : لاق نم مهنف « اوفلتخا ءالؤهو « ًاقلطم تاحارجلا نع افع اذإ ةيدلا مهمزلت

 : لاق نم مهنمو . يعفاشلا لاوقأ نم ينزملا هراتخاو « اهلك ةيدلا حراجلا مزلت

 لوق وهو . هنع افع يذلا حُرُلا ةيد طاقسإ دعب اهنم يقب ام ةيدلا نم مزلي

 . يروثلا

 هنأ يف فالخ هعم روصتي سيلف مدلا نع وفعي ال هنأ ىري نم امأو

 قح طقسي ال مدلا نع هوفع ناك اذإ هنأل « ةيدلا يلولا بلط كلذ طقسي ال

 . حرجلا نع هوفع طقسي ال نأ ىرحأف « يلولا

 ؟ ال مأ قح هيف ناطلسلل ىقبي له « هنع ىفعي ادع لتاقلا يف اوفلتخاو

 « ةنيدملا لهأ لاق هبو . ةنس نجسيو ةئام دلجي هنإ : ثيللاو كلام لاقف

 :روث وبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلا : ةفئاط تلاقو «رمع نع كلذ يورو
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 مامإلا هبدؤيف رشلاب فرعي نوكي نأ الإ : روث وبأ لاقو . كلذ هيلع بجي ال
 . فيعض رثأ الإ ىلوألا ةفئاطلل ةدمع الو . () ىري ام ردق ىلع

 الإ نوكي- ال كلذ يف ديدحتلا نأو عرشلا رهاظ ةيناثلا ةفئاطلا ةدمعو

 . كلذ يف تباث فيقوت الو « فيقوتب

 سه * ل

 صاصقلا يف لوقلا

 امأف ؟ نوكي ىتمو ؟ نوكي نمبو « صاصقلا ةفص يف وه صاصقلا يف رظنلاو

 نم صتقي : لاق نم مهنف كلذ يف اوفلتخا ءاماعلا نإف « سفنلا يف صاصقلا ةفص

 برضب لتق نمو « ًاقيرغت لتق ًاقيرغت َلَتَق نف « لّتَق ىلا ةفصلا ىلع لتاقلا
 لوطي نأ الإ : اولاق ٠ يعفاشلاو كلام لاق هبو , كلذ لثمب لتق رجحب
 . حورأ هل فيسلا نوكيف كلذب هبيذعت

 يف كلام مهتقفاوم عم  قرحي له « رخآ قرح نيف كلام باحصأ فلتخاو
 : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو « مهسلاب لتق نيف كلذكو ؟ لتقلا ةروص ءاذتحا

 هنأ لَم يبنلا نع نسحلا ىور ام مهتدمعو ٠ فيسلاب الإ لتقي مل هلتق هجو يأب
 . « ةديدحب الإ دوق ال » : لاق

  رجحب ةأرما سأر َحَضَر ًايدوه نأ » سنأ ثيدح لوألا قيرفلا ةدمعو

 ةبتُك :١ ىلاعت هلوقو "7 « نيرجح نيب : لاقوأ ء رجحب هسأر كَم ينلا خضرف

 لوقبو . كلذك يعازوألا : لتاقلا نع ىفعي نأ دعب قح ناطلسلل نأ يف كلام لوقب لاقو )١(
 . ثيدحلا باحصأ رئاسو « قحسإو « مهاحصأو « داودو « ةفينح وبأ لاق . دمحأ « يعفاشلا

 1 . ( 3١5/١١ ىلحلا ) ءاهفقلا لاوقأل رظنا

 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا ةعامْلا هاور « .. ةيراج سأر خضر ًايدوه نأ ٠» ثيدح )١(
 ( اا

 ؛روهجلا بهذ هيلإو « لوتقملا هب لتق ام لثمب دوقلا زوجي هنأ ىلع ليلد هيف : يناكوشلا لاق



 فتحا

 نوكي نمم امأو . ةلثاملا يضتقي صاصقلاو "4 ىلثقلا يف صاصقلا مكيلع
 ناكمل هنم ْنّكَمُي ال هنإ ليق دقو « مدلا يلو نم نوكي هنأ رهاظلاف صاصقلا
 . هيف روجي نأ ةفاخعو ةوادعلا

 يف لتاقلا ىلإ راذعإلاو « هتابجوم توبث دعبف ؟ صاصقلا نوكي ىتم امأو
 عضوملا نوكي ال نأ صاصقلا طرش نم له اوفلتخاو . اًرِقُم نكي مل نإ كلذ
 عضت ىتح اهنم داقي ال هنأ ًادمع تلتق اذإ لماحلا نأ ىلع اوعمجأو . مرحلا
 لاقو « صاصقلا بوجو ىلع روهملاو  مّملاب لتاقلا يف اوفلتخاو . اهلمح

 : ىلامت هلوقو < هب مَتبِقوَع ام لثبب اوبقاعف مَتْبَقاع نإو > : ىلاعت هلوق مومع كلذ ديؤي
 هجرخأ امو < اهلثم ةئيس ةئيس ءازج > : هلوقو « كيلغ ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف >
 « هانقرغ قرغ نمو « هانقرح قرح نمو » هيفو ءاربلا ثيدح نم ِمُْلَو هنع رازبلاو ٠ يقهيبلا
 ببسلا ناك اذإ اذهو . هتبطخ يف ةدايز هلاق افإ  لهجي نم ضعب هدانسإ يفو : يقهيبلا لاق
 طاوللا وأ ء رخلا هراجيإبب هريغ لتق نك زوجي ال ناك اذإ ال ٠ هلعف زوجي ام هب لتقلا عقو يذلا
 . هب
 « فيسلاب الإ نوكيال صاصتقالا نأ ىلإ هباخصأو « ةفينح وبأ مهنمو , نويفوكلا بهذو
 يقهيبلاو « يناربطلاو ٠ يواحطلاو «رازبلاو « ةجام نبا دنع ريشب نب ناهعنلا ثيدحب اولدتساو
 نم يقهببلاو « رازبلاو . ًاضيأ ةجام نبا هجرخأو « فيسلاب الإ دوق ال ٠ اهنم ةفلتخع ظافلأب
 ينطقرادلا هجرخأو « ةريره يبأ ثيدح نم يقهيبلاو « ينطقرادلا هجرخأو « ةركب يبأ ثيدح
 ةبيش يبأ نبا هجرخأو ٠ دوعسم نبا ثيدح نم يناربطلاو « يقهيبلا هجرخأو « يلع ثيدح نم
 وأ « فيعض نم اهنم ةدحاو ولخت ال اهلك قرطلا هذهو : يناكوشلا لاق . ًالسرم نسحلا نع
 . ةفيعض اهلك هقرط : يزوجلا نباو ٠ قحلا دبع لاقو . ركنم ثيدح : متاح وبأ لاق . كورتم
 ضعب ىوقي يذلا ثيدحلا اذه ىنعم ديؤيو : يناكوشلا لاق . دانسإ هل تبثي مل : يقهيبلا لاقو
 بِي ينلا نأ ةجام نياو « يئاسنلاو « دواد يبأو ٠ ملسم دنع سوأ نب دادش ثيدح اضع هقرط
 لصحي ال لتقلا ناسحإو « .. ةحبذلا اونسحأف « متحذ اذإو « ةلتقلا اونسحأف « متلتق اذإ » لاق
 . ( 35/8 لينلا ) رظنا . هب لصحي اك فيسلاب قنعلا برض ريغب

 )١( ةيآ ةرقبلا 2/١ .

 . هانتبثأ ام باوصلاو . فيسلاب « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف (")
 . مت ينبل ةغل رسكلاو , ةيلاعلا لعأل ةغل مضلاو , مومُم هعمجو ء رثكألا يف حتفلاب مّسلاو
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 وه مس مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ لجأ نم هنم صتقي ال : رهاظلا لهأ ضعب

 . © همس نمل ضرعتي ملف « هباحصأو

 . سفنلا يف صاصقلا باتك لك

 اين ذب ابق

 )١( ةاشلا عارذ يف مسلا ةيدوهيلا تعضو ثيح « هيلع قفتم فلؤلا هركذ يذلا مسلا ثيدح «
 . كلذب ليربج هربخأف



 فليح

 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو .. ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست ملسو هبحصو

 حارجلا باتتك

 هيف ام اهنمو . وفعلا وأ ةيدلا وأ صاصقلا هيف ام اهنم : نافنص حارجلاو

 حراجلا طورش يف انهه اضيأ رظنلاو ٠ صاصقلا هيف امب أدبنلو . وفعلا وأ ةيدلا
 وه يذلا بجاولا محلا يفو « حورجمل» صاصقلا قحي هب يذلا حرجلاو

 حراجلا يف لوقلا
 نأ وهو « لتاقلا يف كلذ طرتشي اك ًافلكم نوكي نأ حراجلا يف طرتشيو

 ناك نإو « فالخ الب نسلاو مالتحالاب نوكي غولبلاو , القاع ًاغلاب نوكي
 لاق هبو « ةنس ةرشع سمخ هلقأو « ةنس ةرشع يناُث هاصقأف « هرادقم يف فالخلا

 اذإ هنم صتقا دحاو ناسنإ وضع عطق اذإ دحاولا نأ فالخ الو ٠ يعفاشلا

 عطقت ال : رهاظلا لهأ لاقف « ًادحاو ًاوضع ةعامج تعطق اذإ اوفلتخاو

 لتقت !؟ « ةدحاولا ديلاب يديألا عطقت : يعفاشلاو كلام لاقو « دي يف نادي

 « فارطألاو سفنلا نيب ةيفنحلا تقرفو « ةدحاولا سفنلاب سفنألا مهدنع

 فارطألا نأ مهدنعو « سفنب سفنأ لتقتو ءوضعب ءاضعأ عطقت ال : اولاقف

 '”لاقف .تابنإلا يف فلتخاو . () ضعبتي ال سفنلا قاهزإو « ضعبتت

 باحصأو « يروثلاو « يرهزلاو « نسحلا لاقو . دمحأو ءروش وبأو « قحسإو « يغفاشلاو
 هنأل ءدمحأ بهذم يف ًاهجو كلذ نيعتيو « ةدحاو ديب نادي عطقت ال : رذنملا نباو « يأرلا

 رظنا . دحاو فرطب ذخؤت ال فارطألا نأ ىلع هيبنت اذهو « دحاولاب نولتقي ال ةعاملا نأ ىور

 8 كيت ينغملا (



 ضليذي

 . قالطإي غولب وه : يمفاشلا

 يف لصألاو ؟ ال مأ اهيف غولب وه له « دودحلا يف هيف بهذملا فلتخاو
 هيلع ترجو تبنأ نم مهنم لتق ِهَِئَي هنأ » ةظيرق ينب ثيدح هلك اذه
 وهو دحأ موي هضرع هنأ رمع نبا ثيدح نسلا يف لصألا يف نأ ك 27« يساوملا

 ةرشع سمخ نبا وهو قدنخلا موي هلبقو هلبقي ملف ةنس ةرشع عبرأ نبا
 . 0 ةنس

 عاما

 حورجملا يف لوقلا

 يذلاو حراجلا مدل ًائفاكم همد نوكي نأ هيف طرتشي هنإف حورجملا امأو
 عوقو يف اوفلتخا مهنإف رحلاو دبعلا امأ . رفكلاو ةيدوبعلا ؤفاكتلا يف رثؤي
 صتقي ال هنأ ىأر نم مهنف « سفنلا يف مهفالتخاك حرجلا يف اهنيب صاصقلا

 ىأر نم مهنمو « سفنلا يف لاحلاك دبعلا نم رحلل صتقيو « دببعلل رحلا نم

 « سفنلاو حرجلا نيب قرفي لو ء دحاو لك نم اههنم دحاو لكل صتقي هنأ
 : لاق نم مهنمو حرجلاو سفنلا ىف ىندألل ىلعألا نم صتقي لاقف : قرف نم مهنمو
 صتقي اك باوصلاو . ناتياورلا كلام نعو « حرجلا نود سفنلا نم صتقي
 . رارحألا عم ديبعلا لاح يه هذهف . حرجلا نم صتقي نأ سفنلا نم

 اهدحأ : لاوقأ ةثالث مهيف ءاماعلل نإف « ضعب عم مهضعب ديبعلا لاح امأو
 وهو ء ةعامجو يعفاشلا لوق وهو ٠ اهنود امو سفنلا يف مهنيب صاصقلا نأ

 . كلام لوق وهو « باطخلا نب رمع نع يورم

 مهنأو حرجلا يف الو سفنلا يف ال مهيب صاصق ال هنأ يناشلا لوقلاو

 )١( حيحص نسح ثيدح : لاقو « يذمرتلا هاور . ةظيرق ينب ثيدح .

 لسمو « يراخبلا هجرخأ رمع نب هللا دبع ثيدح (؟) .



 فلين

 يف مهنيب صاصقلا نأ ثلاغلاو . ةعامجو ةمربش نباو نسحلا لوق وهو « مئاهبلاك
 نبا نع كلذ يورو « يروثلاو ةفينح وبأ لاق هبو « اهنود ام نود سفنلا
 . 94 دبَعلاِب ُدْبَعلاو > : ىلاعت هلوق لوألا قيرفلا ةدمعو . ) دوعسم

 عطق ءارقف موقل ًادبع نأ ٠ نيصحلا نب نار نع يور ام ةيفنملا ةدمو
 محوه اذهف . ")« هنم صتقي يب ملف علم هللا لوسر اوتأف « ءاينغأ موقل دبع نذأ
 . سفنلا

 ان ذي ذبف

 حرجلا يف لوقلا
 بجي يذلا حرجلا ينعأ دمعلا هجو ىلع نوكي نأ هيف طرتشيف حرجلا امأو

 وأ حورجلا حراوج نم ةحراج فلتي نوكي نأ ولخي ال حرجلاو ٠ صاصقلا هيف
 ىلع هبرض دصقي نأ وه هيف دمعلاف ةحراج ْفلَتُي امم ناك نإف « فلتي ال
 ظ . . ابلاغ حرجي اب بضغلا هجو

 ىلع وأ ابلاغ هب ٌحَرْجُي ريال امب بعللا وأ  بعللا هجو ىلع هحرج نإ امأو

 ءزيزعلا دبع نب رمع نع كلذ يور . معلا لهأ رثكأ دنع سفنلا يف ديبعلا نيب صاصقلا يرجي )١(

 ينأو « يعفاشلاو ء كلامو . يروشلاو « ةداتقو « يرهزلاو « يبعشلاو ٠ يعخنلاو « ملاسو
 « تفلتخا نإو « مهتيق يواست صاصقلا طرش نم نأ ىرخأ ةياور هنع يورو . دمحأو « ةفينح

 . ءاطع لوق وهو . صاصق مهنيب رجي م
 . لاومأ مهتأل ٠ حرج الو , سفن يف صاصق ديبعلا نيب سيل : سابع نبا لاقو
 « ملاسو ءزيزعلا دبع نب رمع لاق هنبو . سفنلا نود اهف مهنيب صاصقلا يرجي كلذكو
 يرجي ال : ىرخأ ةياور هنعو . دمحأو ءرذنملا نباو ءروث وبأو ٠ يعفاشلاو ٠ كلامو ٠ يرهزلاو
 رظنا . ةفينح يبأو « يروثلاو ٠ يعخنلاو « يبعشلا لوق وهو ٠ سفنلا نود اهف مهنيب صاصقلا
 . ( ة١/ا/ ىنغملا )

 . ةيأ ةرقبلا 602(

 . يقهيبلاو « دواد وبأ هاور نيصح نب نارمع ثيدح (؟)



 ضليت

 دلوتي يذلا لتقلا يف عقي يذلا فالخلا هيف نوكي نأ هبشيف « بدألا هجو

 ةلآلا ربتعي ةفينح ابأ نإف « ًابلاغ لتقي ال اب بدألاو بعللا يف برضلا نع

 هيف له فالخلاب ينعأ « هنم ذوذش وهو لتقي ال لقثملاب لتاقلا نإ لوقي ىتح
 . ةيدلا هيف امم حرجلا ناك نإ ةيدلا وأ صاصقلا

 طرش نف « حورجلا حراوج نم ةحراج فلتأ دق حرجلا ناك نإ امأو
 دمعلا ريغ نم هنم دمعلا زييمت يفو « فالخ الب ًاضيأ دمعلا هيف صاصقلا

 وضعلا عطقت ةلآب هبرضو هعطقف هسفن وضعلا ىلع هبرض اذإ امأ . فالخ

 . صاصقلا هيف نأ فالخ الف ةرئانلا هجو ىلع هبرض وأ « ًابلاغ'

 دصقي م هنأ هنم رهاظلا امم كلذ هبشأ ام وأ طوس وأ ةمطلب هبرض نإ امأو

 دمعلا هبش هنأ روهجلا هيلع يذلاف « هنيع ًاقفيف همطلي نأ لثم وضعلا فالتإ
 نع نييقارعلا ةياور يهو « هلام يف ةظلغم ةيدلا هيفو « هيف صاصق الو

 عم بدألا يف الإ « صاصقلا هيفو دمع كلذ نأ بهذملا يف روهشملاو . كلام

 سفنلا يف وه افإ دمعلا هبش نأ ىلإ دمحو فسوي وبأو ةفينح وبأ بهذو « هنبا

 . حرجلا يف ال

 : اههدحأ : نالوق هيفف بعللا هجو ىلع ًاوضع فلتأف هحرج نإ امأو
 نالوقلا هيفف نيلوقلا نيذه ىلع بجي امو . هيفن : : يناثلاو « صاصقلا بوجو

 ناك اذإ كلذكو « ٌةَيد هيف ايف ينعأ « أطخلا ةيد لبقو « ةظلغم ةيدلأ : ليق

 . فالخلا هيفف بدألا هجو ىلع

 وهف انركذ يتلا طورشلا ىلع تمقو اذإ دسعلا حارج يف بجي اس امأر

 صاصقلا نكمأ ايف كلذو "74 صاصِق حورجلاو 9 : ىلاعت هلوقل صاصقلا
 افإو  سفنلا فلت هنم شخي لو صاصقلا لح هنم جو ايفو « اهنم هيف

 6 ةيآ ةدئاملا )0(



 54ه

 ةلقنملاو ةمومأملا يف دوقلا عفر هِي هللا لوسر نأ » يور امل اذهل اوراص

 هذه ىنعم يف ناك ام كح اذه نأ هلوقب لاق نمو كلام ىأرف () « ةفئاجلاو

 دابخفلاو ردصلاو بْلصلاو ةبقرلا مظع رسك لثم ؛ فلاتم يه يتلا حارجلا .نم

 . كلذ هبشأ امو

 لاق ةرمو « صاصقلاب لاق ةرف « ةلقنملا يف كلام لوق فلتخا دقو

 لثم صاصقلا يف يواستلا هيف نكي ال ايف كلام دنع رمألا كلذكو « ةّيّدلاب

 دنع ًاضيأ صاصقلا عنميو « عمسلا ضعب وأ رظنلا ضعب باهذ نم صاصتقالا

 . ريصب نيع ىمعأ أقفي نأ لثم لثملا مدع كلام

 نإ : روهمجلا لاقف « دمع حيحصلا نيع أقفي روعألا يف اذه نم فلتخاو

 لاقف « دوقلا نع افع اذإ اوفلتخاو « دوقلا هلف هنم ديقتسي نأ حيحصلا بحأ

 سيل ليقو « كلام بهذم وهو « رانيد فلأ ةلماك ةيدلا هلف بحأ نإ : موق

 نع هننس يف ةجام نبا ه ءاور « ةلقنملا يف الو « ةفئاجلا يف الو . ةمومألا يف دوق ال , ثيدح (ا)

 . بلطلا دبع نب سابعلا

 « غامدلا مأ ةدلجلا كلت ىمستو . غامدلا ةدلج ىلإ لصت يتلا يهو « سأرلا جاجش : ةمومأملاو

 . غامدلا مأ ىلإ الوصول + ةمآو « ةمومأم ىمست اهيلإ ةلصاولا ةجشلاف ٠ هعمجت .اهنأل

 2 .٠ فوجلا ىلإ لصت يتلا يهو « ندبلا يف ةفئاجلاو
 يور ام الإ هماعن معلا لهأ نم دحأ دنع صاصق ةفئاجلاو « ةمومأملا يف سيل : ةمادق نبا لاق

 اهنم صق أدحأ انعمس ام : اولاقو « هيلع سانلا ركتأف « ةمومأملا نم صق هنأ ريبزلا نبا نع

 . لبق
 « لوحكم هلاقو . دمحأو « ةفينح وبأو ٠ يعفاشلاو « كلام : ًاصاصق كلذ يف ري مل نميو

 يف صاصق ال : ( هنع هللا يضر ) يلع نع يورو « يعخنلاو « ءاطعو « يبعشلاو ٠ يرهزلاو

 « ةحضوم لا ىوس صاصق سأرلا جاجش نم ءيش يف سيلو . ( 7١5/7 ينغملا ) رظنا . ةمومأملا

 « قاحمسلاو « ةمحالتملاو « ةعضابلاو « ةلزابلاو « ةصراحلاك ةحضوملا نود ام كلذ يف ءاوسو

 ةحضوملا قوف ام امأ . دمحأو « يعفاشلا لاق اذهبو . ةّمآلاو « ةّلقنْلاو , ةمثاحلا يهو « اهقوف امو

 نم داقأ هنأ ريبزلا نبا نع يور ام الإ , اهيف صاصقلا بجوأ ًادحأ ملعن ال : ةمادق نبا لاقف

 . ( قباسلا ردصملا ) رظنا . تباثب سيلو « ةلقنملا
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 لوقبو « كلام نع لوقنم ًاضيأ وهو ٠ يعفاشلا لاق هبو « ةيدلا فصن الإ هل

 . رانيد نباو هباحصأ نم ةريغملا لاق رخآلا لوقلابو ٠ مساقلا نبا لاق يعفاشلا

 احلطصا ام وأ دوقلا الإ هنيع تئقف يذلا حيحصلل سيل : نويفوكلا لاقو
 نبا نع اذه يور « ةلماك ةيدلا هيلعو روعألا نم ديقتسي ال دقو « هيلع
 « نينيع ةلزنمب روعألا نيع نأ لوقلا اذه بحاص ةدمعو 20 ناثع نعو بيسملا
 بهذ اذه وحن ىلإو « ةدحاو يف نينثا نم صتقا هنأكف ةدحاو يف اهأتف نف

 نأ لوقلا اذه لماح مزليو « ةلمك ةيد هل نأ دوقلا كرت اذإ هنأ ىأر نم

 زرحأ وهف ةيدلا فصن ةيدلا لعجو دوقلاب لاق نمو « ةرورض ديقتسي ال
 . معأ هللاو , هسفنب نيب هنإف هلمأتف ٠ هلصأل

 صاضقلا الإ هل سيل مأ « ةيدلا ذخأو صاصقلا نيب ريخم حورجملا له امأو
 يف نيلوقلا لثم كلام نع نالوقلا هيفف ةيدلا ذخأ ىلع احلطصي نأ الإ طقف

 حيحصلا نأ : حيحصلا نيع أقفي روعألا يف كلام يلوق دحأ ِكلذكو « لتقلا
 ىلع ةئامسخ وأ رانيد فلأ ةيدلا ذخأي وأ روعألا نيع أقفي نأ نيب ريخي
 . كلذ يف فالتخالا

 دعب الإ حرج نم داقتسي ال هنأ كلام دنعف ؟ حرجلا نم داقتسي ىتم امأو
 . رهاظلاب كسمت يعفاشلاف ءروفلا ىلع يعفاشلا دنعو « هلامدنا

 هللا يضر ) ناثعو ءرمع نع كلذ يور « ةلماك ةيد هيلعو « دوق الف حيحص نيع روعألا علق اذإ )١(
 ' . دمحأو ءاطعو « بيسملا نب ديعس لاق هبو ( اهنع
 . ةيدلا فصن هاطعأو « صتقا ءاش نإ : يعخنلاو ٠ نسحلا لاقو
 نباو ٠ يبعشلاو « قورسم لاقو « ةلماك ةيد ذخأ ءاش نإو ء صتقا ءاش نإ : كلام لاقو

 « صاصقلا هل : رذنملا نباو ٠ يأرلا باحصأو ٠ يعفاشلاو ٠ يروثلاو « لفغملا نباو « نيريس
 . ( 7309/87 قباسلا ردصملا ) رظنا : ةيدلا فصن هلف ء افع نإو « هيلع ءيش الو
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 فالتإ ىلإ يضفي نأ ةفاخم حرجلا رمأ هيلإ لوئي ام ربتعي نأ ىأر كلامو

 كلذ نم 9 هنم صتقملا تومي حرجلا نم صتقللا يف ءاماعلا فلتخا . 2" سفنلا

 « صتقملا ىلع ءيش ال : دمحو فسوي وبأو :يعفاشلاو كلام لاقف « حرجلا

 وبأ لانقو « دوادو روث وبأو دمحأ لاق هبو ٠ كلذ لثم رمعو يلع نع يورو

 صتقملا ةلقاع ىلع بجو تام اذإ : ةعامجو ليل يبأ نباو يروثلاو ةفينح
 ةيدلا نم هنع طقسي : يتبلا ناثع لاقو . هلام يف يه : مهضعب لاقو « ةيدلا

 . ") دوعسم نبأ لوق وهو « اهنم صتقا يتلا ةحارجلا ردق

 )١( يعخنلا : مهنم « معلا لهأ رثكأ لوق يف حرجلا لامدنا دعب الإ فرطلا يف صاصقلا زوجي ال «

 يروثلاو ٠ قحسإو « كلامو « ةفينح وبأو ٠ لاق . نسحلاو ؛ ءاطع نع كلذ يورو . روث وبأو
 هنأ انل جرختيو . أربي ىتح حرجلاب راظتنالا ىري معلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك : رذنملا نبا

 سفنلا ىلإ ىرس اذإ هنإ انلوق ىلع ءانب ءربلا لبق صاصتقالا زوجي ٠ لوق اذهو . لعف ؟ لعفي
 نعط الجر نأ هرباج ىور امل . هتدقأ . هعبصأ تعطق ةعاس دوقلا لأس ولو : لاق . يعفاشلا

 داقتساف « لجعو « ىبأف « أربت ىتح : لاق « يندقأ هللا لوسراي : لاقف « هتبكر يف نرقب الجر
 سيل : ِةَقِيَم ينلا لاقف « هنم داقتسملا لجر تأربو « ديقتسملا لجر تبيعف « لَم هللا لوسر هل

 ًالسرم ديعس هاور « تلجع ءىش كل .

 أربي ىتح حورجلا نم داقتسي نأ ىهن ه هتيم ينلا ن أرباج ىور ام لوألا لوقلا ةجحو

 ينطقرادلا هاور « حورجملا
 ينغملا ) رظنا 755/17 ( .

 . « ةفرعملا راد »و « ةيمالسإلا بتكلا راد هو «ركفلا راد » ةخسن يف (5)

 . كلذ لمأتف ( هنم صتقملا ) باوصلاو ( صتقملا تومي )
 تام مث ؛ هيلع ينجلا هنم ىقوتساف « هيف دوقلا بجي افرط عطق اذإف « ةنوضم ريغ دوقلا ةيارس (؟)

 « كلامو « نيريس نباو , نسحلا لوق اذهو . ءيش يفوتسملا مزلي مل « ءافيتسالا ةيارسب يناجلا

 ركب يبأ نع كلذ يورو . رثنشلا نباو « دمحو « فموي ينأو « قحسإو « دمحأو , يمفاشلاو
 . مهنع هللا يضر يلعو ء رمعو

 « يرهزلاو ٠ يمخنلاو ٠ يبعشلاو «يلكعلا ثراحلاو ءرانتيد نب ورمتو « سواطو « ءاطع لاقو
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 هنأ هدي عطق نم تام اذإ قراسلا نأ ىلع مهعامجإ لوألا قيرفلا ةدمعف

 هيف تبجو أطخ لتق هنأ ةفينح يبأ ةدمعو . هدي عطق يذلا ىلع ءيش ال

 كلذ رخؤيو « ديدشلا دربلا الو ديدشلا رحلا يف كلام دنع داقي الو « ةيدلا

 وهو صاصقلا زاوج يف طرش ناكملا نإ : ليق دقو « هنم داقملا تومي نأ ةفاخم

 ىلع تايانجلا يفو سفنلا ىلع تايانجلا يف دمعلا مح وه اذهف . مرحلا ريغ
 محب ئدتبنو . كلذ يف أطخلا كح ىلإ ريصن نأ يغبنيو « ندبلا ءاضعأ

 . سفنلا يف أطخلا

 ىلع : هريغ لاقو « هلام يف ةيدلا لك هيلع : ةفينخ وبأ لاق ٠ ناضلا هيلع : ةفينح وبأو - -

 . هتلقاع

 ( ا/”ا//7 قباسلا ردصملا ) رظنا

 . فلؤلا هركذ 5 سيلو « هلام يف هيلع ةيدلا نأ : ةفينح يبأ لوق نأ نيبتي اذهو
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 سوفنلا يف تايدلا باتك )0

 ٌريِرْحَتَف اًنَطَخ ًانِمْؤُم َلَثَق ْنَمَو » : ىلاعت هلوق بابلا اذه يف لصألاو

 يف فلتخت تايدلاو 7 4 اوُقَدّصَي نأ الإ هلهأ ىلإ ٌةَمْلَُص ٌةَيِدَو ةَنِمْؤُمم ةَبقَر

 ىلع دوقلا هل نم امأو « ناقيرفلا اه ىضر اذإ دمعلا بسحب فلتخت ًاضيأو

 لتق يأ يف ينعأ ء اهبجوم يف وه ةيدلا يف رظنلاو . فالتخالا نم مدقت ام

 . بجت نم ىلعو « هيف بجت يذلا تقولا يفو « اهرْدق يفو اهعون يف مث ء بجت

 دمعلا يفو أطخلا لتق يف بجت اهنأ ىلع اوقفتا مهنإف « بجت لتق يأ يف امأف

 ةمرح نوكت يذلا دمعلا يفو « يبصلاو نونجملا لثم فلكم ريغ نم نوكي يذلا
 أطخلا لتق نمو . دبعلاو رحلا لثم  لتاقلا ةمرح نع ةصقان هيف لوتقملا

 « كلذ نم ردص مدقت دقو « هيف اوفلتخا ام هنمو « أطخ هنأ ىلع اوقفتا ام

 . دئاقلاو قئاسلاو بكارلا نيضت يف مهفالتخا كلذ دعب يتأيسو

 لبإلا لهأ ىلع ملسملا رحلا ةيد نأ ىلع اوقفتا مإف « اهعونو اهردق امأو

 دمعلا ةيدو « أطخلا ةيد : تايد ةثالث كلام بهذم يف ىهو « لبإلا نم ةئام

 لعف لثم هنع رهشألا يف كلام دنع يهو . دمعلا هبش ةيدو « تلبق اذإ

 . ةظلغمو ةففخم : طقف نانثا هدنع ةيدلاف يعفاشلا امأو . هنباب يجلدملا

 . دمعلا هبش ةيدو دمعلا ةيد ةظلغملاو « أطخلا ةيد ةففحملاف

 . دمعلا هبش ةيدو أطخلا ةيد : ًاضيأ نانثا هدنع تايدلاف ةفينح وبأ امأو

 هيلع احلطصاام دمعلا يف هدنع بجاولا انإو (9 دمعلا يف ةيد ةهدنع سيلو

 . 55 ةيآ ءاسنلا )١(

 فلتخا دقو « دمعلا هبشركذي ملو . أطخلاو « دمعلا هباتك يف لجو زع هللا ركذ : يبطرقلا لاق (0)

 « دمعلا الإ هللا باتك يف سيل : لاقو ء كلام كلذ ركنأ : رذنملا نبا لاقف « هب لوقلا يف ءاماعلا
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 همزلت مل اذإ هنأل ء روهشملا كلام لوق ىنعم وهو « لجّؤم ريغ هيلع لاح وهو
 نوكت امنأ هنع يور ام الإ « ةيد اهتيمستل ىنعم الف حالطصاب الإ هدنع ةيدلا

 ةيدو « هيلع حلطصلا لاملا كح نع اهكح جرخي انهف أطخلا ةيدك ةلجؤم
 تنب نورشعو سمخو « ضاخم تنب نورشعو سخ : عابرأ هدنع دمعلا
 باهش نبا لوق وهو « ةعّْدَج نورشعو سمخو « ةَقُح نورشعو سمخو « نوبل

 2. ةعذج نوثالثو « ةقح نوثالث : ًاثالثأ هدنع ةظلغملا ةيدلاو . ةعيبرو

 لثم يف الإ روهشملا يف هدنع ةظلغملا نوكت الو « لماوحلا يهو ةفلخ نوعبرأو

 . ًاضيأ ًاثالثأ دمعلا هبش يف نوكت اهنأ يعفاشلا دنعو « هنباب يجلدملا لعف

 دمعلا يف ةيدلا : روث وبأ لاقو « تباث نب ديزو رمع نع ًاضيأ كلذ يورو
 . © أطخلا ةيدك ًاساخأ مدلا يلو افع اذإ

 يه : يعفاشلاو كلام لاقف , أطخلا ةيد يف لبإلا نانسأ يف اوفلتخاو
 نوبل نبا نورشعو « نوبل ةنبا نورشعو « ضاحم ةنئبا نورشع : سامخأ
 باهش نبا نع يورم وهو « ةعذج نورشعو « ةقح نورشعو « أركذ

 :رمع وبأ لاق . هفرعن الف « دمعلا هبش امأو : دازو « كلام نع اضيأ يباطخلا هركذو . أطخلاو
 « ةضعلاك « ابلاغ هلثم لتقي ال امب اهدنع لتق نف « دمعلا ةبش دعس نب ثيللاو « كلام ركنأ
 لاقو : رمع وبأ لاق . دوقلا هيفو . دمع هنإف « كلذ هبشو بيضقلاو . طوسلا ةبرضو « ةمطللاو
 0 . نيعباتلإو « ةباحصلا نم ةعامج املوقب
 نبا هلاقو « كلام نع ركذ دقو . دمعلا هبش هلك اذه نأ ىلإ راصمألا ءاهقف روهمج بهذو

 نميو . اندنع هب لمعي دمعلا هبشو : رذنملا نبا لاق . نيعناتلاو « ةباحصلا نم ةعامجو . بهو
 « قارعلا لهأو « يروشلا نايفسو « ةداتقو « يعخنلاو . دابمحو ..كحلاو « يبعشلا هتبثأ
 . اههنع هللا يضر يلعو ءرمع نع كلذ انيورو . يعفاشلاو

 اهبُمُأ يف اهتنايص لصألا ذإ ؛ اهل طيتحا ام قحأ ءامدلا نإف - حيحصلا وهو - ىبطرقلا لاق مث

 يبطرقلا ) رظنا . لاكشإ هيف اذهو « هيف لاكشإ ال ٠ َنْيَب رمأب الإ حابتست الف ( اهدولج )
 . ( ؟؟و١/م

 )١( وا عومجملا ) فلؤملا هركذ ام رظنا )

 عومجلا لرظنا . نيظيلغت نيب عمجيو « ةيدلا ثلثب ظلغي : دمحأ لاقو ( .



 فلس

 ناكم اولعج. مهنأ الإ «٠ سيمختلا ينعأ هباحصأو ةفينح وبأ لاق هبو « ةعيبرو

 . ًاعيمج ناهجولا دوعسم نبا نع يورو « ًاركذ ضاخم نبا : ركذ نوبل نبا

 ينب نيرشعلاو سلا اهنم طقسأ « ًاعابرأ اهلعج هنأ يلع انديس نع يورو .
 لدف . دنسم كلذ يف ثيدح الو ء زيزعلا دبع نب زمع بهذ هيلإو ..نوبل
 ش . ©9ربلا دبع نب رمع وبأ لاق اك  ملعأ هللاو  ةحابإلا ىلع

 يف » : لاق هنأ لَم ينلا نع دوعسم نبا نع يذمرتلاو يراخبلا جرخو
 نوبل تانب نورشعو روكذ ضاخم نبا نورشعو ضاخم تنب نورشع أطخلا ةيد
 نع يور هنأب رمع وبأ ثيدحلا اذهل لتغاو 27« ةقح نورشعو ةعذج نورشعو
 ةياورلا كلذ يف ّيلِإ بحأو : لاق لوهجم وهو دوعسم نبا نع كلام نب فينح
 . دوعسم نبا ىلع فلتخا اك هيلع كلذ يف فلتخي م هنأل ٠ يلع نع

 هللا لوسر نأ » هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع دواد وبأ جرخو

 « ضاخم تنب نوثالث : لبإلا نم ةئام هتيدف أطخ لتق نم نأ ىضق هَ
 وبأ لاق  «ركذ نوبل ىنب ةرشعو « ةقح نوثالثو ٠ نوبل تنب نوثالثو

 .« ةفينح يأ بهذك فلؤملا هركذي مل يذلا دمحأ بهذمو ( 774/7 ينغملا ) فلؤلا هركذ ام رظنا )١(
 ش . ًاركذ ضاخم نبا ركذ نوبل نبا ناكم لعج يأ

 نب جاجح نع ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ « .. أطخلا ليتق يف ىضق » دوعسم نبا ثيدبح (1)

 : يذمرتلا لاق . دوعسم نب هللا دبع نع يئاطلا كلام نب فشخ نع ريبج نب ديز نع ةاطرأ

 . ىهتنا . افوقوم هللا دبع نع يور دقو . هجولا اذه نم الإ اعوفرم هفرعن ال
 قحسإ يبأ نع نايفس انث . عيكو انثدح « هفنصم ه» يف ةبيش يبأ نبا هاور اذكه : يعليزلا لاق

 « دمحأ هاور ننسلا دنسبو . هركذف . اًسامحُأ أطخلا يف : لاق هنأ هللا دبع نع سيق نب ةمقلع نع

 « اهننس » يف يقهيبلا مث « ينطقرادلاو « مديناسم » يف هيوهار نب قحسإو . ةبيش يبأ نباو
 لهأ دنع تباث ريغ . فيعض ثيدح اذه : لاق هنأ هصخلمو « هيلع مالكلا ينطقرادلا لاطأو

 (؟ها//6 ةيارلا بصن ) رظنا . ةفرعملا

 . هجرخي مل يراخبلا نإف « ًاحيحص سيلف « يراخبلا جرخو فلؤملا لوق امأ
 . يذمرتلا الإ ةسمخلا هاور فلؤملا هركذ يذلا ظفللاب هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح (؟)

 . دواد وبأ هنع تكس : يناكوشلا لاق



 ضحك

 امنإو هب لاق نيروهشملا ءاهقفلا نم ادحأ فرعأ ال ثيدحلا اذه يباطخلا ناهلس

 دقو «:فانصألا يف اوفلتخا اوناك نإو , سامخأ أطخلا ةيد نإ ءاماعلا رثكأ لاق

 نسحلاو يعخنلاو يبعشلا مو ءاماعلا ضعب نع ةعبرم أطخلا ةيد نأ يور

 « ةقح نيرشعو ًاسمخو ,« ةعذج نيرشعو ًاسمخ : اهولعج ءالؤهو.« يرصبلا

 يلع نع يور ؟ ٠ ضاخم تانب نيرشعو ًاسخو « نوبل تانب نيرشعو ًاسمخو

 « ةقح نورشع : أطخلا ةيد سيمخت ىلإ روهجلا راص اغإو . دواد وبأ هجرخو

 ينب نورشعو « نوبل تنب نورشعو « ضاخم تنب نورشعو « ةعدج نورشعو

 نانسأ يف ركذت مل اهنأل « ضاحملا ينب ىلع اوقفتي م ناك نإو «ركذ ضاخم
 هبش يف عيبرتلا ثيدحو أطخلا يف سيمختلا ثيدحب ذخأ نم سايقو « اهيف

 . اذه تبث نإ دمعلا

 نع كلذ يور دق اك ثيلثتلاب دمعلا ةيد يف لوقي نأ ثلاثلا عونلا

 مهليواقأروهشموه اذهف . هنود امب دمعلا ةّبَش ثيلثتلاب لقي مل نمو « يمفاشلا

 . 2 لبإلا لهأ ىلع لبإلا نم نوكت يتلا ةيدلا يف

 « مهيلع كلذ نم بجي ايف ًاضيأ اوفلتخا مه اف قرّولاو بهذلا لهأ امأو

 فلأ رشع انثا رولا لهأ لعو :رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلع : كلام لاقف
 يعفاشلا لاقو « مهرد فالآ ةرشع ٍقِرَولا لهأ ىلع : قارعلا لهأ لاقو « مهرد

 ةغلاب لبإلا ةهق الإ قرولا لهأ نم الو بهذلا لهأ نم ذخؤي ال : رصمب
 نب رمع ميوقت كلام ةدمعو كلام لوق لثم قارعلاب هلوقو « تغلب ام

 نب ورمع نود "نمو . نيثدحمال لاقم كلذ يفو « بيعش نب ورمع هدانسإ يف : يذمرتلا لاقو
 نبا هفعضو . يئاسنلاو ٠ نيعم نباو , دمحأ هقثو دقو ٠ يلوحكملا دشار نب دمع الإ تاقث بيعش
 رظنا .. ءاهقفلا نم هب لاق اًدحأ فرعأ ال ثيدحلا اذه : يباطخلا لاق . ةعرز وبأو . نابح

 . ( 5307/0 يبطرقلا ) و ( 41/7 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم )

 )١( ينغملا ) ءاملعلا بهاذمل فلؤلا هلاق ام رظنا 77١7 ( يبطرقلا ) و 7١1/5 (.

 لاقف « لبإلا لهأ ريغ ىلع ايف اوفلتخا مهنكل . لبإلا نم ةئام لبإلا لهأ نأ ىلع معلا لهأ عمجأ ()



 قلم

 ينثاب قرولا لهأ ىلعو « رانيد فلأب بهذلا ١ لهأ ىلع لبإلا نم ةئاملا باطخلا

 3 0 . مثرد فلأ رشع

 « مارد ةرشعب رابيدلا موق هنأ رمع نع ًاضيأ اوور ام ةيفنحلا ةدمعو

 يف لصألا نإ : لوقيف يمفاشلا امأو . ةاكزلا يف اهب لاقثملا موقت ىلع مهعامجإو

 « بهذلا لهأ ىلع رانيد فلأ اًهيف لعج اغإ رمعو « ريعب ةئام وه انإ ةيدلا

 . بهذلا نم لبإلا ةيق ناك كلذ نأل « قرولا لهأ ىلع مرد فلأ رشع ينثاو

 نع هيبأ نع بيعش نّب ورع نع يور ام هل ةجخلاو + هنامز يف قرولاو
 ةينانمو راثيد ةئافا ملي هللا لوسر دهع ىلع تايدلا تناك : لاق هنأ هدج

 ناكف : لاق .٠ نيماسملا ةيد نم فصنلا ىلع باتكلا لهأ ةيدو « مرد فالآ

 رمع اهضرفف « تلغ لبإلا نإ : لاقف ًابيطخ ماقف ءرمع فلختسا ىتح كلذ

 ىلعو ءرانيد فلأ بهذلا لهأ ىلعو « مرد فلأ رشع ينثا قرولا لهأ ىلع

 ؛ دنجأو : كلام لوقوهو .. رانيد فلأ بحذلا لأ ىلع : برغلاو ,رصبو ؛ماشلا لهأ

 ةورعو ءرمع نع اذه يورو . ( مدقلا ) هيلوق دحأ يف يف يمفاشلاو . ىأرلا باحصأو ٠ قحسإو
 ْ -. ةداتقو - ريبزلا نبا

 بهذم انهو . نامارخو : سيفو « قارعلا لهأ مو , مرد فلأ شع انئاف . قولا لها اأو
 .«رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلع اهلعجف « ىرقلا لهأ ىلع ةيدلا موق هنأ رمع نع هغلب ام ىلع كلام

 ٠ مرد فلأ رشع ينثا قرَولا لهأ ىلعو

 ىلع ريناندلاو « ماردلاب اهتيقف . تزوعأ نإف « لبإلا ةيدلا : يعفاشلا لاق : ينزملا لاقو
 . قرولا لهأ ىلع مهرد فلأ رشع انثاو . بهذلا لهأ ىلع رانيد فلأ رمع اهموق ام
 نع يبعشلا هاور . مثرد فالآ ةرشع قرولا نم ةيدلا : يروثلاو ٠ هباحصأو « ةفينح وبأ لاقو
 فالآ ةرشع قرولا لهأ ىلعو ء رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلع ةيدلا لعج هنأ رمع نع ةديبع
 نم ةئام لبإلا لهأ ىلعو « ةابش فلأ ءاشلا لهأ ىلعو « ةرقب يتئام رقبلا لهأ ىلعو « مهرد

 « ءاشلاو ءرقبلا يف رمع نع هاور ام.ةفينح وبأ.فلاخو  ةّلُح يتئام لَلَلا لهأ ىلعو « لبإلا

 . نييندملا ةعبسلا ءاهقفلا لوق وهو نيعباتلا نم ,ةفئاطو سواطو ءاطع لاق هبو « للحلاو
 ضرف ؟ اهريغ ةيد ال لبإلا نم ةئام مسملا رحلا ةيد : ةفئاط تلاقو : رذنلا نبا لاق

 . ( 30/0 يبطرقلا ) رظنا . سواط لاق هبو « يعفاشلا لوق اذهو . تلم هللا لوسر



 ضل

 يتئام للحلا لهأ ىلعو « ةاش يفلأ ةاشلا لهأ ىلعو « ةرقب يتئام رقبلا لهأ

 كلاملسانلا ضعب جتحاو . ١( « ًائيش اهيف عفري م ةمذلا لهأ ةيد كرتو « ةلح

 يف ةيدلا نأ مهعامجإل « ِنْيَدِب ًانْيَد كلذ ناكل ًالدب رمع ميوقت ناك ول هنأل

 ةيدلا نأ ىلع نوقفتم ةعامجو ةفينح وبأو كلامو « نينس ثالثل ةلجؤم أطخلا

 . قرَولا وأ بهذلا وأ لبإلا نم الإ ذخؤت ال

 ىلع عضوي : : نويندملا ةعبسلا ءاهقفلاو نسحلا نب دمجو فسوي وبأ لاقو .

 ةَلُح اتئام دوربلا لهأ ىلعو « ةرقب اتئام رقبلا لهأ ىلعو « ةاش افلأ ةاشلا .لهأ

 وبأ هدنسأ.امو « مدقتملا هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح مهدعو

 يف سانلا ىلع ةيدلا عضو تي هللا لوسر نأ.» ءاطع نع ةبيش يبأ نب ركب
 ىلعو « ةاش فلأ ةاشلا لهأ ىلعو ءريعب ةئام لبإلا لهأ لع تناك ام مهلاومأ

 نب رمع نع.يور امو 7 «ةلح ةئام دوربلا لهأ ىلعو « ةرقب اتئام رقبلا لهأ
 قي هللا لوسر دمهع ىلع تناك ةيدلا نأ دانجألا ىلإ بتك هنأ زيزعلا دبع

 . ""ريعب ةئام

 فلكي ال لبإلا نم هتيدف بارعألا نم هباصأ يذلا ناك نإف :لاق

 نم اهلدعف لبإلا نم ةئام يبارعألا دجي مل نإف « قرولا الو بهذلا يبارعألا
 نب ورمع ثيدح لثم رمع نع اوور ًاضيأ قارعلا لهأ نألو . ةاش فلأ ةاشلا

 )١( ةيارلا بصن ) رظنا . هننس يف دواد وبأ هاور اذه بيعش نب ورمع ثيدح ( .
 1 . كلذك دواد وبأ هاور ءاطع ثيدح (؟)

 يف قازرلا دبع ىور افنإو « هدجأ مل زيزعلا دبع نب رمع نع فلؤملا هركذ يذلا ظفللا اذهب (5)
 زيزعلا دبع نب رمعل باتك يف نأ رمع نب زيزعلا دبع انربخأ ٠ جيرج نبا انربخأ « هفنصم »
 «رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلع نأ بتكف « دانجألا دنج نيح فلسلا رواش باطخلا نب رمع نأ

 يتئام رقبلا لهأ ىلعو « لبإلا نم ةئام لبإلا لهأ ىلعو ٠ مثرد فلأ رشع ينثا قرولا لهأ ىلعو
 بضن ) رظنا . كلذ هيق وأ « ٍةَلُخ يتثام للحلا لهأ ىلعو « ةاش يفلأ ءاشلا لهأ ىلعو « ةرقب 1

 . ( "5/6 ةيارلا



 نحل نإ

 موقت نأ زاج ول هنأ لوألا قيرفلا ةدمعو . ًاصن هدج نع هيبأ نع بيعش

 لهأ ىلع ليخلابو « ماعطلا لهأ ىلع ماعطلاب موقت نأ زاجل رقبلاو ةاشلاب
 يفو « اهعون يف وه تلق !؟ ةيدلا يف رظنلاو .. دحأ هب لوقي ال اذهو « ليخلا

 دقف اهرادقمو اهعون امأ ؟ بجت ىتمو ٠ بجت اهفو . بجت نم ىلعو « اهرادقم
 . نيماسملا رارحألا روكذلا يف هيف انماكت

 ةلقاعلا ىلع بجت أطخلا ةيد نأ مهنيب فالخ الف ؟ بجت نم ىلع امأو
 ")7 © ىرْخأ َرْزَو ٌةَرِزاو ٌرِرَت الو » : ىلاعت هلوق مومع نم صوصخم مح هنأو
 ينجت الو كيلع ينجيال » هدلوو ةثمر يبأل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نمو
 نع يور امل ةلقاعلا ىلع تسيل اهنأ ىلع مهروهمجف دمعلا ةيد امأو . "7 هيلع
 ًادمع ةلقاعلا لمحت ال » : لاق هنأ - ةباحصلا نم هل فلاخم الو سابع نبا
 . © « دع يف ًاحلص الو ًافارتعا الو

 )١( ةيآ ءارسإلا « 116 ةيآ ماعنألا ٠١ « ؛ ةيآ رمزلا « 18 ةيآ رطاف .

 )١( يئاسنلاو « دواد وبأو « دمحأ هاور ةثمر يبأ ثيدح ٠ ةميزخ نبا هححصو « هنسحو يذمرتلاو «

 مدهز نب ةبلعث ةياور نم يئاسنلاو « دمحأ هوحن جرخأو : ظفاحلا لاق « ماحلاو « دوراجلا نباو .
 ةماسأ ةياور نم ةجام نبالو « يبراحملا قراط ةياور نم نابح نباو « ةجام نباو « يئاسنللو
 هللا لوسر تيتأ ىتح يأ عم تجرخ ه : لاق ( ءاثلاب ) ةئمر يبأ نع هظفلو . كيرش نبا
 ينمي ال هنإ امأ : لاق « معن : لاق ؟ كنبا اذه : ينأل لاقو « ءانح عدر هسأرب تيأرف « ِهَّقْكَ
 لين ) رظنا <« ىَرْخَأ َرْرَو ٌةَرِزاو ٌرِزَت الو ) هني هللا لوسر أرقو « هيلع ينجت الو « كيلع
 نأ !؟ . هانتبثأ ام باوصلاو « نونلاب ( ةنمز ) اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يفو ( 5/7 ر .وألا

 ةخسن يف ٠ باوصلاو « هدلول ةعمز يبأل »( ىربكلا ةيراجتلا )و « ةفرعملا راد هو « ركفلا راد :

 ) هَنيَع لوسرلل لوقلا نأل ( هدلوو .

 ءايلا حتفب ) يبرثي نبا ةعافر همسا ( ةثلثملا ءاثلابو « يملا نوكسو « ءارلا رسكب ) ةثمر وبأو «
 همسا : ليقو « ةفوكلا لهأ يف هدادعو « هَل يبنلا ىلع مدق ( ةبسنلا ءايف « ءارف « ءاثلا نوكسو

 بهو نب بيبح ٠ مالسلا لبس ) رظنا . يهقلا وأ « يهتلا طيقل نب دايإ هنع ىور ( .
 ةباحصلا ءامسأ ديرجت )و ( .

 « دمع ةلقاعلا لقعت ال » : هظفلو ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاورو « دمحأ هاور « سابع نبا رثأ (؟)

 ءدمعلا » : لاق هنع هللا يضر رمع نع يورو« كولمملا ينج ام الو « ًافارتعا الو ء ًاحلص الو



 ضخما

 : لاقف يعازوألا ذشو « أظخ هسفن باصأ نم لمحت ال اهنأ ىلع مروهجو

 يف مدنع كلذكو ؛ ةيدلا هتلقاغ ىلعف هسفن لتقف ودعلا برضي بهذ نم

 رمج هل ىضقف ؛ طخ هسفن نيغ أقف الجر نأ رمت نع يورو . ءاضعألا عطق

 . هتلقاع ىلع اهتيدب

 يف اوفلتخاو : نيلوق ىلع ةظلغملا ةيدلا يفو « دمعلا هبش ةيد يف اوفلتخاو
 : ةعامجو ةفينح وبأو كلام لاقف ؟ بجت نم ىلع يبصلاو نونجلا هانج ام ةيد
 ببسو . "هلام يف يبصلا دمع يمفاشلا لاقو « ةلقاعلا ىلع لمحي هلك هنإ

 دمعلا هبش هيلع َبْلَع نف  ئطخماو دماعلا نيب يبصلا لعف ددرت مهفالتخا

 , ةلقاعلا ىلع اهبجوأ أطخلا هنبش هيلع بلغ نمو « هلام يف ةيدلا بجوأ
 دماعلا ىلع اوبجوأ نيذلاو « يبصو دماع لتقلا يف كرتشا اذإ اوفلتخا كلذكو

 ىلع : يعفاشلا لاقف ؟ نوكت نم ىلع اوفلتخا ةيدلا يبصلا ىلعو صاصقلا

 نأ ىريف ةفينح وبأ امأو « ةلقاعلا ىلع : كلام لاقو « يبصلا لام يف هلصأ

 . اهنيب صاصق ال

 , نينس ثالث يف ةلجؤم أطخلا ةيد نأ ىلع اوقفتا مهنإف ؟ بجت ىتم امأو

 ؟ ةلقاعلا مه نم امأو . ليجأتلا ىلع احلطصي نأ الإ ةلاحف دمعلا ةيد امأو

 . « ةلقاعلا هلقعت ال فارتعالاو + حلصلاو « دبعلاو -

 نم يبعشلا رماع نع ظوفحماو , عطقنم رمع نع وهو « رمع نع رماع نع لاق اذك : يقهيبلا لاق
 ننس ) رظنا . يبشلا نع حصي انإو ءرمع نع حصي ال لوقلا اذه : كلذ دعب لاقو . هلوق
 ( ٠١4/8 يقهيبلا

 « دمع : لقاوعلا لقعي ال » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ًاعوفرم يور دقو : يعليزلا لاق

 رظناو ( 7578/6 ةيارلا بصن ) رظنا . بيرغ وهو : لاق « ًافارتعا الو . ًاحلص الو ء ًادبع الو

 ٠ . ( 776/8 ينغملا )

 ناك اذإ هلمحت ةلقاعلا نأ يف : ةفينح ينأو ؛ كلام بحذك نونجلاو , يصلا يف دحأ يحذمو (ا)

 لتقلا هبشأف « هيلع اهبيدأت زوجي « دمع هنأل « هلمحت ال : هيلوق دحأ يف يعفاشلا لاقو . ادع

 . ( 7297/1 ينغملا ) رظنا . غلابلا نم



 ؟1ا/

 لّبق نم ةبارقلا يه ةلقاعلا نأ ىلع اوقفتا زاجحلا لهأ نم ءاماعلا روهمج نإف
 اذإ مروهمج دنع لقعلا يلاوملا لمحتو « ناويدلا لهأ نود ةّبصعلا مثو « بألا
 ىلع بجي ايف سيلو « ةبصع يللاوملا ري مل هنإف دواد الإ « ةبصعلا هنع تزجع
 ىلعو رانيد ينغلا ىلع : يعفاشلا لاقو « كلام دنع دح مهنم دحاو دحاو

 « مهرق بسحب ةبارقلا ىلع َةَبََرَم يعفاشلا دنع يهو ء رانيد فصن ريقفلا
 ةفينح وبأ لاقو « هيبأ ينب ينب نم مث ء هدج ينب نم مث « هيبأ ينب نم برقألاف

 . ©" ناويد لهأ نم ناك نإ هناويد.لهأ مه ةلقاعلا : هباحصأو

 يبأ نامز يفو ِهََي هللا لوسر نامز يف سانلا لقاعت هنأ زاجحلا لهأ ةدمعو

 . باطخلا نب رمع نمز يف ناويدلا ناك افإو « ناويد كانه نكي ملو ركب

 فّلح ال » : لاق هنأ هِيَ يبنلا نع معطم نب ريبج ثيدج نويفوكلا دّقعاو
 . 9« ةوق الإ مالسإلا هديزي الف ةيلهاجلا يف ناك فّلح ايأو « مالسإلا يف

 )١( نيرمأ يف دمعلا فلاخت اهنأ ريغ « دمعلا ةيد يف لوقلاك « دمعلا هبش ةيد نانسأ يف لوقلا :
 محلاو « يعخنلاو  يبعشلا لاق هبو . دمحأ بهذم رهاظ يف ةلقاعلا ىلع ابنأ : اهدحأ «

 رذنملا نباو « يأرلا باحصأو « قحسإو « يروثلاو « يعفاشلاو .
 نيريس نبا لاقو ٠ يلكعلا ثراحلاو « يرهزلاو ٠ ىلع يه : روث وبأو « ةداتقو « ةمربش نباو

 ةلبانحلا نم زيزعلا دبع ركب وبأ هراتخاو . هلام يف لتاقلا .

 ينغملا ) رظنا . فلؤملا ركذ 5 ملعلا لهأ نيب هيف فالخ ال اذهو « اهليجأت : يناشلا رمألا

 ااا 0 1 1

 لقعلا لمحي نم مهف « ةلقاعلا امأ ٠ لوتقملا يلو ناسل لقعت اهنأل , ًالقع ىبست  ةيدلا لقعلاو «

 عنملا : لقعلاو « لتاقلا نع نوعنمي مهنأل كلذب تيم : ليقو . ٠
 ماحرألا يوذ رئاسو « مأل ةوخإلا نم مهريغ نأو ؛ تابصعلا ةلقاعلا نأ ءانلعلا نيب فالخ الو «

 نم مث له « نينبلاو « ءابآلا يف فلتخاو « ةلقاعلا نم اوسيل تابصعلا ادع نم لكو « جوزلاو
 هؤانبأو « لتاقلا ءابآ هيف لخدي ةلقاعلا نم ةبصعلا لك : موق لاقف « ؟ ال وأ « ةلقاعلا «

 وهو « دمحأ نع ةياورو ؛ ةفينح يبأو « كلام بهذم وهو ؛ ممؤانبأو « هتمومحو « هتوخإو

 وهو « ةلقاعلا نم اوسيل : ةيناثلا ةياورلاو ةلبانحلا نم رفعج يبأ فيرشلاو « ركب يبأ رايتخا
 اهدعب امو ( ٠م يبطرقلا ) و ( 486/7 ينغملا ) رظنا . يعفاشلا لوق .

 . دمأو ٠ يئاسنلاو « دواد وبأو « ملسم هاور « معطم نب ريبج ثيدح (0)
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 . ءافلحلل ءالولا بوجو يف مهكست وحنب كلذ يف اوكستف ةلج لابو

 له أطخ اونج اذإ ةبئاسلا مهو يلاوم الو هل ةبصع ال نم ةيانج يف اوفلتخاو

 ممل لعجي مل نم لاقف ؟ نوكي نم ىلعف ناك نإو ؟ ال مأ لقع هيلع نوكي
 وهو « يللاوملا ىلع لقعلا لعجي مل نم كلذكو « لقع ةبئاسلا ىلع سيل :يلاوم
 نم : لاقو . هلقع هيلع هقتعأ نمل هءالو لعج نم : لاقو . هباحصأو دواد

 نم يلاوي نأ ةبئاسلل نإ لاق نمو « لاملا تيب يف هلقع نيماسملل هءالو لعج
 ()7 فلسلا نع تيكح دق ليواقألا هذه لكو « هالو نمل هلقع لعج ءاش

 يه ةَيّدلا ناصقت يف ٌرّثوملاو , هيف ىدوملا فالتخا بسحب فلتخت تايدلاو
 . ةيدوبعلاو رفكلاو ةثونألا

 سفنلا يف لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع اهنأ ىلع اوقفتا مهنإف ةأرملا ةيد امأ

 هيف لوقلا يتأيس ام ىلع ءاضعألاو جاجشلا نم سفنلا نود اهف اوفلتخاو . طقف
 . ءاضعألاو حورجلا تايد يف

 : لاوقأ ةثالث كلذ يف ءاماعلل نإف « أطخ اولتق اذإ ةمذلا لهأ ةيد امأ
 ناركذ نم فصنلا ىلع مهاركذ : ملسملا ةيد نم فصنلا ىلع مهتيد نأ : اهدحأ

 نب رعو كلام لاق هبو « مهئاسن نم فصنلا ىلع مؤاسنو « نيماسملا

 . نيماسملا ةيد نم فصنلا ىلع مهحارج ةيد نوكت اذه ىلعو «زيزعلا دبع

 وهو « يعفاشلا لاق هبو « لسملا ةيد ثلث مهتيد نأ : يناثلا لوقلاو

 . نيعباتلا نم ةعامج هب لاقو « نافع نب ناثِعو باطخلا نب رمح نع يورم

 )١( دمحأ نع ةياورو « يرهزلاو يعفاشلا بهذم وهو « لاملا تيب هنع.يدؤي هل ةلقاع ال نم .
 لاملا تيب نم ربيخب َلتق يذلا يراصنألا ىَدَو ِهَقِيي يبنلا نأل .

 ءاسنلل قح هيف لاملا تيب نأل « لاملا تيب نم كلذ بجي ال دمحأ نع : ةيناثلا ةياورلاو «

 نيناجماو « نايبصلاو ٠ مهيلع لقع الو « ءارقفلاو ٠ مهيلع بجي ال ايف هفرص زوجي الف .

 يلوق دحأ وهو , ةياورلا هذه ىلع ءيش لتاقلا ىلع سيلف « لاملا تيب ىلع نكي مل اذإف
 ينغملا ) رظنا . يعفاشلا 751/1 ( .
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 ةفينح وبأ لاق هبو « نيماسملا ةيد لثم مهتيد نأ : ثلاغلا لوقلاو
 « ناثعو رمع نع يور دقو « دوعسم نبا نع يورم وهو . ةعامجو يروثلاو

 ١" نيعباتلا نم ةعامج هب لاقو

 نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يور ام لوألا قيرفلا ةدمعف
 ةدمعو 7« ملسملا ةيد نم فصنلا ىلع رفاكلا ةيد » : لاق هنأ هني يبلا

 ةَيِدق َقاَقيَم مَُتَْبَو ْمُكَدْيب موق نم ناك نإَو ١ : ىاعت هلوق مومع ةيفنحلا
 ' . )4 ةَنِمْؤُم ةَبَقَر ٌريِرْحَتَو هلهأ ىلإ ةَمْلَُم

 لكو ينارصنلاو يدوهيلا ةيد : لاق يرهزلا نع رمعم هاور ام ةنسلا نمو

 رمعو ركب يبأو هَ هللا لوسر دهع ىلع تناكو : لاق . مسملا ةيد لثم يمذ
 لهأ ىطعأو « اهفصن لاملا تيب يف لعجف « ةيواصعم ناك ىتح يلعو ناثعو
 هلعج يذلا ىغلاو ةيدلا فصنب زيزعلا دبع نب رمع ىضق مث « اهفصن لوتقملا
 نب رمع كلذب َرْكَّذَأ نأ يل ضقي ملف : يرهزلا لاق . 19 لاملا تيب يف ةيواعم

 رمع بهذم وهو « بهذملا رهاظ وهو « ملسملا رحلا ةيد فصن يأ , كلام بهذك دمحأ بهذمو )١(

 هنأ الإ ملسملا ةيد ثلث اهنأ دمحأ نعو . بيعش نب ورمعو « كلامو « ةورعو ء زيزعلا دبع نبأ

 نب ديعس لاق هبو : مهرد فالآ ةعبرأ هتيد نأ.ناثعو ءرمع نع كلذ يورو . اهنع عجر

 . روث وبأو « قحسإو « يعفاشلاو ءرانيد نب ورمعو ٠ ةمركعو ٠ نسحلاو « ءاطعو « بيسملا

 ءملسمل ةيدك هتيد : ةفينح وبأو ٠ يروثلاو « يعخنلاو ٠ يبعشلاو ء دهاجمو « ةمقلع لاقو

 . مهنع هللا يضر ةيواعمو « دوعسم نباو « ناثعو ء رمع نع كلذ يورو

 يبطرقلا ) و ( ,65/17 ينغملا ) رظنا . يرهزلاو «٠ بيسملا نب ديعس لوق وه :ربلا دبع نبا لاقو
 . لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيد نأ ءاماعلا عامجإل ( 560/0 يبطرقلا ) رظنأو (60

 لَقَع ٠ ظفلب يذمرتلاو ٠ يئاسنلاو ء دمحأ هاور . هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح (؟)
 دوراجلا نبا هححصو « يذمرتلا هنسح دقو . ىرخأ تاياور كانهو « ملسملا ةيد فصن رفاكلا
 . ( 78/87 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا

 . و؟ ةيآ ءاسنلا (؟)
 . يقهيبلا هأور « ... مسملا ةيد لثم يمذ لكو « ينارصنلاو « يدوهيلا ةيد » ثيدح (؟)

 هاور . « دهع امل ناكو ٠ مسلا حلا ةيدنيئرماعلا ةيمد يي هللا لوسر لعج » لاق سابع نبا نعو
 . كلذك يقهيبلا



 نارك

 ٠ . ةمذلا لهأل ةمات تناك ةيدلا نأ هربخأف زيزعلا دبع

 لاقف : هيف صاصقلا ىري ال نم ىلع ًادمع وأ أطخ دبعلا لتق اذإ امأو

 كلام لاق هبو ءرحلا ةيد ىلع تداز نإو تغلب ام ةغلاب هتيق هيلع : موق

 . زيزعلا دبع نب رمعو بيسملا نب ديعس لوق وهو ٠ فسوي وبأو يعفاشلاو

 نم ةفئاط تلاقو « ةيدلا دبعلا ةيقب زواجتي ال : دمجو ةفينح وبأ لاقو
 . ًائيش اهنم صقني رحلا ةيد هب غلبي ال -نكلو . ةيدلا هيف : ةفوكلا ءاهقف

 . رحلا ةيد ىلع هتيق ديزت ال نأ بجوف ٠ صقن لاح قرلا نأ ةيفنحلا ةدمعو

 « صقان فلكم هنأ رحلا ةيد نع ةصقان نكلو ةيدلا هيف بجوأ نم"ةدمعو

 انزلا يف دحلا هلصأ عونلاب ًادخاو نكل رحلا نع ًاصقان حلا نوكي نأ بجوف

 رحلا ةيد :نم فصنلا ىلع نؤكت اهنإ : هيف ليق ولو ٠ قالطلاو رمخلاو-فذقلاو
 كلام ةدمعو . دحأ هب لقي مل نكل ٠ أطخلا ةيد يف ينعأ : هجو هل ًالوق ناكل

 . لاومألا رئاس هلصأ « ةيقلا هيف بجوف فلتأ دق لام هنأ

 ىلع وه : ةفينح وبأ لاقف ؟ بي نم ىلع ادبعلا يف بجاولا يف فلتخاو
 لتتاقلا ىلع وه : كلام لاقو « يعفاشلا نع رهشألا وهو « لتاقلا ةلقاع

 ىلع هسايق يمفاشلا ة ةدمعو .« ضو نورعلاب دبعلا هيبشت كلام ةدمعو .
 مر

 - . (17877 لينلا ) رظنا . مع نبا نع جرخأ كلذ لثمو 2 -

 )١( هتلقاع ىلع ءيش الو « لتاقلا لام يف هتهق بجت اإإو « لتاق هلتق اذإ ؛ دبعلا لمحت ال ةلقاغلا «

 ٠ سابع نبا لوق وهو « ادم وأ ناك ًأطخ ٠ يبعشلاو ٠ لوحكمو « يروثلاو ٠ يمخنلاو ٠ يتبلاو «
 قحسإو « ىليل يبأ نباو « ثيللاو « كلامو ٠ دمحأو ء روث يبأو .

 هلتقب بجي يمدآ هنأل « ةلقاعلا هلمحت : ةفينح وبأو دامحو رمحلاو « يرهزلاو « ءاطع لاقو
 الاله/ال ينغملا ) رظنا . نيبهذملاك « يعفاشلا نعو « صاصقلا ( .,

 سانلاف « ًارح ناك اذإ « هلتاق نم هل. ٍصاصقلا لبق نم ائحجر اك هحجرن ام وه ريخألا لوقلاو
 . ملغأ هللاو « هماكحأ يفو « هللا دنع ةيساوس |



 ا

 طوقس نأل كلذو « نينجلا ةيد أطخلا عاونأ نم بابلا اذه يف لخدي امبو

 . هيف أطخ همأ يف دع وه افإو « ًاضحم ًادمع وه سيل برضلا نع نينجلا

 نينجلا ةفص يفو ةنجألا بورض يف بجاولا يف اضيأ وه بابلا اذه يف رظنلاو
 . بوجولا طورش يفو ٠ بجي نلو , بجت نم ىلعو ٠ بجاولا هيف بجي يذلا

 نم ةمألا نينجو ةرحلا نينج يف بجاولا نأ ىلع اوقفتا منإف ةنجألا امأف
 نيتأرما نأ » هريغو ةريره يبأ ثيدح نم ِهَنِلَم هنع تبث امل ةرغ وه اهديس

 نيم هللا لوسر هيف ضقف « اهنينج تحرطف ىرخألا امهادحإ تمر ليذه نم

 نم دنع كلذ يف ةبجاولا ةرغلا ةيق نأ ىلع اوقفتاو «2١ ةديلو وأ دبع : ةرغب

 ةيد رشع فضصن يه روهمجلا بهذم وهو ةيقلاب ةدودحم كلذ يف ةرغلا نأ ىأر
 مثرد فالآ ةرشع يه مماردلا لهأ ىلع ةلماكلا ةيدلا نأ ىأر نم نأ الإ « همأ

 : لاق مرد فلأ رشع انثا اهنأ ىأر نمو . هرد ةئامسخ نينجلا ةيد : لاق

 ةيقلا ةهج نم اهودحي مل وأ اًدح كلذ يف اودحي مل نيذلاو « مهرد ةئاتس

 ٠ تغلب ام ةغلاب ةرغلا ةيق كلذ يف بجاولا : اولاق اهنع اهتيق جارخإ اوزاجأو

 هدنع ئزجي الو « أزجأ ةرغ مسا هيلع عقو ام لك : رهاظلا لهأو دواد لاقو

 ش 20. بسحأ ايف كلذ يف ةيقلا

 كلام بهذف . ةيباتكلا نينج يفو ةمألا نينج يف بجاولا يف اوفلتخاو

 ىنجي موي ىثنأ وأ ناك ًاركذ همأ ةهق رشع ةمألا نينج يف نأ ىلإ يعفاشلاو

 ةيق رشع هيف ىثنأ ناك نإ : موق لاقف . ىثنألاو ركذلا نيب موق قرفو « هيلع

 ,2ةفينح وبأ لاق هبو . اّيح ناك ول هتيق رشعف ًاركذ ناك نإو « همأ

 وبأ لاقو «هتبق هيف نأ اّيح طقس اذإ ةمألا نينج نأ مدنع فالخ الو

 . همأ ةيق نم صقت ام اهنم ًاتيم طقس اذإ ةمألا نينج يف : فسوي

 )١( (رابخألا ىقتنم ) رظنا هيلع قفتم ثيدحلا .
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 « همأ ةيدرشع هيف“: ةفينح وبأو يعفاشلاو .كلام لاقف « ةيمذلا نينجب امأ
 ىلع يمفاشلاو « ملسملا ةيد ثلث يمذلا ةيد نأ يف هلصأ ىلع ةفينح وبأ نكل
 يمذلا ةيد نأ يف هلصأ ىلع كلامو « ملسلا ةيد ثلث يمذلا ةيد نأ يف هلصأ
 -نم ن أ ىلع اوقفتا مهنإف هيف بجت يذلا نينجلا ةفص امأو . . لسملا ةيد فصن

 . برضلا نم همأ توم الو تيم نينجلا جرخي نأ هطورش

 يمفاشلا لاقف ٠ تيم نينجلا طقس مث برضلا نم همأ تتام اذإ اوفلتخاو .
 ةعيبرو ثيللا لاق هبو « ةرغلا هيف : بهشأ لاقو ٠ هيف ءيش ال : كلامو
 ىلع لدت يتلا ةمالعلا يهو « عورف يف بابلا اذه نم اوفلتخاو يرهزلاو
 لالهتسالا ةايحلا ةمالع نأ ىلإ هباحصأو كلام بهذف . ًاتيم وأ اّيح هطوقس

 لك : ءاهقفلا رثكأو يروثلاو ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو . ءاكباا وأ حايصلاب
 ماكحأ هماكحأف سفنت وأ ساطع وأ ةكرح نم ةداعلا يف ةايحلا هب تماع ام
 ْش . رهظألا وهو . يحلا

 )١( همأ نطب يف نينجلا لبق : هان يف لخديو « بابلا اذه كلس يف طرختي امو ؛ يبطرقلا لاق ,

 يف ةلماك ةيدبا هيف : ءاماعلا ةفاك لاقف . تومي مث , ًايح هيقلتف , همأ نطب برضي نأ وهو
 ةماسق ريغب : ليقو « ةماسقلا دعب دمعلاو « أطخلا .

 ترا وأ  اضراص لمت اذ هنأ لع مقا دب كايح ممتن افتخاو ٠ انت ىفتتوأ
 ىلع لدت ةكرحلا : ةفينح وبأو « يجفاشلا لاقف ٠ كرحت نإف ٠ ةلماك ةيدلا هيف « يح هنأ ةققحم
 يف ءاماعلا ةفاك دنع قثألاو «ركذلاو . ةماقإ لوط اهنراقي نأ الإ . ال : كلام لاقو . هتأيح
 ْ . ءاوس محلا
 ء جرخي ل ؛ اهفوج يف وهو , تتامو قلت  نإف ٠ ةديلو وأ « دبع ؛ ةرغ هيفف أتيم هتقلأ نإف
 . هيف فالخ ال عامجإ هلك اذهو . هيف ءيش الف

 جرخ مث « اهنطب برض نم ثتام اذإ « ةأرملا يف الاسق امنأ دوادو ؛ دعس نب ثيللا نع يورو
 يف همأ ةايح ربتعملا « اهتوم دعب مأ « اهتوم لبق هتمر ءاوسو « ةرغلأ هيفف : اهتوم دعب أتيم نينجلا
 « اهتوم دعب اهنطب نم تيم جرخ اذإ « هيف ءيش ال ال : ءاهقفلا رئاس لاقو ءريغ ال ء اهيرض تقو
 برض ول هنأ ىلع مهعم ثيللاو ء اوعجأ دق : لاق نأب ءاهقفلا ةعامجل اجتحم - يواحطلا لاق
 اذإ . كلذكف هيف ءيش ال هنأ طقسي ملو « اهنطب يف نينجلاو ٠ تتاف « ةيح يهو « اهنطب



 ىفركترا

 لك : كلام لاقف « ةرغلا بجوت ىتلا ةقلخلا يف بابلا اذه نم اوفلتخاو .
 : يعفاشلا لاقو « ةرغلا هيفف دلو هنأ معي امم ةقلع وأ ةغضم نم هتحرط ام
 نأ ينعأ ٠ هيف حورلا خفن ربتعي نأ دوجألاو . ةقلخلا نيبتست .ىتح هيف ءيش ال

 - .  هيف تدجو تناك دق ةايحلا نأ ملع اذإ ةرغلا هيف بجت نوكي

 كلام مهنم ةفئاط تلاقف « كلذ يف اوفلتخا مهنإف ؟ بجت نم ىلع امأو

 يه : نورخآ لاقو « يناجلا لام يف يه : يرصبلا نسحلاو.يح نب نسحلاو

 مهتدمعو . ةعامجو يروثلاو ةفينح وبأو .يعفاشلا كلذب لاق نمبو « ةلقاعلا ىلع
 هللا دبع نب رباج نع ًاضيأ يور امو . ةلقاعلا ىلع تيبجوف أطخ ةيانج اهنأ
 اهجوزب أادبو براضلا ةلقاع ىلع ةرغ نينجلا يف لعج ْمكِلَم ينلا نأ د

 . . ( ادع برضلا ناك اذإ دمعلا ةيدب اههبشف كلام امأو . « اهدلوو

 « نينجلا ةثرول يه : ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام لاقف ؟ بجت نمل امأو
 1 ةصاخ مألل يه : ثيللاو ةعببر لاقو . ةثوروم اهنأ يف ةيدلا كح اهكحو

 هيف اوفلتخا يذلا بجاولا نمو « اهئاضعأ نم وضعب اهنينج اوهبش مهنأ كلذو
 هيف نأ ىلإ يعفاشلا بهذف « ةرافكلا بوجو ةرغلا بوجو عم نينجلا يف

 كلام اهنسحتساو « ةرافك هيف سيل هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو « ةبجاو ةرافكلا

 دمعلا يف ةبجاو هدنع ةرافكلا نأل اهبجوأ هنإف يعفاشلا امأف اهبجوي مو

 هدنع بجت ال ةرافكلاو « دمعلا كح هيلع َبْلَغ نإف ةفينح وبأ امأو « أطخلاو

 ( 7815/7 ينغملا )و ( 76/97 راطوألا لين ) رظناو ( 55١/5 يبطرقلا ريسفت ) ء اهتوم دعب طقس
 ش ش ' . اهدعب امو

 اذإ , نينجلا ةيد نإف , دمحأ بهذم امأ ( 55/5 يبطرقلا ) ءاماعلا بهاذمل فلؤملا هركذ ام رظنا )١(

 نإو « دمع هبش وأ « أطخ ةيانجلا تناك اذإ « دمحأ هيلع صن . ةلقاعلا هلمحت هنإف « همأ عم تام

 لك ىلع هلمحت : يعفاشلا لاقو . ةلقاعلا هلمحت مل ء هدحو نينجلا تام وأ « دمع مألا لتق ناك

 . ( 203/1 ينغملا ) رظنا . لاح

 . ةبيش يأ نباو ٠ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور فلؤملا هركذ يذلا رباج ثيدحو



 قربت

 يف بجتو دمعلا يف ةدنع بجت ال ةرافكلا تناك اماف كلام امأو . دمعلا يف

 ."!اهبجوي ملو ةرافكلا هيف نسحتسا أطخلاو دمعلا نيب هدنع اًددرتم اذه ناكو ءأطخلا

 قئاسلاو بكارلا نيضت يف مهفالتخا ءهيف فلتخلا أطخلا عاونأ نمو
 كلذ يف اوجتحاو « ةبادلا تباصأ امل نونماض مه : روهمْلا لاقف « دئاقلاو

 لهأ لاقو . "لقعلاب رخآ ءىطوف هسرف ىرجأ يذلا ىلع رمع ءاضقب
 هنع هيف تباثلا رثألا اودتعاو « ءاجعلا حرج يف دحأ ىلع ناض ال : رهاظلا

 ءاجعلا حرج » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ ةريره يبأ ثيدح نم هَل

 روهمجلا لمحف (") « َسْمْحْلا زاكرلا يفو ء راَبُج ندعملاو  راَبُج رئبلاو « راَبُج

 هنأ اوأر مهنأل « دئاق الو قئاس الو بكار ةبادلل نكي مل اذإ هنأ ىلع ثيدحلا

 وأ امل بكارلا نإف « قئاس وأ دئاق اهل وأ بكار اهيلعو ًادحأ ةبادلا تباصأ اذإ

 . أطخ نكلو بيصملا وه دئاقلا وأ قئاسلا

 نإ هيف ءيش ال : كلام لاقف « اهلجرب ةبادلا تباصأ ايف روهجلا فلتخاو

 لاقو « اهلجرب حمرت نأ ىلع هب اهثعبي ًائيش ةبادلاب ةبادلا بحاص لعفي مل
 ةمربش نبا لاق هبو « اهلجرب وأ اهديب تباصأ ام بكارلا نضي : يعفاشلا

 وبأ لاق هبو « اهلجر ريغب وأ اهلجرب ناضلا نيب ايّوّسو « ىليل يبأ نباو

 ِنّمْصُي ل نم جتحا امبرو « ٍبْنَّدلاب وأ لجرلاب ةحمرلا ىنثتسا هنأ الإ « ةفينح
 دنع ثيدحلا اذه حصي ملو «رابج لجرلا » مَع هنع يور امب ةبادلا لْجر

 . (9 ِهّدَرَو ,يعفاشلا

 ول ؟ « هتثرو اهريف ء« هنع لدبو ء هل ةيد اهنأل  ًايح طقس هنأك « نينجلا نع ةثوروم ةرغلا )١(
 . يأرلا باحصأو « دمحأو « يعفاشلا لاق اذهبو . ةدالولا دعب لتق

 رظنا . اهدي هبشأف « اهئاضعأ نم وضعك هنأل « همأل هلدب نوكت لب « ثروت ال : ثيللا لاقو
 . ( ة١ةرلا/ ىنغملا )

 . أطوملا يف كلام هاور . ربع رثأ (0)

 . ( 55/6 صيخلتلا ) رظنا . هيلع قفتم « .. ءامجعلا حرج » ثيدح (؟)

 . اهدعب امو ( 58/١١ ىلحملا ) ةبادلا ةيانج يف ءاماعلا بهاذمل فلؤملا هركذ ام رظنا (4)



 ضر

 : كلام لاقو « ةبراقتم ناسنإ هيف عقوف ًارثب رفح نيف ءاماعلا ليواقأو
 رفحلا يف ىدعت نإو نضضي مل هلثم يف رفحلا ةداعلا ترج عضوم يف رفح نإ

 كله ال ايف رفح نإو نضي مل اهكلي ضرأ يف رفح نإ : ثيللا لاقو « نض

 ةبادلا يف اوفلتخا كلذكو . أطخلا عون نم وهف هدنع نض نف « نض

 نإو « نضي مل اهفقوي نأ هل بجي ثيحب اهفقوأ نإ : مهضعب لاقف « ةفوقوملا
 « لاح لك لع نمضي : ةفينح وبأ لاقو « يعفاشلا لاق هبو « نمض لعفي م
 اهوكر هئربي ال ا؟ « هيف اهطبري نأ هل زوجي عضومب اهطبري نأ هئربي سيلو

 . ًاحابم بوكرلا ناك نإو هتباصأ ام ناض نم

 وبأو كلام لاقف « اهنم دحاو لك تويف نامدطصي نيسرافلا يف اوفلتخاو
 لاقو . ةلقاعلا ىلع كلذو رخآلا ةيد اههنم دحاو لك ىلع : ةعامجو ةفينح

 دحاو لك نأل « هبحاص ةيد فصن امهنم دحاو لك ىلع : ىتبلا ناثعو ىعفاشلا

 ش . 9 هبحاص لعفو هسفن لعف نم تام اههنم

 ةحلصم ريغل قيرط يف أرب ب رفح اذإف . دمحأ دنع ةرشابملاب بجي اك « ببسلاب ناضلا بجي )١(

 عضو وأ « ءام هيف بص وأ « ةديدح وأ « ًارجح عضو وأ « هنذإ ريغب هريغ كلم يف وأ « نيماسملا

 هللا يضر يلع نع كلذ يور . هن « ةبادوأ « ناسنإ هيف كلهو « هومثو خيطب رشق هيف

 . قحسإو « يعفاشلاو « يروثلاو « دامحو « يبعشلاو « يعخنلاو « حيرش هب لاقو .

 ٌلعتم ريغ هنأل ؛ هيلع نامض الف « هنذإي هريغ كلم يف وأ . هسفن كلم يف ارغب رفح نإو

 بهذم وهو « نذأي مل مأ « مامإلا هل نذأ ءاوس « كلذك نمضي مل « تاوم ىف اهرفح نإو اهرفحب

 عامجإلا فانحألا نم ءاظعلا ةفحت بحاص لقنو ( 785/17 عومجما ) و ( ينغملا ) رظنا « دمحأ

 . ( ١6١/9 ) رظنا . ناضلا هيلعف قيرطلا ةعراق ىلع أرثب رفح نم نأ

 ةلقاع ىلع مودصملا ةيد : لاق ءاتوهف ءرخآلا امهدحأ مدصي نيلجر يف : يعفاشلا لاق (؟

 فصن اهنم دحاو لك ىلع : اتاف ء امدصتسا اذإ نيسرافلا يف لاقو . رده مداصلا ةيدو 3 مداصلا

 « يتبلا ناثع لاق هبو « هبحاص لعفو « هسفن لعف نم تام اههنم دحاو لك نأل « هبحاص ةيد
 .رفزو

 نيسرافلا يف قحسإو « دمحأو . ةفينح وبأو « يح نب نسحلاو « يعازوألاو ٠ كلام لاقو
 عومجملا عم بذهملا ) رظنا . هتلقاع ىلع رخآلا ةيد اههنم دحاو لك ىلع : ناتويف « نامدطصي
 ش . ( م يبطرقلا )و ( ؟مة/لا/



 اضركملا

 يف ةفشحلا عطقي نأ لثم . ةيدلا هتمزل أطخأ اذإ بيبطلا نأ ىلع اوعمجأو

 هنأ : ةياور كلام نعو « أطخ يناجلا ىنعم يف هنأل « كاذ هبشأ امو « ناتخلا
 مل اذإ هنأ فالخ الو « بطلا لهأ نم ناك اذإ هدنع كلذو « ءيش هيلع سيل

 عامجإلا عم كلذ يف درو دقو ء دعتم هنأل نضي هنأ بطلا لهأ نم نكي

 نم » : لاق هلم هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح

 هأطخأ ايف ةيدلاو «١ نماض وهف بطلا كلذ لبق هنم ْمَلْعُي لو ببطت
 « بيبطلا لام يف هلعج نم معلا لهأ نمو « ةلقاعلا ىلع روهملا دنع بيبطلا

 ورمع ثيدح رهاظ ىلع هلام يف اهنأ بطلا لهأ نم نكي م اذإ هنأ فالخ الو

 | . بيعش, نبا

 ًاطخ رحلا لتق يف اهيلع هللا صن يتلا ةرافكلا نأ مهنيب فالخ الو

 ءأطخ دبعلا لتق يفو ؟ ةرافك هيف له دمعلا لتق يف اوفلتخاو . ةبجاو
 يف يعفاشلا اهبجوأو « دمعلا نود أطخلا يف طقف رحلا لتق يف كلام اهبجوأف

 مح هكح اذه يف دمعلا نأ كلام دنعو « ىرحخألاو ىلؤألا قيرط نم دمعلا

 ٠ . أطخلا

 كلام لاقف « مارحلا دلبلا يفو مارحلا رهشلا يف ةيدلا ظيلغت يف اوفلتخاو

 امهيف ظلغت : يعفاشلا لاقو « اههيف ةيدلا ظلغت ال : ىليل يبأ نباو ةفينح وبأو
 دازي هنأ مهريغو باهش نباو دمع نب مماقلا نع يورو « حارجلا يفو سفنلا يف

 ءابلا ديدشتب . ببطتو . دواد وبأ هاور « نماض وهف « بط هنم ْمَلْعُي ملو ء« ببطت نم » ثيدح )١(

 . ًاضيرم جلاعو ٠ بطلا لع ىطاعت يأ « ىلوألا

 « ًانماض ناك « ضيرملا فلتف ء ىدعت اذإ « جلاعملا نأ يف ًافالخ ملعأ ال : يباطخلا لاق
 طقسو « ةيدلا نمض فلبتلا هلعف نم دلوت اذإف « دعتم هفرعي ال « المع وأ « ًاملع يطاعتملاو

 ىلع ءاهقفلا ةماع لوق يف بيبطلا ةيانجو « ضيرملا نذإ نود كلذب دبتسي ال هنأل « هنع دوقلا
 . ( 559/١7 دوبعملا نوع عم دواد وبأ ) رظنا . هتلقاع



 ا

 محر اذ لتق نم يعفاشلا دنع كلذكو ءرمع نع كلذ يورو « اهثلث لثم اهيف
 0 . 2 مرحم

 يف ىعدا نف « تايدلا تيقوت يف رهاظلا مومع ةفينح يبأو كلام ةدمعو
 نيف ةرافكلا ظلغت ال هنأ ىلع اوعمجأ دق مهنأ عم ليلدلا هيلعف ًاصيصخت كلذ

 اذإو « سابع نباو ناثعو رمت نع يورم كلذ نأ يعفاشلا ةدمعو . اهيف لتق

 هجوو . فيقوتلا ىلع هلمح بجو سايقلل فلام ءيش ةباحصلا نع يور

 قيرفللو « عرشلا لوصأ نع ديعب أطخ عقو اهف ظيلغتلا نأ سايقلل هتفلاخم
 مظعت نم عرشلا يف تبث امل سايق كلذ يف حدقني دق هنإ لوقي نأ يناثلا

 . هيف دويصلا ناضب هصاصتخاو مرحلا

 وا شا *

 )١( ًامرحم لتق اذإو « مرحلا روهشلاو « مرحلا يف لتق اذإ : ءايشأ ةثالثب دمحأ بهذم يف ةيدلا ظلغت .

 وبأ لاقف « مرحم محر اذ لتق نإ امأف . مارحلا رهشلا يفو « مرحلا يف ًامرحم لتق نم ىلع دمحأ صن
 ظلغت ال اهنأ دمحأ مالك رهاظ : ةلبانحلا نم يضاقلا لاقو . هتيد ظلغت : ةلبانحلا نم ركب .

 ظيلغتلا يفو « مرحلا محرلا يذو « مرحلا رهشألاو « مرحلاب ظلغت : يعفاشلا باحصأ لاقو
 ناهجو مارحإلاب .

 يبعشلاو ء سواطو « ءانطعو « ناديعسلاو « سابع نباو « ناثع ظيلغتلا هنع يور نمو «

 يعفاشلاو « كلامو « يعازوألاو .. ةداتقو ء ديز نب رباجو ء راسي نب ناهلسو « دهاجمو «

 ثلث تامرحلا نم لكل ظلغت : ةلبانحلا لاقف « هتفص يف ظيلغتلاب نولئاقلا فلتخاو . قحسإو
 ناتيد تبجو « ثالثلا تامرحلا تعّتجا اذإف « ةيدلا .

 روصتي الو ء ريغ ال , أطخلا يف دمعلا ةيد باجيإ : ظيلغتلا ةفص : يعفاشلا باحصأ لاقو

 دمعلا يف ظلغي هنأ الإ « كلام لوق وهو . نيظيلغت نيب عمجي الو , أطخلا ريغ يف ظيلغتلا .
 ينغملا ) رظنا 7937/1 ( .





 ١ظظ

 سفنلا نود اهف تايدلا باتك

 ًادبنلف « ءاضعأو جاجش يه سفنلا نود اهف ةيدلا اهيف بجت يتلا ءايشألاو

 هردق يفو هطرشو بوجولا لحم يف بابلا اذه يف رظنلاو « جاجشلا يف لوقلاب

 يمهف بوجولا لحم امأف ؟ بجت نمو ؟ بجت ىتمو ؟ بجت نم ىلعو « بجاولا
 ةيمادلا املوأ : هقفلاو ٌةغللا يف ةرشع جاجشلاو « ءاضعألا عطق وأ جاجشلا

 يهو ةمضابلا مث « دلجلا قش 5 يتلا ينهو ةصراخلا مث « دلجلا يمدت يتلا يهو

 مث , محللا يف تنخأ يتلا يهو ةمحالننلا مث « هقشت يأ : محللا عضبت يلا

 لاقي مظعلاو محللا نيب قيقرلا ءاشغلا وهو قاحمسلا غلبت يتلا يهو قاحمسلا
 : هفشكت يأ : مظعلا حضوت يتلا يهو ةحضوملا مث ءرصقلاو دملاب ءاطلملا : اهل

 مث ءاهنم مظعلا ريطي يتلا يهو ةلقنملا مث « مظعلا مشت يتلا يهو ةمثاملا من

 أ فوملا ىلإ لصت يتلا يهو ةفئاجلا مث . غامدلا مأ لصت يتلا يهو ةمومأملا

 « ندبلا رئاس نود سأرلاو اهنم هجولاب عقو امب ةصتخم جاجشلا هذه ءامسأو

 . جاجشلا هذه ءامسأ هذهف « ندبلا يف عقو امب صتخي حرجلا ماو

 دمع يف عقاو لقعلا نأ ىلع ءاماعلا قفتاف , اهيف بجاولا ينعأ اهماكحأ امأف

 طخ ةحضوملا نود ايف سيل هنأ ىلع اوقفتاو . أطخ ةحضوملا نود امو ةحضوملا

 رمع نع يور ام الإ : بيبطلا ةرجأ : مهضعب لاق « ةموكح اهيف امنإو « لقع
 ىضق هنأ يلع نع يورو « ةحضوملا ةيد فصنب قاحمسلا يف ايضق امنأ ناثعو
 ءريعب ةيمادلا يف : لاق هنأ تباث نب ديز نع يورو « لبإلا نم عبرأب اهيف
 روهملاو « ةعبرأ قاحمسلا يفو « ةرعبأ ةثالث ةمحالتملا يفو « ناريعب ةعضابلا يفو
 الإ ةموكحلا حارجلا يف لصألا نأ كلذو . انركذ ام ىلع راصمألا ءاهقف نم
 نأ ةحضوملا نود اهف ةموكحلا مازلإ يف ربتعي كلامو « ادح ةنسلا هيف تنقو ام

 وأ نيش ىلع تئرب ةموكحلا اهيف مزلي راصمألا ءاهقف نم ريغلاو « ٍنْيَش ىلع أربت
 . ةحضوملا نود ام ماكحأ ىه هذهف « أربت مل



 اضرخلا

 . لبإلا نم ًاسخ أطخ تناك اذإ اهيف نأ ىلع ءاهقفلا عيمجف ةحضوملا امأف

 ورمع ثيدح نمو « مزح نب ورمعل هباتك يف َقِلَم هللا لوسر نع كلذ تبثو

 ينعي «١ سمخ ةحضوملا يف » لاق هِي يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نبا
 . لبإلا نم

 ء انلق ام ىلع مهقافتا دعب دسجلا نم ةحضوملا عضوم يف ءاماعلا فلتخاو

 لاقف . اهنم أطخلا يف ةيدلا بوجوو دمعلا يف صاصقلا بوجو ىلع ينعأ

 « ىلعألا يِحّللاو نيدخلاو ةهبجلاو سأرلا ةهج يف الإ ةحضوملا نوكت ال : كلام
 يعفاشلا امأو . فنألا يف الو قنعلا كح يف هنأل لفسألا يحْللا يف نوكت الو

 اهنأ ىلع روهجلاو « سأرلاو هجولا عيمج يف امهدنع ةحضوملاف ةفينح وبأو'
 لاقو « بنجلا يف ةحضوملا نوكت : ةفئاطو ثيللا لاقو دسجلا يف نوكت ال
 هجولا يف اهتيد نم فصنلا ىلع تناك دسجلا يف تناك اذإ : يعازوألا

 كلذ ةيد رشع فصن دسجلا ةحضوم ىف : لاق هنأ رع نع يورو . سأرلاو

 ١ . وضعلا

 لثم اهيف ىأرف ء ِنْيَش ىلع أربت هجولا ةحضوم يف ءاماعلا ضعب ظْلَغو
 ءراسي نب ناهلس نع كلام كلذ ىورو . اهلقع ىلع أدئاز اهلقع فصن
 : لاق ةرمو ء«راسي نب ناهلس لوقب لاق ةرف « كلذ يف كلام لوق برطضاو

 نع يقهيبلاو « مكاحلاو ٠ دوراجلا نباو « نابح نباو « ةيزخ نباو ٠ يئاسنلا ثيدحلا اذه جرخأ )١(
 ش . هدج نع هيبأ نع دمح نب ركب يبأ
 يرهزلا نع سنوي ثيدحلا اذه ىور دقو : لاقو ًالسرم يرهزلا نع هاورف يئاسنلا امأ
 « دمحأ مهنم « ثيدحلا ةّئأ نم ةعامج هححص دقو . ًالوصوم هوورف نوقابلا امأو . ًالسرم

 رابخألا ىقتنم ) رظنا . هنم ءزج اذهو « لوطم ثيدح وهو . يقهيبلاو « نابح نباو « مكاحلاو

 رظنا ٠ ةسمخلا هاورف ٠ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح امأ ( 10/7 راطوألا لين عم
 . ( ١7/ا/ قباسلا ردصلا )

 . ( 58/9 قباسلا ردصملا ) ءاملعلا لاوقأل رظناو
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 : لاق هنإ كلام نع ليق دقو « روهملا لاق هبو « ءيش اهلقع ىلع اهيف دازي ال

 كلام دنع ةموكحلا ىنعمو « فيقوت ريغ نم ةموكح اهيف ناك هجولا تناش اذإ

 . © ًادبع ناك ول نأ هتيق نم صقن ام

 نب ديز نع كلذ يورو . ةيدلا رشع روهمجلا دنع اهيفف ةمشاملا امأو

 ةلقنملا يه ةمشاحلا : ءاماعلا ضعب لاقو « ةباحصلا نم هل فلاخم الو « تباث

 تناك اذإ رشعلا فصنو ةيدلا رشع اهيف نأ فالخ الف ةلقنملا امأو . ذش

 ناكمل دوق اهيف سيل نأ ىلع ءاماعلا روهمجف « ًادمع تناك اذإ امأف ءأطخ

 . ةمومأملا نمو اهنم داقأ هنأ ريبزلا نبا نع يكحو . فوخلا

 . دوق اهيف سيل هنأ كلام نع مساقلا نبا ىورف « دمعلا يف ةمثاحلا امأو

 . ةمثاملا نم كلذ زيجي نأ ىرحأ ناك ةلقنملا نم دوقلا زاجأ نمو

 يكح ام الإ ةيدلا ثلث اهيف نأو اهنم داقي ال هنأ فالخ الف ةفئاجلا امأو

 . ريبزلا نبأ نع

 اهنأو سأرلا حارج نم ال دسجلا حارج نم اهنأ ىلع اوقفتاف ةفئاجلا امأو
 . نطبلاو رهظلا يف تعقو ىتم ةفئاج اهنأو ةيدلا ثلث اهيف نأو اهنم داقي ال
 كلام ىحف « هفيوجت ىلإ تذفنف ءاضعألا نم كلذ ريغ يف تعقو اذإ اوفلتخاو

 - ءاضعألا نم وضع فيوجت ىلإ ةذفان ةحارج لك يف نأ بيسملا نب ديعس نع
 . (©وضعلا كلذ ةيد ثلث ناك وضع يأ

 )١( يبعشلاو « لوحكمو حيرشو « دمحأ : ءاوس هجولاو « سأرلا يف ةحضوملا نإ لاق نمو «
 يعخنلاو ٠ يرهزلاو ٠ ةعيبرو ٠ نسحلا نب هللا ديبعو ٠ قحسإو « يعفاشلاو « ةفينح وبأو «

 فّضت : لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع يورو « اههنع هللا يضر رمعو ء ركب يبأ نع كلذ يورو

 اهنيش نأل « لبإلا نم رشع هجولا ةحضوم يف بجيف « سأرلا ةحضوم ىلع هجولا ةحضوم
 ؛5/8 ينغملا ) رظنا . دمحأ نع ةياور ةلبانحلا نم يضاقلا هركذو « رثكأ ( .

 )١( ينغلا )و ( راطوألا لين ) ءاملعلا بهاذمل فلؤملا هركذ ام رظنا ( .



 قففح

 نأل كلام هراتخا يذلا وهو « كلذ ىري ال ناك هنأ باهش نبا ىكحو

 . فيقوت ريغ نم داهتجالا كلذ يف هدنس انإو , غوسي ال اذه يف هدنع سايقلا

 ةحضوم يف رمع نع يور ام وحن ىلع ةفئاجلا ىلع كلذ ساق هنإف ديعس امأو
 الإ اهنم أطخلا يف سيلف دسجلا رئاس يف عقت ىتلا تاحارجلا امأو . دسجلا

 ْ . ةموكحلا

8 2 5 

 ءاضعألا تاّيد يف لوقلا

 ىمسي يذلا وهو « دودحم لام أطخ عطق اذإ ءاضعألا نم هيف ايف لصألاو

 يف نأ هيبأ نع مزح نب ورمع ثيدح سوفنلاو تاحارجلا نم كلذكو « ةيد

 سفنلا يف نأ » لوقعلا يف مزح نب ورمعل ِعّتِي هللا لوسر هبتك يذلا باتكلا
 ةمومأملا يفو « لبإلا نم ةئام ًاعُدَج بعوتسا اذإ فنألا يفو « لبإلا نم ةئام

 يفو , نوسمخ ديلا يفو « نوسمخ نيعلا يفو اهلثم ةفئاجلا يفو ء ةيدلا ثلث

 ةحضوملاو نسلا يفو « لبإلا نم رشع كانه امم عبصأ لك يفو « نوسخ لُجّرلا

 ىلع اهيف اوفلتخا مهنإف « ماهبإلاو نسلا الإ هيلع عمج اذه لكو . 0١١ سمح
 ركذ ام ىلع ًاسايق انهه ركذي مل امم هيلع اوقفتا ام اهنمو . هركذنس ام

 يف نأ ىلع روهملاو « ةلماك ةيدلا نيتفشلا يف نأ ىلع اوعمجأ ءاماعلا نإ : لوقنف

 يثلث ىلفسلا نأ نيعباتلا نم موق نع يورو « ةيدلا فصن اههنم ةدحاو لك
 مظعأ اهب ةعفنملاو اهتكرح نإف ةلجلابو ٠ بارشلاو ماعطلا سبحت اهنأل ةيدلا
 . تباث نب ديز بهذم وهو « ايلعلا ةفشلا ةكرح نم

 نم جوز لك يف نأ ىلع نوقفتم ىوتفلا ةمكأو ءاماعلا ةعاجف ةلجلابو
 ظ ..لجرلا ىبدثو نيبجاحلا الخ ام ةيدلا ناسنإلا

 )١( هجيرخت مدقت دقو « قباسلا ثيدحلا نم ءزج اذه .
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 ةفينح وبأو يعفاشلا لاقف ؟ ةيدلا امهيف نوكت ىتم نينذألا يف اوفلتخاو

 « عمسلا باهذإ اوطرتشي ملو « ةيدلا اهيف ناك اتماطصا اذإ : ثيللاو يروثلاو

 . ةدرفم ةيدلا عمسلا باهذ يف اولعج لب

 بهذ اذإ الإ ةيدلا نينذألا يف بجت ال هنأ هدنع روهشملاف كلام امأو

 1 نينذألا يف ىضق هنأ ركب يبأ نع يورو « ةموكح هيفف بهذي مل نإف « امههعمس

 وأ رعشلا امهرتسيو عمسلا نارضي ال اهنإ : لاقو لبإلا نم ةرشع سمخب

 عمسلا باهذ يف نأ مهدنع فالخ الق ءاماعلا نم روهملا امأو . ةيدلا

 . © ةيدلا

 : ةفينح وبأ لاقو « ةموكح ىعفاشلاو كلام دنع اهيفف نابجاحلا امأو

 . ةموكح الإ كلذ يف كلام دنع سيلو « نيعلا رافشأ يف كلذكو « ةيدلا اهيف

 نم نينثا لك يف » : لاق هنأ دوعسم نبا نع يور ام ةيفنحلا ةدمعو

 هنأ كلام ةدمعو . ةانثملا ءاضعألا نم هيلع اوعمجأ امب اههيبشتو « ةيدلا ناسنإلا

 هيف عامسلا لّبق نم تبقي مل اف « فيقوتلا هقيرط افإو سايقلل هيف لاحم ال
 ةعفنم امل ءاضعأ تسيل بجاوحلا نإف اضيأو . ةموكح هيف نأ لصألاف ةيد

 . ةقلخلا يف ًايرورض ينعأ نيب لعف الو

 يعفاشلا لاق هبو « ةيدلا عبر اهنم نفج لك يف ليقف نافجألا امأو
 امهريغ دنع نيلفسألا نينفجلا يفو  نافجألا نود نيعلل ءاقب ال هنأل « يفوكلاو

 )١( ينغملا ) فلؤملا هركذ ام رظنا 8/8 ( .

 كلذ يور . ةيدلا | عملا يف نأ ىلع معلا لهأ ماوع عمجأ : رذنملا.نبا لاق دقف « عمسلا باهذ امأ
 لهأو « ماشلا لهأ « يعازوألاو ء يروثلاو « ةدانقو ء دمحأو . دهاجم لاق هبو .رمع نع

 كلامو « قارعلا ٠ اًفالخ مهريغ نع ملعأ الو : ةمادق نبا لاق . رذنملا نباو « يعفاشلاو .



 فرق

 رثكأ هفارطأ نم بيصأ نم نأ ىلع اوعمجأو . ) ناثلثلا نييلعألا يفو ثلثلا
 . ناتيد هلف هفنأو هانيع باصت نأ لثم كلذ هل نأ هتيد نم

 لك يف نإ : مهعيمج لاقو « ةيدلا اهيف نأ ىلع اضيأ اوعمجأف نايثنألا امأو
 يف : لاق هنأ بيسمللا نب ديعس نع يور ام الإ « ةيدلا فصن اههنم ةدحاو
 هذهف « ةيدلا ثلث ىنملا يفو اهنم نوكي دلولا نأل ةيدلا اثلث ىرسيلا ةضيبلا

 ناسللا يف نأ ىلع مهروهمج نإف ةدرفملا امأو . () ةجودزملا ءاضعألا لئاسم

 هنم عطق وأ هلك عطق اذإ كلذو « ِهْقِلَم ينلا نع يورم كلذو « ةيدلا أطخ

 . ةموكح هيفف مالكلا عنم ام هنم عطقي مل نإف « مالكلا عنمي ام

 بجوأو ًاصاصق هيف ري مل نم مهنف ء ًأدمع هيف صاصقلا يف اوفلتخاو
 لام يف ةيدلا ىري يعفاشلا نكل « يفوكلاو يعفاشلاو كلام مهو « ةيدلا

 ًادمع ناسللا يف : هريغو ثيللا لاقو «. ةلقاعلا ىلع كلامو يفوكلاو « يناجلا

 ىلع ةيدلا هيف نأ ىلع ًاعْدَج بعوأ اذإ هنأ ىلع اوعمجأف فنألا امأو ( صاصقلا

 بهذ اذإ هنأ هدنعو « بهذي مل وأ مثلا بهذ كلام دنع ءاوسو ثيدحلا يف ام

 اوعمجأو . 9 ةلماكلا ةيدلا رخآلا دعب امهدحأ باهذ يفو « ةيدلا هيفف اهدحأ

 )١( ةيدلا اعيمج ةعيرألا نيعلا نافجأ يف ٠ نسحلا لاق اذهبو ٠ مثاه وبأو « ةداتقو « يبعشلاو :
 اهاجحو . نيعلا نفج يف كلام نعو . يأرلا باحصأو « دمحأو « يعفاشلاو « يروشلاو

 داهتجالا .

 وبأ لاق هيو . اهعبر اهنم دحاو ناكم لك يف « ةيدلا اهدرفمب نينيعلا بادهأ يف دمحأ دنع بجتو

 قباسلا ردصمللا ) رظنا . ةموكح هيف : يعفاشلا لاقو 7/8 ( .

 ( ؟5/» ينغملا ) رظنا . ةيدلا نييثتألا يف نأ : ًافالخ اذه يف معن ال : ةمادق نبا لاق (؟)

 ىنيلا يفو « ةيدلا ىثلث ىرسيلا يف نأ بيسملا نب ديعس نع يكحو « ةيدلا فصن امهادحإ يفو
 . ( قباسلا ردصملا ) . اهب نوكي لسنلا نأل ء رثكأ ىرسيلا نأل « اهثلث

 . ( 15/8 ينغملا ) رظنا . دمحأ : صاصقلا ًادمع ناسللا عطق يف لاق نميو (")
 . مهنيب فالخ ريغب « هنرام عطق ناك نإ « ةيدلا فنالا يفو : ةمادق نبا لاق (؟)



 فقل

 . ةلماك ةيدلا ءطولا هب نوكي يذلا حيحصلا ركذلا يف نأ ىلع

 ديلا يفو سرخألا ناسل يف اوفلتخا ا؟ « ٌيصخلاو نينعلا ركذ يف اوفلتخاو
 مهنمو « ةموكح اهيف لعج نم مهنمو « ةيدلا اهيف لعج نم مهنف « ءالشلا

 هيف نأ روهملا هيلع يذلاو « ةيدلا ثلث نينعلاو يصخلا ركذ يف : لاق نم
 ركذلا يقاب يف مث « ةفشحلا عطق كلام دنع ةيدلا هيف بجت ام لقأو . ةموكح

 ةلماك ةيدلا هيف نأ اههدحأ : نالوق هيف ءاماعللف روعألا نيع امأو « ةموكح

 رمع هب ىضقو « ثيللا لاق هبو « ةنيدملا لهأ نم ةعامجو كلام بهذ هيلإو
 : يروشلاو ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو ء رمع نبا لوق وهو ءزيزعلا دبع نبا
 . © نيعباتلا نم ةعامج نع يورم وهو « حيحصلا نيع يف ؟ ةيدلا فصن اهيف

 ريغل ًاعيمج نينيعلا ةلزنب روعألل ةدحاولا نيعلا نأ لوألا قيرفلا ةدمعو
 يفو » هلوق مومع ينعأ : مزح نب ورمع ثيدح يناثلا قيرفلا ةدمعو « روعألا

 دي عطق نم ىلع سيل هنأ مهعامجإ ىلع اضيأ اسايقو «١ ةيدلا فصن نيعلا
 . ةيدلا فصن الإ ةدحاو دي هل نم

 سايقلا ةضراعمو « سايقلل مومعلا ةضراعم اذه يف مهفالتخا ببسف

 اهرصب ضعب بهذأف لجر نيع برض نيف ليق ام نسحأ نمو . سايقلل
 نأب هرصب بيصأ يذلاب رمأ هنأ هنع هللا يضر يلع نع كلذ نم يور ام

 اهيلإ رظني وهو اه قلطناف ةضيب ًالجر ىطعأو « ةحيحصلا هنيع تبصع
 ةباصللا هنيعب رمأ مث ضرألا يف اًطَخ كلذ لوأ دنع طخف « اهرصبب مل ىتح

 )١( قحسإو « ةداتقو « ثيللاو , كلامو . يرهزلا بهذم وهو « ةلماك ةيدروعألا نيع يف .

 دمجأو .

 لفغم نب هللا دبعو « قورسم لاقو ٠ يعفاشلاو « يروثلاو « يعخنلاو ٠ اهيف : ةفينح وبأو

 ينغملا ) رظنا . ةيدلا فصن 4/8 ( .
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 وهو اهب قلطناف اهنيعب ةضيبلا ًالجر ىطعأو ٠ ةحيحصلا تحتفو تبصعف
 ضرألا يف هنع تيفخ ام لوأ دنع اضيأ طخف « هنع تيفخ ىتح اهيلإ رظني

 ةيؤر ىهتنم نم كلذ رادقم معو « ةفاسلا نم نيطخلا نيب ام َمْلَع مث , اًطَخ
 . © ةيدلا نم كلذ ردق هاطعأف « ةحيحصلا نيعلا

 هنم كلذ ربتخي نأب ةحيحصلاو ةليلعلا نيعلا كاردإ ةفاسم يف هقدص ٌرَبَتْحُيَو

 ركذ يتلا عضاوملا كلت ةفاسم تجرخ نإف « ةفلتخم عضاوم يف ىتش ًارارم

 . قداص هنأ انماع ةدحاو

 . اهرصب بهذ يتلا لكشلا ةمئاقلا نيعلا ىلع ةيانجلا يف ءاماعلا فلتخاو

 اهيف : تباث نب. ديز لاقو « ةموكح اهيف : ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام لاقف
 ًاهوقت ديز نم كلذ ناك هنأ ىلع يعفاشلا كلذ لمحو «رانيد ةئام ةيدلا رشع

 نيعلا يف ايضق اهنأ سابع نب هللا دبعو باطخلا نب رمع نع يورو . و

 . ةيدلا ثلث اهنم ةدحاو لك يف ءادوسلا نسلاو ءالشلا ديلاو لكشلا ةئ

 0 ايس د اعل 3 ف اهندوسا سلا يد مت كلا لاق

 / نإ روهملا لاقف « ًادمع حيحصلا نيع أقفي روعألا يف ءاماعلا فلتخاو

 « اهفصن : موق لاقو « ةلماك : موق لاق « ةيدلا هلف افع نإو ءُدّوقلا هلف فعي

 لاق ةلماك ةيدلابو :.كلام لاق نيلوقلا الكبو «٠ مساقلا نباو يعفاشلا لاق هبو

 تئقف يذلا حيحصلل سيل .: :نويفوكلا لاقو . رانيد نباو هباحصأ نم ةريغملا

 , (9 هيلع اوحلطصا ام وأ دوقلا الإ هنيع

 .( 2/1 ينغملا ) رظنا .٠ ردنملا نبأ نع كن ةمادق نيل هر هركذ رثألا اذه )0(

 ةلثاملا علق وأ . ةحيحصلا هنيع لثاق ال يتلا نيعلا علق نإفء رظن « خيحص نيع روعألا علق نإ (؟)

 كلذ نأل ٠ ًافلاخم هيف ملعأ ال : ةمادق نبا لاق . ةيدلا فصن الإ هيلع سيلف « أطخ ةحيحصلل

 هبو . ةلماك ةيدلا هّيلعو « هيلع صاصق الف , ادع ةحيحصلا هنيعل ةلثاملا علق نإو ٠ لصألا وه

 هيلع : ىرخألا يف لاقو . هيتياور ىدحإ يف كلامو « ءاطعو « بيسملا نب ديعسو ؛ دمحأ لاق



 فضنم

 ةيد هيلع بجي هنأ دوقلا نع افع اذإ هيلع ةيدلا عيمج ىأر نم ةدمعو '

 . معلا لهأ نم ريثك دنع ةلماك ةيد يهو « ءاروعلا نيعلا يهو هل كرت ام

 فلأ اهيف بجو تئقف اذإ روعألا نيع نأ رمع نباو ناثعو رمع بهذمو
 هل اهكرت اذإف : ةدحاولا نيعلا الإ اههيتلك نينيعلا ىنعم يف هقح يف اهنأل « رانيد

 نيعلا يف نأ ينعأ , لصألا ىلع: ءاسقبلا كسئوأ ةدمعو . اهتيد هيلع تبجو

 . ةيدلا فصن ةدحاولا

 تركذ دق ةلأسملا هذهو « ةدودحم ةيد هيف سيل دمعلا نأ ةفيلح يبأ ةدمحو

 حارجلا يف دّوقلا باب يف

 يروثلاو يعفاشلاو ةفينح وبأو كلام : ىوتفلا ةمئأو ءاماعلا روهمج لاقو

 يف نإو ءاوس كلذ يف عباصألا نإو لبإلا نم ًارشع عبصأ لك يف نإ : مهريغو

 سمح هتلمأ يفف « ماهإلاك ناتلفأ عباصألا نم هل ام الإ رشعلا ثلث ةلفأ لك

 . ©" لبإلا نم

 هلف «ةيدلا راتخا نإو . صاصقلا هل : ةلأملا يف نوفلاخلا لاقو . صاصق الو « ةيدلا فصن -

 . اهفصن
 بهذم يف أطخ وأ , ناك : ًادمع ةيد الإ هيلع سيلف « نينيعلا حيحص نيع روعألا علق نإ امأ

 . ( ينغلا ) رظنا . نيتيد بوجو دمحأ بهذم سايق نأ : ةلبانحلا نم يضاقلا ركذو . دمحأ

 لاق هبو.. سابع نباو « يلعو « رمع مهنم , لبإلا نم رشع عبصألا ىف : ملعلا لهأ ةماع لوق اذه )١(

 « كلامو « يعازوألاو « يروثلاو « لفغم نب هللا دبعو يبعشلاو « لوحكمو « ةورعو « قورسسم

 هب معن ال ةمادق نبأ لاق ٠ دنجأو ؛ ثيدحلا باحصأو ٠ ةفينح وبأو « روث وبأو ٠ يعفاشلاو

 ىطسولا يفو « ةرشع اهيلت يتلا يفو « ةرغ ثلثب ماهإإلا يف ىضق هنأ رمع نع ةياور الإ . افلاخع
 . ثيدحلا هغلب امدنع كلذ كرت هنكل , تسب رصنخلا يفو « عسشب اهيلت يتلا يفو . رشعب

 يتلا يفو « شع اهيلت يتلا يفو ء ةرشع ثالث اهيلت يتلا يفو « ةرشع سمخ ماهبإلا يف دهاجم نعو

 « ةيفنحلاو ٠ ةيعفاشلا تلاقو . ( راطوألا لين ) و ( ينغملا )رظنا . عبس اهيلت يتلا يفو « نا اهيلت
 لب :كلام لاقو . فصنلا اهيفف « ماهبإلا ةلغأ الإ ٠ عبصألا ةيد ثلث ةلمأ لك يف : ةيمساقلاو

 : (راطوألا لين ) . ثلثلا



 فضلي

 هَ هللا لوسر نأ مزح نب ورمت ثيدح يف ءاج ام كلذ يف مجده
 بيعش نب ورمع جرخو ' ١ « لبإلا نم رشع كلانه امم عبصأ لك يفو » : لاق
 وهو 9 «رشعلا رشعب عباصألا يف ىضق هِيَ هللا لوسر نأ » هدج نع هيبأ نع
 ىري ان بسحب قرؤلا لأ ىلع مددع يهو سابع نباو دوعسم نباو يلع لوق
 فلأ رشع انثأ اهنأ ىري نم دنع يهف . قرَولا نم ةيدلا يف مهنم دحاو دحاو
 . اهرشع فالآ ةرشع اهنأ ىري نم دنعو « اهرشع مهرد

 نب رمع نع يورف « عباصألا لقع يف فالتخا مدقتملا فلسلا نع يورو

 )١( مزح نب ورمع ثيدح وهو « ثيدحلا جيرخت مدقت .
 وهو (ٌرشع ّرْشع ) باوصلاو . ًأطخ اذهو « رشعلا رشعب » اذكه انيدل يتلا خسنلا عيمج يف (؟)

 رشع نم دحاو يأ . رشملا رشع لوألا نعم نإف , حضاو قرفلاو . يشع عبصأ لكل يأ « راركت
 لمأتف . دححأ هب لقي مل اذهو . كلذك اهرشع جرختسي مث ء رشعلا جرختسي : هانعمو « رثعلا
 . كلذ

 وهو ٠ هتبطخ يف لاق هني ينلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ثيدحلا ظفلو
 نع يئاسنلاو « دواد وبأ ظفللا اذهب هجرخأ . «ٌرشع ٌرشع عباصألا يف » : ةبعكلا ىلإ هرهظ دنسم

 .ورمع نع ملعملا نيسح

 فرطم نع ةورع يبأ نع « لبإلا نم رشع ةدحاو لك يف ءاوس اهلك عباصألا » ةجام نبا ظفلو

 1 . ورمجخ نع

 بصن ) رظنا . ًالصفم هفنصم يف كلذك قازرلا دبعو « هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاور نيدنسلابو
 0 ( 7/6 ةيارلا

 نم ٌرشع ٌرشع « ءاوس عباصألا » لاق عَقِب يبنلا نع ىسوم يبأ نع كلذك دواد وبأ ىورو
 « لبإلا

 « معن : لاق ؟ ٌرشع ٌرشع : تلق « ءاوس عباصألا » ظفل يفو
 ( ل الل :/9+ دوبعلا نوع عم دواد يأ ناس ) رظنا

 « لبإلا نم ٌرشع ٌرْشع نهيف « نهلك ءاوس عباصألا » ةجام نبا ظفلو
 ( ملا/" ) رظنا

 وه : انلق كو . هدجأ مف «رشعلا رشعب هللا لوسر ضق » ٍفلؤلا هركذ يذلا ظفللا اذه امأ
0 



 فضلا

 رشعب ىطسولا يفو ٠ ةيدلا فصن لقعب اهيلت يتلاو ماهبإلا يف ىضق هنأ باطخلا
 لاق هنأ دهاجم نع يورو . تسب رصنخلا يفو « عستب اهيلت يتلا يفو « ضئارف

 يتلا يفو « رشع ىطسولا يفو ء رشع اهيلت يتلا يفو « لبإلا نم ةسمخ ماهبإلا يف

 ءاهقف روهمج دنع اهيفف « علضلاو ةوقرتلا امأو عبس رصنخلا يفو « نامت اهيلت

 . تيقوت اهيف فلسلا ضعب نع يورو « ةموكح راصمألا

 علضلاو « لمجب ِسْرّضلا يف ىضق باطخلا نب رمع نأ كلام نع يورو
 لاقو ..ناريعب ةوقرتلا يف ريبج نب ديعس لاقو . لمجب ةوقرتلا يفو « لمحب

 ِهَِلَم ينلا نع هيف تبثي مل ام نأ راصمألا ءاهقف ةدمعو . ةرعبأ ةعبرأ : ةداتق

 . ةموكح الإ هيف سيلف تيقوت

 نم ًاسْمَخ مفلا نانسأ نم نس لك يف نأ ىلع راصمألا ءاهقف روهمجو
 لمجب سرضلا يف ىضق هنأ رع نع كلام ىورو . سابع نبا لاق هبو « لبإلا

 نأ فالخ الف مفلا مدقم يف يتلا ابمأو . مفلا مدقم يف اهنم نكي مل ايف كلذو

 يورو .٠ ناريعب سرضألا يف : بيسملا نب ديعس لاقو . لبإلا نم ًاسْمَخاهيف
 سابع نبا ىلع كلذ يف ضرتعا محلا نب ناورم نأ ناورم نب كلملا دبع نع
 ربتعي / ول : سابع نبا لاقف ؟ سارضألا لثم نانسألا مدقم لعجتأ : لاقف
 يبننلا نع تبث ام كلذ لثم يف روهملا ةدمع « ءاوس اهلقع عباصألاب الإ كلذ

 بيعش نب رمع ثيدح نم كلذو 7 « سمخ نسلا يف »لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 بيعش نب ورمع ثيدح نم ةجام نباو « يئاسنلاو « دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا نم ءزج اذه )١(

 صيخلتلا ) رظنا « مزنح نب ورع باتك يف وهو « نابح نبا هجرخأو « هدج نع هيبأ نع
 . ( ؟8/

 دقو . نس لك يف سخخ « سمخ نانسألا ةيد نأ يف ًافالخ معلا لهأ نيب ملعن ال : ةمادق نبا لاق

 « ةورعو « بيسملا نب ديعسو « ةيواعمو «ء سابع نباو « باطخلا نب رمع نع كلذ يور

 يبأو « قحسإو « يعفاشلاو ٠ يروثلاو « كلامو « ةداتقو ٠ يرهزلاو , سواطو « ءاطعو
 . دمحأو « نسحلا نب دمحو « ةفينح



 ضرحرف

 « هرخؤمو مفلا مدقم يف يتلا ىلع قلطني نسلا مساو هدج نع هيبأ نع

 . اهعفانم تفلتخا نإو اهتيد توتسا يتلا عباصألاب اضيأ اههيبشتو

 لضافتل تايدلا لضافت هيف دجوي عرشلا نأ اهنيب فلاخ نم ةدمحو
 راص افنإ لوألا ردصلا نم كلذ ىلإ راص نم نوكي نأ هبشي هنأ عم ءاضعألا

 دوقلا اهيف أطخ اهيف ةيدلا تبثت تبثت يتلا ءاضعألا هذه عيمجو « فيقوت نع هيلإ

 علُق ام علقو عطق ام عطَق يف
 بهذف ؟ ال مأ دوق هيف له عارذلاو قاسلا اهنم « َرِسُك ام رْسَك يف اوفلتخاو

 لاقو « بلصلاو ذخفلا الإ ماظعلا عيمج رسك يف دوقلا نأ ىلإ هباحصأو كلام

 وبأ لاق هبو ءرسكب ماظعلا نم مظع يف صاصق ال : ثيللاو « يعفاشلا

 . نسلا ىنثتسا هنأ الإ ةفينح

 وبأ لاق . رمع نع كلذكو « مظع يف صاصق ال هنأ سابع نبا نع يورو

 سنأ ثيدح نم ةروسكملا نسلا يف داقأ ِةََِم ينلا نأ تبث :ربلا دبع نب رمع

 نم سقي | مالسلو ةالصلا هملع ينلا نأ رخآ ثيدح نم يور دقو : لات

 ابأ نأ كلام نع يورو . يوقلاب سيل هنأ الإ لصفملا ريغ يف عوطقملا مظعلا

 . ذخقلا رْسَك ْنِم داقأ مزح نب ورمع نب دمع نب ركب

 تايد يف اوفلتخاو . سفنلا يف لجرلا ةيد فصن ةأرملا ةيد نأ ىلع اوقفتاو

 اهلقَع يف لجرلا ةأرملا يواست : ةنيدملا ءاهقف روهمج لاقف « اهئاضعأو جاجشلا .

 « سواطو « ةورع مهنم : نانسألا لثم اهنأ ىلع ملعلا لهأ رثكأف « باينألاو « سارضألا امأف - ١
 « نسحلا نب دمجو « ةفينح وبأو « قحسإو « يعفاشلاو ٠ يروثلاو « كلامو ٠ يرهزلاو « ةداتقو

 . ةيواعمو « سابع نبأ نع كلذ يورو . دهجأو

 . ريعب ريعبب سارضألا يف ىضق هنأ ( هنع هللا يضر ) رمع نع يورو

 ةيدلا كلتف « نيريعب نيريعب سارضألا يف تلعجل انأ تنك ول : لاق هنأ بيسملا نب ديعس نعو

 . هوجن ءاطع نعو « ءاوس

 . ( 31/8 ينغملا ) رظنا ٠ ةيدلا سارضألاو ٠ نانسألا عينج يف نأ ةياور دمحأ نع يكحو



 نضيع

 تداع ةيدلا ثلث تغلب اذإف « ةيدلا ثلث غلبت نأ ىلإ ءاضعألاو جاجشلا نم

 كلذ لاثم « هئاضعأ نم اهئاضعأ ةيد ينعأ ٠ لجرلا ةيد نم فصنلا ىلإ اهتيد

 يفو « نورشع اهنم نانثا يفو « لبإلا نم ًارشع اهعباصأ نم عبصأ لك يف نأ
 نب ثيللاو هباحصأو كلام لاق هبو « نورشع ةعبرأ يفو « نوثالث ةثالث

 لوق وهو « ريبزلا نب ةورع نعو بيسملا نب ديعس نع كلام هأورو ء« دعس

 . زيزعلا دبع نب رمع بهذمو تباث نب ديز

 ىلإ لجرلا ةحارج ةيد لثم ةأرملا ةحارج ةيد لب : ةفئاط تلاقو
 نبا يلوق نمرهشألا وهو « لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع اهتيد نوكت مث « ةحضوملا

 يف ةأرملا ةيد لب : موق لاقو « ةعامجو حيرش لاق هبو « نامع نع يورموهو . دوعسم

 وهو « هريثكو كلذ ليلق يف لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع اهفارطأو اهحارج

 هنع رهشألا نأ الإ « دوعسم نبا نع كلذ يورو . هنع هللا يضر لع لوق

 - .  © يروثلاو يعفاشلاو ةفينح وبأ لاق لوقلا اذهيو . ًالوأ هانركذ ام

 )١( ربلا دبع نباو « رذنملا نبا نع ةمادق نبا  لجرلا ةيد فصن ةأرملا ةيد نأ ىلع  عامجإلا لقن .

 امل نأ لجأ نم لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرلا ةيد تراص امنإ : رمع وبأ لاق : يبطرقلا لاق
 أطخلا يف وه امإ اذهو . لجر ةداهشب نيتأرما ةداهشو « لجرلا ثاريم فصن .

 ةأرملاو « لجرلا نيب صاصقلا هيفف . دمعلا يف امأو .

 ةأرملا حارج نأ هبهذم نإف - ةأرملا حارج ةيد يف فلؤملا هركذي مل يذلا  دمحأ بهذم امأ

 ءرمع نع اذه يورو « فصنلا .ىلعف « ثلثلا زواج نإف « ةيدلا ثلث ىلإ لجرلا حارج يواسي

 نب ةورعو ءزيزعلا دبع نب رمعو « بيسملا نب ديعس لاق هبو « تباث نب ديزو « رمع نباو

 جرعألاو  ةداتقو « يرهزلاو « ريبزلا ٠ ءاهقف لوق وهو : ربلا دبع نبا لاق . كلامو « ةعيبرو
 ميدقلا يف يعفاشلا نع يكحو « ةنيدملا لهأ روهمجو « ةعبسلا ةنيدملا .

 فصنلا ىلإ نايوتسي : نسحلا لاقو .

 نبا نع كلذ يورو .رثكو « لق اهف فصنلا ىلع اهنأ ( هنعع هللا يضر يلع ) نع يورو

 ثيللاو « يروثلا لاق هبو . نيريس ٠ ىليل يبأ نباو ٠ هباحصأو « ةفينح وبأو « ةمربش نباو «



 ففقفي

 لجرلا ةيد فصن ةأرملا ةيد نأ وه لصألا نأ لوقلا اذه لئاق ةدمعو

 يف سايقلا ذإ . تباشلا عامسلا نم ليلد يتأي يتح لصألا اذه كسقلا بجا

 سايقلل ًافلاخم ريثكلاو ليلقلا نيب قرفلاب لوقلا نوكل ةصاخبو زوجي ال تايدلا
 الإ ىلوألا ةفئاطلل داتعا الو ء هنع هركذ يتأي ام ديعسل ةعيبر لاق كلذلو

  نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر هلأس نيح بيسملا نب ديعس نع يور امو « ليسارم
 تدتتاو اهحْرُج َمَظَع نيح تلق « نورشع لاق ؟ اهعباصأ نم عبرأ يف

 لهاج وأ تبثتم تبثتم ماع لب : تلق ؟ تنأ يقارعأ : لاق « اهّلَقَع صقن اهّنيلَب
 . ةنسلا يه : لاق « معتم

 نع بيعش نب ورمع لسرم نم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع ًاضيأ يورو

 لمعلا بجو سايقلا فلاخ اذإ ىباحصلا لوق نأ موق ىأر دقو . ةمركعو هييبأ
 ذإ فعض اذه يف نكل ٠ فيقوت نع الإ هب لوقلا كرتي مل هنأ ملعي هنأل ء هب
 يف هضراع هنأل امإو ٠ سايقلا ىري ال هنأل امإ هب لوقلا كرتي نأ نكمي ناك

 رارحألا حارج تايد لاح هذهف « هريغ كلذ يف دلق وأ ناث سايق كلذ

 . ثانإلاو اهنم روكذلا اهئاضعأ ىلع تايانجلاو
 : نيلوق ىلع اهيف اوفلتخا ءاملعلا نإف « مهئاضعأ عطقو ديبعلا حارج امأو

 مهنمو « دبعلا نم نم صقن ام مهئاضعأ عطقو مهحارج يف نأ ىأر نم مهنف
 ' .هتيد نم حرجلا كلذ يف امردق هتيق نم كلذ يف بجاولا نأ ىأر نم

 وبأ لاق هبو « هتيق فصن هنيع يفو « هتيق رشع فصن هتحضوم يف نوكيف

 هلك كلذ يف ربتعي : كلام لاقو « يلعو رمع لوق وهو « يعفاشلاو ةفينح

 « اهتيد فلتخت ناصخش اهنأل ء رذنلا نبا هراتخاو . هبهذم رهاظ يف يعفاشلاو « روث وبأو
 . رفاكلاو « مسملاك « اههفارطأ شرأ فلتخاف

 لقع ه ِهَللَع هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ىور ام لوألا لوقلا ليلدو
 ىلع مدقي صن وهو . يئاسنلا هجرخأ « اهتيد.نم ثلثلا غلبي ىتح لجرلا لقع لثم ةأرملا
 . ( 780/0 يبطرقلا )و ( 70/7 راطوألا لين.) و ( 791/7 ينغملا ) رظنا . هاوس ام



 قرفنا

 اهيف ام ردق هنّ نم اهيفف « هتمومأمو هتلقنمو هتحضوم الإ هن نم صقن ام

 , 0) هتيد نم رحلا يف

 رحلاب ههيبشت يناثلا قيرفلا ةدمعو . ضورعلاب ههيبشت لوألا قيرفلا ةدمعو

 تزواج اذإ هذه نم أطخلا ةيد نأ مهنيب فالخ الو . فلكمو لسموه ذإ

 ةنيدملا ءاهقفو كلام لاقف . كلذ نود ايف فلتخاو . ةلقاعلا ىلع ثلثلا
 وبأ لاقو « داز اف ثلثلا الإ كلذ نم لمحت ال ةلقاعلا نإ : ةعامجو ةعبسلا

 نباو يروثلا لاق . ةلماكلا ةيدلا نم هقوف اف رشعلا كلذ نم لمحت : ةفينح

 لمحت : يتبلا ناثعو يعفاشلا لاقو « ةلقاعلا ىلع داز اف ةحضوملا : ةمربش

 . أطخلا ةيد نم ريثكلاو ليلقلا ةلقاعلا

 أطخلا ةيد لمحت يتلا يه ةلقاعلا نأ وه لصألا نأ يه يعفاشلا ةدمعو

 نأ الإ مدقتملا قيرفلل ةدمع الو , ليلدلا هيلعف ًائيش كلذ سم صصخ نف

 . هدمح قح هلل دملاو باتكلا اذه ىضقنا انهو . روهشمو لب لومعم كلذ

 انت ذبل ف

 )١( قباسلا ردصملا ) مهئاضعأ عطقو « ديبعلا حارج يف ءاملعلا لاوقأل فلؤملا هركذ ام رظنا 70/8 (

 . ( راطوألا لين )و

 . ملعأ هللاو . ةلكملا هذه يف يعفاشلا بهذك . دمحأ بهذمو





 ففران

 هلآو دم انديس ىلع هللا ىلصو .. محرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست سو هبحصو

 + ةّماَسَقلا باتك

 عورفل لوصألا ىرج يرجت عضاوم ةعبرأ يف ةماسقلا يف ءاماعلا فلتخا
 . ؟ ال مأ ةماسقلاب محلا بجي له : ىلوألا ةلأسملا : بابلا اذه

 درجم عفد وأ ةيدلا وأ مدلا اه بجي له اهوجوب انلق اذإ : ةيناشلا

 . مهيلع ىعدملا وأ نوعدملا اهيف ناميألاب أدبي له : ةغلاثلا ةلأسملا ؟ ىوعدلا

 أدبي نأ هب بجي ًاثول ُدَعُي اهف : ةعبارلا ةلأسملا ؟ ءايلوألا نم نيفلاحلا ددع مو
 ْ . ناميالاب نوعدملا

 ءاهقف روهمج هب لاقف ةلجلا ىلع اهب كحلا بوجو امأ : ىلوألا ةلأسملا

 ريغو مهباحصأو دوادو « نايفسو دمحأو ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام : راصمألا
 ةبالق وبأو هللا دبع نب ملاس ءاماعلا نم ةفئاط تلاقو . راصمألا ءاهقف نم كلذ

 تبث ام زوهملا ةدمعو . اب محلا زوجي ال : ةّيَلَع نباو زيزعلا دبع نب رمعو
 ثيدح وهو ١" «ةصّيَحُمو ةصّيَوَح» ثيدح نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنع

 يف ةرركملا ناهيألا : انه دارملاو « ًاقلح فلح : هانعم . ةماسقو « امسق مسقأ ردصم : ةماسقلا *

 : . لتقلا ىوعد

 فلؤملا هركذ ام رظناو ( راطوألا لين ) رظنا . ةعامجلا هاور « ةصيوحو , ةصيحم » ثيدح )١(

 ْ . ءاماعلا بهاذمل ( ١54/5 مالسلا لبس ) و ( 50/7 راطوألا لين )

 ىلإ دوعسم نب ةصيحمو « لهس نب هللا دبع قلطنا » : لاق ةثح يبأ نب لهس نع ثيدحلا صنو

 همد يف طّحشتي وهو ٠ لهس نب هللا دبع ىلإ ةصيحم قأف « اقرفتف « حلص ذئموي وهو ءربيخ

 دوعسم انبأ ةصّيوحو « ةصّيحو « لهس نب نمحرلا دبع قلطناف « ةنيدملا مدق مث « هنفدف « ًاليتق

 ء تكسف « موقلا ثدحأ وهو ءربك ءربك : لاقف « ملكتي نمحرلا دبع بهذف « هِي ينلا ىلإ

 « دهشن ملو , فلحن فيكو : اولاقف ؟ كبحاض وأ « ملتاق نوقحتستو « نوفلحتأ : لاق « اماكتف



 اففرغل

 يتأيس ام ىلع هظافلأ يف نوفلتخم مهنأ الإ ٠ ثيدحلا لهأ نم هتحص ىلع قفتم
 . ذعب

 عرشلا لوصأل ةفلاخم ةماسقلا نأ اهب كحلا بوجول يفانلا قيرفلا ةدمعو

 مع ام ىلع الإ فلحي ال نأ عرشلا يف لصألا نأ اهنف : اهتحص ىلع عمجملا
 مل مو مدلا ءايلوأ مسقي فيكف « كلذك كلذ ناك اذإو « أّسح دهاش وأ اعطَق

 ىور كلذلو ءرخآ دلب يف لتقلاو دلب يف نونوكي دق لب ؟ لتقلا اودهاشي
 نذأ مث سانلل ًاموي هريرس زربأ زيزعلا دبع نب رمع نأ ةبالق يبأ نع يراخبلا
 لوقن : اولاقو موقلا بضأف ؟ ةماسقلا يف نولوقت ام : لاقف هيلع اولخدف محل
 ؟ ةبالق ابأأي لوقت ام : لاقف ءافلخلا اه داقأ دق قح اهب ٌدّوَقلا ةماّسقلا نإ.

 ءاسؤرو برعلا فارشأ كدنع نينمؤملا ريمأي : تلقف .. سانلل ينبصنو

 قشمدب ىفز هنأ لجر ىلع كدنع اودهش ًالجر نيسخ نأ ول تيأرأ « دانجألا

 اودهش ًالجر نيس نأ ول تيأرفأ : تلق . ال : لاق ؟ همجرت تنكأ هوري ملو
 . ال : لاق ؟ هعطقت تنكأ هوري لو صمحب قرس هنأ لجر ىلع كدنع

 مثو اذك ضرأب هلتق هنأ اودهش اذإ مهلاب اف : تلق : تاياورلا ضعب يفو
 نإ منإ : ةماسقلا يفزيزعلا دبع نب رمع بتكف : لاق ؟ مهداهشب تدقأ كدنع

 نيذلا نيسخلا ةداهشب لتقي الو « هدقأف هلتق ًانالف نأ لدع يدهاش اوماقأ
 ةطاشإ يف ريثأت امل سيلنامُيألا نأ لوصألا نم نأ اهنمو : اولاق . اومسقأ
 . ءامدلا

 « ركنأ نم ىلع نيهلاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا نأ ٠» لوصألا نم نأ اهنمو

 يننلا هلقعف ؟ رافك موق ناهأ ذخأن فيك : اولاقف « انيمي نيسمخب دوه. مكّربتف : لاق ؟رن لو -
 لجر ىلع متم نوسخ مسقي » : تي هللا لوسر لاقف « اهيلع قفتم ةياور يفو « هدنع نم هك
 نيسخ ناهأب دوه مئريتف : لاق ؟ فلحن فيك « هدهشن مل رمأ : اولاقف « هتمّرب عقديف « مهنم
 . ( رابخألا ىقتنم ) رظنا . هوحنب ثيدحلا ركذو « رافك موق هللا لوسراي : اولاق « مهنم



 افففو

 ةماسقلاب مح ِهّنِيَم هللا لوسر نأ ثيداحألا كلت يف اوري م مهنأ مهتجح نمو
 لا مزلي ال فيك ميدل هي هللا لوسر ممل فطلتف ًيلهاج كح تناك افإو
 ةالول ينعأ  ًانيه نيسخ نوفلحتأ : مهل لاق كلذلو « مالسإلا لوصأ ىلع اهب
 مل فلحيف : لاق ؟ دهاشن ملو فلحن فيك : اولاق - ؟ راصنألا مهو مدلا
 نأ ةنسلا تناك ولف : اولاق ؟ رافك موق ناميأ لبقت فيك : اولاق « دوهيلا
 تناك اذإو : لاق . ةنسلا يه ٍعََِم هللا لوسر مهل لاقل اودهشي مل نإو اوفلحي
 اهفرصف اهيلإ قرطتي ليوأتلاو . ةماسقلاب ءاضقلا يف صن ريغ راثآلا هذه

 . ىلوأ لوصألا ىلإ ليوأتلاب

 اهسفنب ةدرفنم ةنس ةماسقلا ةنس نأ ىأرف كلام ةصاخبو اهب نولئاقلا امأو

 ةطوح كلذ يف ةلعلا نأ عزو ء ةصصختا ننسلا رئاسك لوصألل ةصصخم
 نوكل هيلع ةداهشلا مايق لقي ناكو رثكي ناك امل لتقلا نأ كلذو « ءامدلا
 . ءامدلل ًاظفح ةنسلا هذه تلعج تاولخلا عضاوم لتقلاب ىرحتي انإ لتاقلا
 قراسلا نأ كلذو « قاّرٌّملاو قيرطلا عاّطُق يف هيلع لخدت ةلعلا هذه نكل
 ةداهش كلام زاجأ اذهلف « قيرطلا عطاق كلذكو « هيلع ةداهشلا رسعت
 نوعدم نييولسلا نأ كلذو « لوصآلل كلذ ةفلاخ عم نيبلاسلا ىلع نيبواسلا

 . ملعأ هللاو . مهبلس ىلع
#0 #* 

 . لاقف ء اه بجي ايف ةماسقلاب نولئاقلا ءادلعلا فلتخا : ةيناثلا ةلأسملا
 يمقاشلا لاقو ٠ اطخلا يف ةيدلاو ء دسعلا يف مدلا ام قحتسي : دحأو كلام
 قحتسي ال : نييفوكلا ضعب لاقو « طقف ةيدلا اهب قحتست : ةعامجو يروثلاو
 لاق « يلع ىدلا لع بج نإ نبا نأ ف سلا لع كولا عد الإ ام
 عفد اهنم قحتسي ي امنِإ اذه ىلعف « ةيدلا مرغيو هيلع ىعدملا فلحي لب : مهضعب



 نضر

 . 2 لاوقأ ةعبرأ نومسقملا قحتسي ايف نوكيف « طقف دوقلا

 لهس نع لليل يلأ نبا ثيدنح نم هاور ام هلوقب لاق نمو كلام ةدممف

 )١( راطوألا لين ) ءاماعلا بهاذمل فلؤملا هركذ ام رظنا 55/8 (

 ثيدح: يضاقلا لاق: :يوونلا لاق . يراسلا داشرإ شماهب ( 163/7 ملسمل يتوونلا حرش )رظناو
 عرشلا لوصأ نم لصأ ةماسقلا ٠ دابعلا حلاصم ناكرأ نم نكرو « ماكحألا دعاوق نم ةدعاقو .
 نييزاجحلا راصمألا ءاناع نم ممدععب -نمو « نيعباتلاو « ةباحصلا نم ةفاك ءاماعلا ذخأ هبو «

 لاطبإ ةعامج نع يورو . هب ذخألا ةيفيك يف اوفلتخا.نإو « مهريغو « نييفوكلاو « نييماشلاو

 حلاو ءراسي نب ناهلسو « هللا دبع نب ملاس : مهنمو « اهب لمع الو « اهل كح ال هنأو « ةماسقلا
 يراخبلاو « ةّيَلَع نباو « دلاخ نب مسمو « ةبالق وبأو « ةداتقو « ةبيتع نبا ٠ رمع نعو « مهريغو

 نيبهذملاك .ناتياور زيزعلا دبع نبا .
 نييزاجحلا مظعم لاقف ؟ اب صاصقلا بجي له . ًادمع لتقلا ناك اذإ ايف اي نولئاقلا فلتخاو :

 يرهزلا لوق وهو « بجي ٠ ثيللاو « هباحصأ « كلامو « دانزلا يبأو « ةعيبرو ٠ يعازوألاو «
 قحسإو « دمحأو ٠ نويفوكلا لاقو . ميدقلا يف يعفاشلا لوق وهو « دوادو « روث ينأو ٠ يعفاشلاو

 يرصبلا نسحلا نع يورم وهو « ةيدلا بجت انإو « صاصقلا اهب بجي ال : هيلوق حصأ يف «

 يبعشلاو ٠ نباو ء رمجو ء ركب يبأ نع اًضيأ يورو « حلاص نب نسحلاو « يتبلا ناثعو « يعخنلاو
 مهنع هللا يضر « ةيواعمو « سابع .

 قحلا بجيو « ةثرولا فلحي روهخلاو « يعفاشلاو « كلام لاقف « ةماسقلا يف فلحي نيف اوفلتخاو

 يعدملا نيهب ءادتبالاب حيرصتلا هيفو « حيحصلا ثيدحلا اذهب اوجتحاو « انيمي نيسخ مهفلحب «

 .ًايدق ةممألا هيلع تعمجأ يذلا : كلام لاق « عفدنت ال « حاحص ةريثك قرط نم تباث وهو
 ثوللاب ةيوق تراص يعدملا ةبنج نألو « ةماسقلا يف نوأدبي نيعدملا نأ : ًاثيدحو .

 ثيدحلا لهأ لاق . مهيلع ىعدملا نيب ءادتبالا ىور نم ةياور ءالؤه فعضو : يضاقلا لاق :

 نم نألو « نيهلا در ركذي ملو « يعدملا نييب ءادتبالا طقسأ هنأل ؛ يوارلا نم مْهَو ةياورلا هذه

 بجوف « ةروهشم ةزيثك قرط نم حاحص اهتاياورو « ةدايز هعم . نيعدملاب ءادتبالا ىور

 صاصقلا بجوي مل نم لك : لانقو « يسن نم ةياور اهضراعت الو « اهب لمعلا ٠ ىلع رصتقاو

 نييب أدبي هنأ روهجلا لوقب الاقف « دمحأو , يمفاشلا الإ « مهيلع ىعدملا نييب أدبي « ةيدلا

 هيلع ىعدملا ىلع تدر « لكن نإف « يعدلا .

 صاصق بجي ال هنأ ىلع ءادلعلا عجأو ٠ بلغي « ةهبش اهب نرتقت تح ىوعدلا درجمب ةيد الو

 اهب محلاب نظلا .

 ةلماكلا ريغ « ةفيعضلا ةنيبلا يه : ثوللاو .



 ضفحخلا

 مد نوقحتستو نوفلحت » : تلي هللا لوسر مهل لاقف :.هيفو ةمّئَح يبأ نبا

 م لاقف : هيفو راسي نب رّيْشُب لسرم نم هاور ام كلذكو « كبحاص

 .«5؟ ملتاقوأ كبحاص مد نوقحتستو انيمي نيسخ نوفلحتأ »: تيت هللا لوسر

 يف ريثأت امل دجوي ناهألا نأ وهف « طقف ةيدلا اهب بجوأ نم ةدمع امأو

 نيهلاب لاومألا يف حلا نم تبث ام لثم عرشلا يف ينعأ لاومألا قاقحتسا
 ىلع اهبلَقو لوكنلاب وأ هيلع ىعدملا لوكنب لاملا بجي ام لثمو « دهاشلاو
 يبأ نبا نع كلام ثيدح نأ عم لوكنلا عم نييلا بلقب لوقي نم دنع يعدملا

 . كلام ريغ هنع وري م لوهجم لجر هنأل فيعض ىليل

 دق راسي نب ريشب ثيدحو . لهس نم عمسي مل هنإ : ًاضيأ هيف ليقو
 . هريغ هدنسأو كلام هلسرأف  هداتسإ يف فلتخا

 جرخي م نأ يف ببسلا يه ةلعلا هذه نوكت نأ هبشي : يضاقلا لاق

 رمع نع يور امب كلذ يف سايقلا مدنع دضتعاو « نيثيدحلا نيذه يراخبلا

 امأو . ةيدلا اهب قحتسي ي نكلو ء«ةماسقلاب دوق ال : لاق هنأ هنع هللا يضر

 نأ وه لصألا نأ مهتدمعف « طقف ىوعدلا عفد اه قحتسي اهنإ اولاق نيذلا

 . هللا ءاش نإ دعب ايف اهركذن يتلا ثيداحألاو « هيلع ىعدملا ىلع ناهألا

 اهنإ : اولاق نيذلا ينعأ ء ةماسقلاب نولئاقلا فلتخاو : ةغلاثلا ةلأسملا

 ءراثآلا يف درو ام ىلع نيسخلا ناهيألاب أدبي نيف مد وأ لام اهب بجوتسي
 . ءاهقف لاقو . نوعدملا أدبي : مهريغو ىلع نب دوادو دمحأو يعفاشلا لاقف

 . نايألاب مهيلع ىعدملا أدبي لب : ةنيدملا لهأ نم ريثكو ةرصبلاو ةفوكلا

 ٠ ةقح نب لهس نع ىليل يبأ نبا نع كلام ثيدح نيعّدملاب أدب نم ةدمعو

 . ")راسي نب ريشب نع هلسرمو

 . يوونلا لوق نم هانركذ اهف اذه يف مالكلا مدقت )1(



 اففرك

 نب ديعس نع يراخبلا هجرخ ام مهيلع ىعدملاب ةئدبتلا ىأر نم ةدمعو
 ةمح نب لهس هل لاقي راصنألا نم ًالجر نأ راسي نب ريشب نع يئاطلا ديبع

 ةنيب انلام : اولاق « هلتق نم ىلع ةنيبلاب نوتأت : عَقِب هللا لوسر لاقف » هيفو

 نأ ِهَّيِيَي هللا لوسر هركو « دوه ناميأب ىضرنام : اولاق , كل نوفلحيف : لاق

 هنأ يف صن اذهو : يضاقلا لاق « ةقدصلا لبإ نم ريعب ةئامب هادوف « همد لطبي

 | . طقف ىوعدلا عفد الإ نيسمخلا ناميألاب بجوتسيال

 نمحرلا دبع يبأ نب ةماس يبأ نع ًاضيأ دواد وبأ هجرخ امب ًاضيأ اوجتحاو

 دوهيل لاق ٍةََي هللا لوسر نأ » راصنألا ءاربك نم لاجر نع راسي نب ناهلسو

 :راصنألل لاقف « اوبأف ؟ ًانيِي نيس ًالجر نوسخ نم فلحيأ : مهب أدبو

 ةيد مي هللا لوسر اهلعجف ؟ هللا لوسراي بيغلا ىلع فلحنأ : اولاقف « اوفلحا

 ىعدملا قح يف نيهلا لعج نم كسمت اذهبو « مهرهظأ نيب َدِجُو هنأل « دوهب ىلع
 تاقثلا هاور هنأل « دانسإلا حيحص ثيدح وهو « كلذ عم مرغلا مهمزلأو هيلع

 ىلع ىضق هنأ ينعأ ءرمع نع كلذ نويفوكلا ىورو ؛ ةماس يبأ نع يرهزلا نع

 . ةيدلاو نيملاب مهيلع ىعدملا

 جتحاو « جيدخ نب عفار نع ناميألاب دوهيلا ةئدبت نم ًاضيأ هلثم جرخو
 راسي نب ناهلس نع يرهزلا باهش نبا نع يور امب كلام ىلع موقلا ءالؤه
 لجر ىلع هيلو مد عدا يذلا ينهجلل لاق باخ نب رم نأ كلام نب كارعو

 ,« تافف اهيف ىدرتف ينهجلا عبص أ ىلع ءىطوف هسرف ىرجأ ناكو دعس ينب نم

 اوبأف ؟ اهنم تام ام ًانيِه نيسحخ هللاب نوفلحتأ , مهيلع ىعدا يذلل رم لاقف

 رطشب مهيلع ىضقف اوبأف « اوفلحا : نيعدملل لاقف « اوجرحتو « اوفلحي نأ

 . ةيدلا

 . ناهيألاب نيعّدملا ةئدبت اهيف يور ىتلا نم ىلوأ هذه انثيداحأو : اولاق



 ضف

 :رمع وبأ لاق . هيلع ىعدملا ىلع نيهلا نأ نم انثيداحأل دهاش لصألا نأل
 . ةروهشم كلذ يف ةضراعتملا ثيداحألاو

 وها خا *

 روهمج عمجأ : اهب نيلئاقلا دنع ةماسقلا بجوم يهو : ةعبارلا ةلأسملا
 لاقف ؟ يه ام ةهبشلا يف اوفلتخاو . ةهبشب الإ بجت ال اهنأ اهب نولئاقلا ءاماعلا
 لَ هللا لوسر اهب ىضق يتلا ةهبشلا ىنعم يف ةهبشلا تناك اذإ : يعفاشلا
 كنئوأ نيبو « ممريغ مهطلاخي ال موق ةلحم يف ليتق دجوي نأ وهو ةماسقلاب
 تناكو « دوهيلاو راصنألا نيب ةوادعلا تناك ؟ ةوادع لوتقملا موق نيبو « موقلا
 كلذكو : لاق ءراصنألا نم ليتقلا اهيف دجوو « مهب ةصتخم دوهيلا راد ربيخ

 لخد ول كلذكو . مدلاب بضتخم لجر هبناج ىلإو ليتق ةيحان يف دجو ول
 نأ ماكحلا نظ ىلع بلغي امم هذه هبشأ امو ًاليتق مهنيب دجوف تيب يف رفن ىلع
 ةماسقلا نأ ينعأ ء اذه نم وحنب كلام لاقو ٠ ةهبشلا كلت مايقل ْقِحُم يعدملا
 دنع قافتاب ْثْوَل الدع ناك اذإ هدنع دحاولا دهاشلاو ثولب الإ بجت ال
 . ًالدع نكي م اذإ اوفلتخاو « هباحصأ

 ليتق دجوي نأ لثم ةليخلا لاحلا ةنيرق يف يعفاشلا قفاو كلذكو
 دوجو نأ ىري اكلام نأ الإ « ةامدم ةديدح هديب نآسنإ هبرقبو همدب اطحشم

 مهنم نيذلا موقلا نيب ةوادع كلانه تناك نإو ٠ ًاثول سيل ةلحلا يف ليتقلا
 نوكي نأ بجي ءيش انهه قبي مل كلذك كلذ ناك اذإو « ةلحلا .لهأو ليتقلا
 ةفينح وبأ لاقو « موق اه لقي مل كلذلو « ايوجو يف ثوللا طارتشال ًالصأ
 لهأ ىلع ةماسقلا تبجو رثأ هبو موق ةلحم يف ليتق دجو اذإ : هابحاصو
 . ةلحلا

 رئاس نود ةلحلا يف ليتقلا دوجو سفنب ةماسقلا بجوأ نم ىلعلا لهأ نمو
 وبأ هطرتشا يذلا ليتقلاب رثألا دوجو نودو « يعفاشلا طرتشا يتلا طئارشلا



 فيش

 نم ةعامجو يرهزلا هب لاقو « دوعسم نباو يلعو رمع نع يورم وهو « ةفينح

 نم فرغعُي ليتق دجو ىتم بجت ةماسقلا : لاق مزح نبا بهذم وهو « نيعباتلا

 نيس ًالجر نوسمخ مهنم فلحو لجر ىلع مدلا ةالو ىعداف , دجو انيأ هلتق
 سيلو « ةيدلاف أطخلا ىلع اوفلح نإو دوقلاف دمعلا ىلع اوفلح مه نإف « ًانيم
 كئئوأ نم ًادعاصف نالجر كلام دنعو « الجر نيسخ نم لقأ هدنع فلحي

 : 2 هللا لوسر هب ىضق يذلا ببسلا لثم يف الإ ةماسقلاب ىضقأ ال : دواد لاقو

 لوق العجف « ةماسقلاب نيلئاقلا راصمألا ءاهقف نيب نم ثيللاو كلام درفناو
 ةهبش هنأ هنظ ىلع بلغ امب لاق لكو ٠ ةماسقلا بجوي ًاثول ينلتق نالف لوتقللا
 « مهنم كلذ ىأر نم ناهيألاب نيعدملا ةئدبت ىأر ةهبشلا ناكللو « ةماسقلا بجوي
 قيلعت ببس ذإ « يعدملا ىلإ هيلع ىعدملا نم نيهلا لقنت كلام دنع هبشلا نإف
 ,هسفن نع هيفني ايف هتهبش ةوقل وه افإ ٠ هيلع ىعدملاب نيهلا هدنع عرشلا
 . لاومألا ف دهاشلا عم نيملاب كلذ هبش هنأكو

 هلوقل صنلاو لوصألل قرافمو فيعضف ةهبش ىوعدلا سفن نأب لوقلا امأو
 موق ءامد موق ىعّدال مهواعدب سانلا ىطعي ول » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 نبا ثيدح نم تباث ثيدح وهو « هيلع ىعدملا ىلع نيهلا نكلو « مهاومأو

 ينب ةرقب ةصق نم ةيكلاملا هب تجتحا امو « هحيحص يف ملسم هجرخو « سابع
 . © ةداعلل قراخلا لعفلا ىلإ دنسأ كلانه قيدصتلا نأل , فيعضف ليئارسإ

 لاقف ؟ دحاو نم رثكأ اهب لتقي له ةماسقلاب دوقلا اوبجوأ نيذلا فلتخاو
 لاقو « لبتح نب دمحأ لاق هبو ءدحاو ىلع الإ ةماسقلا نوكت ال : .كلام

 . فيعض وهو « ءايلوألا هنيعب دحاو اهنم لتقيو ةعاملا ىلع مسقي : بهشأ

 )١1( قباسلا ردصملا ) ءاماعلا لاوقأ نم فلؤملا هركذ ام رظنا ص/١0 ( .



 ضقرر

 اذإ : ثيللاو كلام لاقو « لتق هيلع مسقأ نم لك.: يموزخلا ةريغملا لاقو

 مث برضلا دعب ًامايأ بورضملا يقبو رخآ برض ًاناسنإ نأ نالدع نانثا دهش

 هلك اذهو ء هب ديقو برضلا كلذ نم تام هنأ بورغملا ءايلوأ مسقأ تام

 , © فيعض

 ًاهيبشت ةفينح وبأ لاق هبو « اهتبثأ ضعبف « دبعلا يف ةماسقلا يف اوفلتخاو

 يف اهيف مهدنع ةيدلاو ) كلام لاق اهبو « ةيهبلاب ًاهيبشت اهافن ضعبو ءرحلاب

 2 كلام دنع ًانيمي نيس ًالجر_نيسخ نم لقأ اهيف فلحي الو « لتاقلا لام

 لكن نإو « أطخلا يف دحاولا فلحيو مدلا يف نينثا نم لقأ هدنع فلحي الو

 ينعأ « لكني مل نم قح يف ةيدلا تحصو دوقلا لطب مدلا ةالو نم دحأ هدنع

 عورفو « عيملا قح يف ةيدلا تلطب دحأ مهنم لكن نإ : يرهزلا لاقو

 هب تبثت اهف لخاد وه ةماسقلا يف لوقلاو : ىضاقلا لاق . ةريثك بابلا اذه

 ىلع انه هانركذ نكلو , ةيضقألا باتك نم ءزج ةقيقحلا يف وهو « ءامدلا

 اوأر ةيعرشلا رومألا سانجأ نم سنجب صاخ ءاضق درو اذإ هنأ كلذو ؛ مهتداع

 . سنجلا كلذ يف ركذي نأ ىلوألا نأ

 عقي يتلا ءايشألا سانجأ نم دحاو سنج نم رثكأ معي يذلا ءاضقلا امأو

 ا اعيمج نيرمألا نولغفي مهدجت دقو « ةيضقألا باتك يف ركذيف ءاضقلا اهيف
 . باتك لك نم ةيضقألا هيف قاس هنإف « أطوملا يف كلام لعف

١ ١ ١ 

 ينغملا ) . دحاو لتق نم رثكأ ةماسقلاب قحتسي ال هنأ يف ءاماعلا لاوقأل فلؤملا هركذ ام رظنا )١(

 . ( اخذ

 . يعازوألاو , كلام اهعنم نمبو . ةفينح وبأو « دمحأو , يعفاشلا دبعلا يف ةماسقلا تبثأ نمبو (؟)
 . لوقت لوألا لوقلابو ( 48ص قباسلا ردصملا ) رظنا



25 



 قفين

 هلآو دمح انديس ىلع هللا ىلصو .. محرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست ملسو هبحصو

 انزلا ماكحأ يف باتك

 يفو « ةانرلا فانصأ يفو « انزلا دح يف باتكلا اذه لوصأ يف رظنلاو
 . ةشحافلا هذه هب تبثت اهفو « مهنم فنص لكل تابوقعلا

 لوألا بابلا

 انزلا دح يف

 حاكن ةهبش الو حيحص حاكن ريغ ىلع عبقو « ءطو لك وهف انزلا امأف
 اوفلتخا اوناك نإو « مالسإلا ءاملع نم ةلماب هيلع قفتم تم اذهو « نيمي كلم الو

 اهنمركذن لئاسم كلذ يفو 3 ةئراد ةهبشب سيل امن دودحلا أردت ةهبش وه اهف

 أردي : كلام لاقف : كرش اهيف هلو لجرلا اهيلع عقي ةمألا اهنف « اهرهشأ
 لاقو ةفينح وبأ لاق هبو « هيلع َتَمْوُقو هب دلولا قحلأ تدلو نإو دحلا هنع
 ةجحو « ةمرحلا ملع اذإ الماك دحلا هيلع : روث وبأ لاقو ء ٌرزَعُي : مهضعب
 نيذلاو 7« تاهبشلاب دودحلا اوءردا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةعامجلا

 مامإلا نإف « هليبس اولخف « جرخم هل ناك نإف « معطتسا ام نيلسلل نع دودحلا اءردا ء ثيدح ()
 , ماحلاو « يذمرتلا ظفللا اذه ه هاور « ةبوقعلا يف ئطخي نأ نم ريخ ء وفعلا يف ئطخي نأ
 . ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا قيرط نم يقهيبلاو
 ركنم : يراخبلا هيف لاق . فيعض وهو « يقشمدلا دايز نب ديزي هدانسإ يفو : ظفاحلا لاق
 . ثيدحلا كورتم : يئاسنلا لاقو ٠ ثيدحلا

 نم دحاو ريغ نع يور دقو : لاق , يذمرتلا هلاق ..حصأ وهو « ًافوقوم هنع عيكو هاورو
 : لاق . باوصلا ىلإ برقأ عيكو ةياور : ننسلا يف يقهيبلا لاقو . كلذ اولاق مهنأ : ةباحصلا
 : ًاعوفرم يلع نغ هانيورو « ًاضيأ فيعض نيدشرؤ « يرهزلا نع ليقع نع نيدشر هأورو
 ثيدحلا ركنموهو « عفان نب راتخما هيفو « دودملا لطعي نأ مامإلل يغبني الو « دودحلا اوءردأ »
 - هللا دبع نع لئاو يبأ نع مصاع نع يروثلا نايفس ثيدح هيف ام حصأو: لاقو « يراخبلا هلاق



 ففرغأ

 . مزلي ال مأ هبيصن ردقب لثملا قادص نم همزلي له اوفلتخا دودحلا اوءرد

 كلمي ال يذلا ءزجلا ىلع هكح اهنم بلغي يذلا كلذ له : فالخلا ببسو

 « ةّيَللا كلم ام كح نإف ؟ كله يذلا كح ىلع بلغي كله ال يذلا كح مأ

 . ةيمرحلا كلمي ملام كحو

 هيلع : موق لاقف مغملا نم ةيراج أطي دهاجملا لجرلا يف مهفالتخا اهنمو
 ءدحاو اهلبق يتلا يفو هذه يف ببسلاو ©) هبشأ وهو دحلا هنع موق أردو « دحلا
 . ملعأ هللاو

 ءدحلا هنع أردي : كلام لاقف « همداخ ءطو لجرل لجر لحي نأ اهنمو

 ةعبات ةبقرلاو ةضوبقم ةبه يه لب : سانلا ضعب لاقو « ٌرْزَعُي : هريغ لاقو

 . جرفلل

 هيلع دح ال : روهملا لاقف « هتنبا وأ هنبا ةيراج ىلع عقي لجرلا اهنمو
 هيلع هلوقلو « كيبأل كلامو تنأ » هبطاخ لجرل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ايف عطقي ال هنأ ىلع مهعامجإلو « دلولاب دلاولا داقي ال » : مالسلاو ةالصلا

 دق اهنأل لمحت مل مأ تلمح هيلع موقت : اولاق كلذلو « هدنو لام نم قرس

 . اهكلهتسا هنأكف هنبا ىلع تمرح

 يورو « « متعطتسا ام نيماسملا نع لتقلا اوعفدا « تاهبشلاب دودحلا اوءرذا » : لاق دوعسم نبا - .

 : ظفاحلا لاق . رمع ىلع ًافوقومو « ًاعطقنم يورو « ًافوقوم ًاضيأ ذاعمو « رماع نب ةبقع نع

 . حيحص دانساي هيلع ًافوقوم رع ثيدح نم لاصيإلا باتك يف مزح نب دم وبأ هاورو

 بحأ « تاهبشلاب دودحلا يف ئطخأ نأل » رمع نع يميخنلا مي مهاربإ قيرط نم ةبيش يأ نبا يفو

 ظفلب سابع نبا نع مسقم قيرط نم يثراحلل ةفينح يبأ دنسم يفو « تاهبشلاب اهيقأ نأ نم ّيلإ

 . ( 118/8 راطوألا لين ) رظناو ( ه1/4 صيخلتلا ) ًاعوفرم « تاهبشلاب دودحلا اوءردا »

 دمأو « يمفاشلاو ؛ كلام لاق هيو ٠ هرخ نيو « هنبب ةكرتشم ةيراج ءطوب دحلا بجي الو

 ( 1864/ ينغملا ) رظنا . بجي : روث وبأ لاقو . ةفينح وبأو

 . نيدهاجلا لكل بيمن اهيف مذلا نم ةيراجلا نأ يهو « ةهبش هيف نأل (



 اضافي

 نبالل نكي مل هنبا نبا لتق ول.بألا نأ ىلع مهعامجإ ًاضيأ محل ةجحلا نمو
 . ايلو هل نبالا ناك نم لك كلذكو « هيبأ نم صتقي نأ

 , لاوقأ ةعبرأ ىلع هيف ءاماعلا فلتخا . هتجوز ةيراج أطي لجرلا اهنمو
 دحلا هيلع سيل : ةفئاط تلاقو « الماك دحلا هيلع : روهملاو كلام لاقف

 تموق اهفركتسا تناك نإو « هتعواط تناك نإ هتجوزل اهمرغيف هيلع موقتو
 لوألاو . دوعسم نبا لوق وهو « قاحسإو دمحأ لاق هبو « ةرح يهو هيلع

 طقف ةدلج ةئام هيلع : موق لاقو . هنع أطوملا يف كلام هاورو « رمع لوق

 . © ريزعتلا هيلع : موق لاقو « ًابيث وأ ًانصحم ناكأ ءاوس

 كلم ةكرش الو مات كنلم نود ءىطو هنأ دحلا هيلع بجوأ نم ةدمعف

 ةالصلا هيلع هللا لوسر نأ تبث ام دحلا أرد نم ةدمعو . دحلا بجوف حاكن الو

 ءدجحلا هيلعو ؛ ناز وهف هنذإ ريغب مأ « هنذإب ناك ءاوس « هريغ ةيراج ءىطو اذإ دمحأ بهذم )١(

 « اهذإب هتأرما ةيراج عئيطو اذإ : يناثلا عضوملا . هدلو ةيراج ئطو اذإ بألا : نيعضوم يف الإ

 . مجري الو «, دلجي هنإف

 هنأ : كلامو , يعفاشلاو « ةداتقو « ءاطعو « يلعو ءرمع نعو « رزعي هنأ يعخنلا نع يكحو

 . اهلحت مل مأ . اهتلحأ ءاوس « ةيبنجألا ءطوك

 « هتعواط نإف « قتعتو « اهلثم مرغ هيلعف « اههركتسا ناك نإ « نسحلاو , دوعسم نبا نعو
 : لاقو ءربلا دبع نبا هاور دقو « ِهَتِلَع يبنلا نع ىوري اذه نأل « اهكلميو « اهلثم مرغ هيلعف

 . (راطوألا لين )و ( ينغملا ١) رظنا حيحص نسح ثيدح اذه
 نم دوراجلا نباو ٠ ةميزخ نباو « دواد وبأو « دمحأ هاورف « كيبأل كلامو تنأ »ه ثيدح امأ
 لاق . هنئس يف ةجام نبا هاورو ( صيخلتلا) رظنا . هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح

 : دئاوزلا يف لاقو . تاقث هلاجر : يرذنملا لاقو . حيحص هدانسإ : ناطقلا نبا لاق : يناكوشلا

 . ( راطوألا لين ) رظنا . حيحص هدانسإ

 دانسإلا اذهب هفرعن ال ثيدح اذه : لاقو , يذمرتلا هجرخأف « دلولاب دلاولا داقي ال » ثيدح امأ

 ملعلا لهأ ضعب هيف ملكت دق يكلا سم نب ليعاممإو « سم نب ليعامسإ ثيدح نم الإ ًاعوفرم

 1 ( دواد وبأ ) رظنا

 . كلذك يقهيبلا نيقباسلا نيثيدحلا جرخأو



 اففرلا

 ةرح يهف اههركتسا ناك نإ هنأ هتأرما ةيراج ءطو لجر يف ىضق مالسلاو
 () « اهلثم اهتديسل هيلعو « هل. يهف هتعواط تناك نإو « اهتديسل اهلثم هيلعو

 حكنت ٠ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ليلدب امام يف ةهبش هل نإف أضيأو
 ةأرملا نأ ىري نم لصأ ىلع ىنعملا اذه ىوقيو 7« املام ركذف .... ةأرملا

 بهذم وهو « هقوف اف ثلثلا يف وأ , ثلثلا قوف اهف اهجوز نم اهيلع روجحم

 روهماو « ةرجأتسملا ءىطاو نع دحلا ءرد نم ةفينخ.وبأ هاري اف اهنمو
 هذه نأ ىأر هنأكو « هنع بوغرمو فيعض كلذ يف هلوقو كلذ فالخ ىلع

 حاكن هبشأو ةهبشلا تلخدف « اهيلع اهرجأتسا يتلا عفانملا رئاس تهبشأ ةعفنملا

 ةدسافلا ةحكتألاف ةلملابو ًاضيأ هيف فلتخا عنتما نمع دجلا ءرد اهنمو . ةعتملا

 ىلع اهنم دقعنا ام الإ دحلا أردت كلام.دنغ اهرثكأو « بابلا اذه يف ةلخاد

 هيف رذعي ال امم ع كلذ هبشأ امو مألا لثم ةبارقلاب ميرحتلا دبؤم صخش

 . لهجلاب

 )١( ثيدح ١ يئاسنلا لاق . يئاسنلاو « دواد اوبأ هاور ؛ .. هنأرما ةيراج ءىطو لجر ىف ىضق هنأ :

 يباطخلا لاقو « فورعم ريغ ثيرح نب ةصيبق : ئقهيبلا لاقو . ثيداحألا هذه حصت ال :

 .ركنم ثيدح اذه ١

 . هجيرخت مدقت « .. ةأرملا حكنت » (0)

 ( 7/١/2 ينغملا ) ةلأسملا هذه يف ءاملعلا بهاذمل فلؤلا هركذ ام رظنا (؟)

 لوق وهو . دحلا هيلع ماقي «روهجلا دنعف « اهب ىفزف « هدنع لمعلل ةأرما رجأتسا:نم نأ يأ

 هيف اهتعفنمل هكلم نأل « ةهبش هيف نأ ربتعيو هيلع ماقي ال : ةفينح وبأ لاقو . ملغلا لهأ رثكأ
 . ةهبش
 . كلذك هيلع ماقي هنإف اهارتشا وأ ء اهجوزت مث « ةأرماب فز نم روهجلا دنع كلذ لثمو



 ففرخأ

 يناثلا بابلا .

 مهتابوقعو ةانزلا فانصأ يف

 بيث نوئنصحم : فانصأ ةعبرأ مهفالتخاب ةبوقعلا فلتخت نيذلا ةانزلاو

 « مجر : ةثالث ةيمالسإلا دودحلاو . ثانإو روكذو ديبعو رارحأو راكبأو

 نأ ىلع اوعمجأ نيماسملا نإف « نونصحلا رارحألا بيثلا امأف . بيرغتو « دلجو

 انإو « دلجلا ناز لك دح نأ اوأر مهنإف ءاوهألا لهأ نم ةقرف الإ مجرلا مدح

 ينعأ ةنسلاب باتتكلا اوصصخف « مجرلا ثيداحأ توبثل مجرلل روهجلا راص

 : نيعضوم يف اوفلتخاو . ةيآلا 4 يِناَزلاَو ٌةَيِناَرلا » : ىلاعت هلوق'

 . ناصحإلا طورش يف يناثلا عضوملاو ؟ ال مأ مجرلا عم نودلجي له : امهدحأ

 مجرلا هيلع بجو نم دلجي له اوفلتخا ءاماعلا نإف : ىلوألا ةلأسملا امأ

 لاقو « مجرلا هيلع بجو نم ىلع دلج ال : روهجلا لاقف ؟ ال مأ مجرلا لبق
 ةدمع ©) مجري مث دلجي نصحلا ينازلا : دوادو دمحأو قاحسإو يرصبلا نسحلا

 مجرو « ةنيهج نم ةأرما مجرو « ًازعام مجر ِهَنِكَي هللا لوسر نأ : روهجلا

 اووري لو حاحصلا يف جرخع كلذ لك « 9 دزألا نم رماع نم ةأرماو نييدوه

 )١( ؟ ةيآرونلا : :

 رع كالذ ركذ رذ وبأو « بمك نب أو سابع نبا : مجري مث  ًالوأ دلجي نصحلا نإ لاق نمم (5)
 نع ةياورو ءرذنلا نباو « دوادو ء قحسإو «٠ نسحلا لاق هبو « هراتخاو اههنع زيزعلا دبع نبأ
 لو ءامجر اهنأ ناثعو ءرمع نع كلذ يور . دلجي الو , مجري : هنع ةيناشلا ةياورلاو . دمحأ
 لتقلا طاح « لتقلا اهفيلامت هلل نادح عتب اذإ : لاق هنأ دوعسم نبا نع يورو . ادله

 عبأو ء روث دبأو « يعفاشلاو « كلامو « يعازوألاو « يرهزاو « يعخنلا لاق اذهيو . كلذب
 رظنا . ايهينتس يف هارصنو « مرثألا ركب وبأو ٠ يناجزوجلا قحسإ وبأ اذه راتخاو . ةفينح

 . ( احر ينغلا )

 يأ ثيدح نم ناخيشلا هيلع قفتاو « ةباحصلا نم ةعاج اهاور دقو  اهيلع قفتم زعام ةصق (5)
 . ( ٠١8/7 راطوألا لين ) رظنا . ةصقلا بحاص ةيمست نود رباجو « سابع نباو « ةريره
 ( رابخألا ىقتنم ) رظنا . يراخبلا الإ ةعاجلا هاور ةينهجلا ىلع دحلا ةماقإ ثيدحو



 ان

 دحلا يف يوطني رغصألا دحلا نأ ىنعملا ةهج نمو « مهنم ًادحاو دلج هنأ

 . مجرلا عم برضلاب رجزلل ريثأت الف رجزلل :عضو امنإ دحلا نأ كلذو « ربكألا

 لك اوُدِلْجاَف يِناّزلاو ُةَيِناَزلا > : ىلاعت هلوق مومع يناثلا قيرفلا ةدمو
 . نصحم ريغ نم نصحم صخي ملف "74 ةَدْنَج َةَلام امهم دحاَو

 يضر ًايلع نأ هريغو سم هجرخ « هنع هللا يضر يلع ثيدحب ًاضيأ اوجتحاو
 اهتدلج : لاقو ةعملا موي اهمجرو سيما موي ةينادمملا ةحارش دلج هنع هللا

 . (9 هلوسر ةنسب اهتمجرو « هللا باتكب

 ؛ لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ هيفو ٠ تماصلا نب ةدابع .ثيدحو

 بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا ًاليبس نحل هللا لعج دق .. نع اونذخ ه
 ىلع اوقفتا مهنإف ناصحإلا امأو "7 « ةراجحلاب مجرلاو ةئام دلج بيثلاو « ماع
 . مجرلا' طرش نم هنأ

 دقع يف ءطولاو ةيرحلاو مالسإلاو غولبلا : كلام لاقف هطورش يف اوفلتخاو
 ضيحلا يف ءطولا وه هدنع روظحلا ءطولاو « ءطولا اهيف زئاج ةلاحو « حيحص

 هدحف تافصلا هذهب وهو ةفصلا هذه يذلا ءطولا دعب ىفز اذإف « مايصلا :يف وأ

 ,روظحلا ءطولا يف الإ طورشلا هذه يف كلام ةفينح وبأ قفاوو « مجرلا هدنع

 ةينازلاو ينازلا نوكي نأ ينعأ « نيفرطلا نم نوكت نأ ةيرحلا يف طرتشاو
 . مالسإلا يعفاشلا طرتشي ملو . نيرح

 ( قباسلا ردصملا ) رظنا . هيلع قفتم نُيَيدوهيلا مجر ثيدحو 2 -
 ' .٠ ( قباسلا ردصملا ) رظنا . ينطقرادلاو « ملسم هاور دزألا نم ةيدماغلا ثيدحو

 ٠ . 7 ةيآرونلا )١(
 يف هلصأو « يلع نع يبعشلا ثيدح نم ماحلاو ٠ يئاسنلاو , دمحأ اهاور . ةحارش عم يلع ةصق (؟)

 . ملسم هجرخ هنأ ظفاحلا ركذي مو ( صيخلتلا ) رظنا . اهمسي ملو « يراخبلا حيحص
 . ( صيخلتلا ) رظنا . ملسم هاور « .. ينع اوذخ ينع اوذخ » ثيدح (5)



 فراخ

 قفتم ثيدح وهو ءرمع نبا نع عفان نع كلام هاور ام.يعفاشلا ةدمعو

 اهرمأ هيلإ عفر ذإ « اينز-نيذللا يدوهيلاو ةيدوهيلا مجر مَلَم ينلا نأ » هيلع

 . 24 للقلاب مُجتَْب مُكحاَف َتْمَكَح نِإَو > :.لوقي ىلاعت هنأو « دوهيلا
 عم ةليضف الو ةليضف هدنع ناضحإلا نأ ىتغملا قيرط نم كلام ةدععو

 2 هيلإ بودنم وه حيحص حاكت يف ءطولا نأ ىلع هانبم اذهو 3 مالسإلا مدع

 ْ . بيثلا كح وه اذهف

 ةئام دلج انزلا يف ركبلا دح نأ ىلع اوعمجأ نيماسملا نإف راكبألا امأو

 © ٍةَدْلَج ةَناِم اَسَهْنم ٍدِحاَو لك اوَدِلْجاف يناّرلاو ُةيِناّزلا > : ىلاعت هلوقل
 بيرغت ال : هباحصأو ةفينح وبأ لاقف « دلجلا عم بيرغتلا يف اوفلتخاو
 « ىثنأوأ ناك اًركذ ناز لكل دلجلا عم بيرغتلا نم دبال : يعفاشلا لاقو « ًالصأ

 لاق هبو « ةأرملا برغت الو لجرلا برغي : كلام لاقو « ًادبع وأ ناك ارح
 . 9 ديبعلا ىلع كلام دنع بيرغت الو « يعازوألا

 تماصلا نب ةدابع ثيدح قالطإلا ىلع بيرغتلا بجوأ نم ةدمعف

 لهأ جّرخ ام كلذكو « ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا » هيفو مدقتلا
 نم الجر نإ : الاق اهنأ ينهجلا دلاخ نب ديزو ةريره يبأ نع حاحصلا
 الإ هللا كدشنأ .. هللا لوسراي : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا أ بارعألا

 )١( ةيآأ ةدئاملا 69 ' *

 ' راطوألا لين ) رظنا . رفاكلا ىلع دحلا ماقي هنأ يف يعفاشلا بهذك دمحأ بهذمو ٠١5/9 ( .

 )١( ةمبرألا ءافلخلا نع بيرغتلا يور ٠ يروشلاو « ىليل يبأ نباو « قداصلاو « يلع نب ديزو «
 كلامو ٠ يعفاشلاو ٠ قحسإو « دمحأو .

 ةيمساقلا نع يكحو ٠ بيرغتلا نأ : دامحو « ةفينح يبأو ٠ نيبجاو ريغ سبحلاو .
 ايف ةيفنحلا دنع ةربتعملا ةرهشلا دح تزواج دق بيرغتلا ثيداحأ نأ لصاحلاو : يناكوشلا لاق

 لينلا ) رظنا . كلذب اهنع ةرذعم مه سيلف « نآرقلا ىلع أدئاز ةنسلا نم درو ٠٠١7 ( .



 اضرف

 باتكب اننيب ضقا معن : هنم هقفأ وهو مصخلا لاقف « هللا باتكب يل تيضق
 ًافيسَع ناك ينبا نإ : لاق , لق: هَل يننلا هل لاقف « لكتأ نأ يل نذئاو هللا

 ةاش ةئامب هتيدتفاف مجرلا ينبا ىلع نأ تربخأ ينإو « هتأرماب ىنزف اذه ىلع
 « ماع بيرغتو ةئام دلج ينبا ىلع افأ ينوربخأف معلا لهأ تلأسف « ةديلوو

 هديب يسفن يذلاو » : هلم هللا لوسر لاقف « مجرلا اذه ةأرما ىلع نأو
 دلج كنبا ىلعو « كيلع ٌدرف مغلاو ةديلولا امأ ... هللا باتكب انكنيب نيضقأل
 0« اهمجراف تفرتعا نإف اذه ةأرما ىلع سينأاي دغاو « ماع بيرغتو ةئام

 . تمجرف اهب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا رمأف « تفرتعاف سينأ اهيلع ادغف

 نأ ىأر هنأل ٠ سايقلاب هصصخ افإف مومعلا اذه نم ةأرملا صصخ نمو
 يحلصملا ينعأ « لسرملا سايقلا نم اذهو « انزلا نم رثكأل ةبرغلاب ضرعت ةأرملا
 ينبم وهو باتكلا رهاظف ةيفنحلا ةدمع امأو . كلام هب لوقي ام ًاريثك يذلا

 رابخأب باتكلا خسني سيل هنأو خسن صنلا ىلع ةدايزلا نأ مهأر ىلع
 . داحآلا

 ركب يبأ نع نويفوكلا ىورو « برغي مو دح هنأ هريغو رمع نع اوورو

 ٠ . اوبرغ مهنأ رمعو

 « ثانإو روكذ : نافنص ديبعلا نإف « ةشحافلا هذه .يف ديبعلا كح امأو

 اهدح نأ تنزو تجوزت اذإ ةمألا نأ ىلع اوعمجأ ءاماعلا نإف ثانإلا امأ

 فطن َنوْيَعق ةّنحاَب يأ نإف نيمخأ اذإف ) : ىلاعت هلوقل ةدلج نوسمخ
 روهمجج لاقف « جوزتت مل اذإ اوفلتخاو 4 ِباَدَعْلا َّنِم تاَنَّصْحمْلا ىَلَع اَم

 )١( ريجألا : فيسعلا : كلام لاق . ةعاملا هاور فيسعلا ثيدح .

 (رابخألا ىقتنم ) رظنا .
 ةيأ ءاسنلا (؟) 56 .



 قفلخت

 :امنإو : اهيلع دح ال : ةفئاط تلاقو « ةدلج نوسمخ اهدح : راصمألا ءاهقف

 دح ال : موق لاقو . باطخلا نب رمع نع كلذ يورو « طقف ريزعت اهيلع

 ًالصأ ةمألا ىلع

 : ىلاعت هلوق يف ناصحإلا مسا يف يذلا كارتشالا مهفالتخا يف ببسلاو

 : لاق باظخلا ليلدب لاقو جوزتلا ناصحإلا نم مهف نف « ُْنِصْحَأ اذإف >

 ةجوزتملا يف ماع هلعج مالسإلا ناصحإلا نم مهف نمو ء ةجوزتملا ريغلا دلجت ال

 نب ديزو ةريره يبأ ثيدحب ًادح ةجوزتملا ريغ ىلع ري مل نم جتحاو . اهريغو
 « نصحت لو تنز اذإ ةمألا نع لكس مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ ينهجلا دلاخ
 ولو اهوعيب مث .. اهودلجاف تنز نإ م م .اهودلجاف تنز نإ » لاقف

 . « ريفصب

 رحلا دح فصن دبعلا دح نأ ىلع راصمألا ءاهقفف « ديبعلا نم ركذلا امأو

 مومع ىلإ اريصم ةدلج ةئام هدح لب : رهاظلا لهأ لاقو « ةمألا ىلع ًاسايق
 ارح صصخي مو 4 ِةَدْلَج ةّنام اَمُهْنَّم ٍدِحاَو ّلُك اوُدِلجاف » : ىلاعت هلوق

 نع يورو . ذاش وهو ةمألا ىلع ًاسايق هنع دحلا أرد نم سانلا نمو « دبع نم.
 . (© سابع نبأ

 )١( ؟ ةيآ رونلا . ٠

 يلعو ءرمع مهلم : ءاهقفلا رثكأ دنع نيبيث وأ ؛ اناك نيركب ةدلج نوسخ ةمألاو « دبعلا دح (؟) «

 دمحأو , يمقاشلاو « ةفينح وبأو « يعازوألاو كلامو , يمخنلاو « نسحلاو « دوعسم نباو «

 يربنعلاو .« يتبلاو .

 نيجوزم اناك نإ : ديبع وبأو سيواطو ابع نبا لاقو ٠ ىلع دمح الو « دنحلا فصت اهيلمف
 اههريغ .

 لكب ةئام دلج دبعلا ىلعو « تجوز ام دعب تنز اذإ « دحلا فصن ةمألا ىلع : دواد لاقو

 فصن اهيلعف « جوزتلاب انصخي مل اذإ : روث وبأ لاقو . ناتياور جوزت مل اذإ « ةمألا يفو « لاح
 ينغملا ) رظنا . مجرلا اهيلعف , انصحأ نإو ء دحلا ( .



 قفقثذ

 ةبجوملا طئارشلاو نيدودحملا فانصأو دودحلا فانصأ يف لوقلا وه اذهف

 يفو « دودحلا ةيفيك يف لوقلا اذه قلعتيو « مهنم دحاو دنحاو يف دحلل

 ش . اهتقو

 رفحلا يف مهفالتخا سنجلا اذه يف ةعقاولا لئاسملا روهشم نف اهتيفيك امأف

 ةينادمهلا ةحارش يف ىلع نع كلذ يورو « هل رفحي : ةفئاط تلاقف « موجرملل

 رفحف اهجرخأ ةعمجلا موي ناك اماف » هيفو ءروث وبأ لاق هبو « اهمجرب رمأ نيح

 مجرلا اذكه سيل : لاقف .« اهنومري اهب سانلا قدحأو اهيف  تلخدأف ةريفح اهل
 مث « ةالصلا يف نوفصت اك اوفص نكلو « ًاضعب كضعب بيصي نأ فاخأ ينإ

 نم لوأف رارقإف هنم ناك اف « ةينالع مجرو رس مجر : نامجر مجرلا : لاق

 مث مامإلا مث ةنيبلا مجري نم لوأف ةنيبب ناك امو « سانلا مث مامإلا مجري

 كلذ يف رّيخو « موجرمال رفحي ال : ةفينح وبأو كلام لاقو . « سانلا
 | ا 0 . طقف ةأرمال رفحي : هنع ليقو « يعفاشلا

 هانمجرف : رباج لاق ءرباج ثيدح نم لسمو يراخبلا جرخ ام مهتدمعو

 ملسم ىور دقو . هانخضرف ةرحلاب هانكردأف ء رف ةراجحلا هتذأ اماف ٠ ىلصملاب

 . ةرفح عبارلا مويلا يف هل رفح هنأ

 نأ ىلع ثيداحألا رثكأ : دمحأ لاق . ةفلتخم كلذ يف ثيداحألاف ةلجلابو

 وبأ لاقو « هبراقي امو رهظلا دودحلا يف برضي : كلام لاقو ء رفح ال
 وبأ دازو « هجولاو جرفلا يقتيو ءاضعألا رئاس برضي : يعفاشلاو ةفينح
 'دنعو « اهلك دودحلا برض يف كلام دنع لجرلا درجيو « سأرلا ةفينح
 روهملا دنع برضيو ء دعب قأيس ام ىلع فذقلا ادع ام ةفينح يبأو يعفاشلا

 دنع بحتسيو « ةيآلا رهاظل ماقي هنإ : لاق نمل ًافالخ ًائاق ماقي الو ًادعاق

 : ىلاعت هلوقل سانلا نم ةفئاط دودحلا .ةماقإ دنع مامإلا رضحي نأ عيمجلا



 فرغ تن

 . 4 َنيِنِمْؤُمْلا َنّم ةفئاط اَمُجَباَدَع ْدَبْشَيْلَو >

 : ليقو « ةعبرأ : كلام لاقف . ةفئاطلا مسا هيلع لدي ايف اوفلتخاو

 نإف . تقولا امأو . اهقوف ام : ليقو « ةعبس : ليقو « نانثا : ليقو « ةثالث
 « ضيرملا ىلع ماقي الو « دربلا يف الو ديدشلا رحلا يف ماقي ال هنأ ىلع روهجلا
 دحلا ماقأ هنأ رع ثيدحب اجتحاو ٠ قاحسإو دمحأ لاق هبو « ماقي : موق لاقو
 . ضيرم وهو ةمادق ىلع

 ثيح ماقي نأ وهو « دحلا نم موهفمل رهاوظلا ةضراعم فالخلا ببسو

 ةماقإب رمألا ىلإ رظن نف . دودحملا سفن تاوف هل مقملا نظ ىلع بلغي ال

 نم موهفملا ىلإ رظن نمو « ضيرملا دحي : لاق ءانثتسا ريغ نم ًاقلطم دودحلا
 . دربلاو رحلا ةدش يف رمألا كلذكو « أربي ىتح ُدَحيال : لاق دحلا

 اي اي زيت

 )١( ؟ :رونلا .





 ففشي

 ثلاثلا بابلا

 ةشحافلا هذه هب تبثت ام ةفرعم وهو

 هتوبث يف اوفلتخاو . ةداهشلابو رارقإلاب تبثي انزلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأو
 اوفلتخا. كلذكو . هاركتسالا نيعدا اذإ تاجوزملا ريغلا ءاسنلا يف لما روهظب

 ا . ةداهشلا طورشو رارقإلا طورش يف

 رارقإلا تارم ددع : امهدحأ : نيعضوم يف هيف اوفلتخا مهنإف رارقإلا امأف

 رارقإلا نع عجري ال نأ هطرش نم له : يناثلا عضوملاو . دحلا هب مزلي يذلا
 اكلام نإف ء دحلا هب بجي يذلا رارقإلا ددع امأ ؟ دحلا هيلع ماقي ىتح

 هبو « ةدحاو ةرم هب هفارتعا هيلع دحلا بوجو يف يفكي : نالوقي يعفاشلاو

 يبأ نبآو هباحصأو ةفينح وبأ لاقو ٠ ةعامجو يربطلاو روث وبأو دواد لاق
 قاحسإو دمحأ لاق هبو « ةرم دعب ةرم ةعبرأ ريراقأب الإ دحلا بجي ال : ىليل

 . © ةقرفتم سلاجم يف : هباحصأو ةفينح وبأ دازو

 نم دلاخ نب ديزو ةريره يبأ ثيدح يف ءاج ام يعفاشلاو كلام ةدمعو

 تفرتعا نإف « اذه ةأرما ىلع سينأاي دغا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 نم درو ام نييفوكلا ةدمعو « ًاددع ركذي ملو « اهججرف تفرتعاف « اهمجراف

 هنأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع سابع نبا نع ريبج نب ديعس ثيدح

 : اولاق ثيداحألا نم هريغ يفو « همجرب رمأ مث تارم عبرأ رقأ ىتح ًازعام در

 َرّصَق نمو «ريصقت ًاثالثو نيترمو ةرم رقأ هنأ تاياورلا ضعب يف درو امو

 )١( ىنغملا ) ءاماعلا بهاذمل فلؤملا هركذ ام رظنا ١97/8 ( .



 ضل

 روهمج لاف « عجر مث انزلاب فرتعا نم يهو : ةيناشلا ةلأسملا امأو

 : لاقف كلام لّصفو « يتبلا ناثعو ىليل يبأ نبأ الإ « هعوجر لبقي : ءاماعلا

 كلذ يف هنعف ةهبش ريغ ىلإ عجر نإ امأو . هعوجر لبق ةهبش ىلإ عجر نإ

 لبقي ال : ةيناشلاو . ةروهشملا ةياورلا يهو لبقي : اههادحإ : ناتياور
 هريرقت نم تبث امل رارقإلا يف عوجرلا ريثأت ىلإ روهملا راص اغنإو « هعوجر
 بجوأ نم ىلع بجي ال كلذلو . عجري هلعل ةرم دعب ةرم هريغو ًازعام هِيَ

 . دحلا طورش نم ًاطرش.رارقإلا ىلع يداتلا نوكي نأ عوجرلاب دحلا طوقس

 « هوعبتاف بره ةراجحلا هتسمو مجر ال ًازعام نأ » قيرط نم يور دقو

 اوركذو ًامجر هولتقف « مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىلإ ينودر : مهل لاقف
 هللا بوتيف بوتي هلعل هوبتكرت اله : لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل كلذ

 ىلع روهماو ,دودحلا طقست ةبوتلا نأب يعفاشلا قلعت انه نمو « هيلع

 0 دحلا بوجو يف ًاثلاث ًاطرش ةبوتلا مدع نوكي اذه ىلعو « هفالخ

 دوهشلاب انزلا تبثي هنأ ىلع اوقفتا ءاماعلا ناف دوهشلاب انزلا توبث امأو

 ْمُك » : ىلاعت هلوقل قوقحلا رئ اس فالخب ةعبرأ دوهشلا يف طرتشملا ددعلا نأو

 50 لو اونوكي نأ مهتفص نم نأو "4 ءاَدَبُش ةعّبْرَأب اوُأَي مَ

 حيرصتلاب نوكت اهنأو , اهجرف يف هجرف ةنياعب نوكت نأ ةداهشلا هذه طرش
 يف ال فلتخت ال نأ ةداهشلا هذه طرش نم نأ ىلع مهروهمجو « ةيانكلاب ال
 . ةروهشملا اياوزلا ةلأسم نم ةفينح يبأ نع يكح ام الإ « ناكم يف الو نامز

 ريغ اهؤطي تيبلا نم نكر يف اهآر هنأ ةعبرألا نم دحاو لك دهشي نأ وهو

 فك « بره وأ , كلذ ءانثأ يف عجر نإف « هيلع دحلا متي يتح هرارقإ نع عجري ال نأ طرشلا )١(
 « يعفاشلاو « يروثلاو « كلامو « دامحو « يرهزلاو « رمعي نب ىحيو « ءاطع لاق اذهبو . هنع

 . فسوي وبأو « ةفينح وبأو « قحسإو « دمحأو

 ينغملا ) رظنا . كرتي الو ء هيلع ماقي : ىليل يبأ نباو « ريبج نب ديعسو « نسحلا لاقو
 2.( اةال/

 . 6 ةيآرونلا (0)



 فرخ

 .رخآلا هيف هأآر يذلا نكرلا

 ةداهشلاك قفلت ال مأ ناكملاب ةفلتخما ةداهشلا قفلت له فالخلا ببسو

 . نامزلاب هبشأ ناكملاو . قفلت ال اهنأ ىلع اوعمجأ مهنإف ؟ نامزلاب ةفلتحتا

 رئاس يف هنم رثكأ دحلا اذه توبث يف قثوتلا ىلإ هدصق عرشلا نم رهاظلاو

 . دودحلا

 نإف « هاركتسالا ىوعد عم لملا روهظب دودحلا ةماقإ يف مهفالتخا امأو

 لاق هبو «رمع ثيدح نم أطوملا يف كلام هركذ ام ىلع دحلا تبجوأ ةفئاط

 اركب نوكت نأ لثم « اههاركتسا ىلع ةرامأب تءاج نوكت نأ الإ « كلام
 اذإ رمألا هدنع كلذكو « هاركتسالا رثأب اهسفن حضفت وأ ٠ ىمدت يهو يقأتف

 مساقلا نبا نإف « ةئراطلا ادع ام . كلذ ىلع ةنيبلا ميقت نأ الإ ةيجوزلا تعدا

 ةفينح وبأ لاقو ءاهّلوق لبق ةئراط تناكو ةيجوزلا تعدا اذإ : لاق

 عم كلذكو هاركتسالا ىوعد عم لما روظب دحلا اهيلع ماقيال : يعفاشلاو

 ىوعد يف الو « ةرامأب هاركتسالا ىوعد يف تأت مل نإو « ةيجوزلا ىوعد

 . هاركتسالا ىعدا مث رقأ نم ةلزنمب اهنأل ةنيبب ةيجوزلا

 : اهل لاق هنع هللا يضر ًايلع نأ ةحارش ثيدح يف ءاج ام محل ةجحلا نمو

 ىورو : اولاق . كمون يف كاتأ ًالجر لعلف : لاق ال : تلاق ؟ تهركتسا

 اهقرط ًالجر نأو مونلا ةليقث اهنأ تعدا ةأرما لوق لبق هنأ رمع نع تابثألا

 . ةهركتسملا نأ مالسإلا لهأ نيب فالخ الو . دعب وه نم ردت مو اهنع ىضضف

 . اهل قادصلا بوجو يف اوفلتخا افنإو « اهيلع دح ال

 ضوع لاق نفف ؟ ةلحن وه وأ عضبلا نع ضوع قادصلا له فالخلا ببسو
 هب هللا صخ ةلحن هنإ لاق نمو « ةيمرحلاو ةيلحلا يف عضبلا يف هبجوأ عضبلا نع
 قفوملا هللاو « باتكلا اذه يف فاك لصألا اذهو .. هبجوي مل جاوزألا

 . باوصلل .
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 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو .. ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست ملسو هبحصو

 فذقلا باتك

 ةبوقعلا يفو « فوذقملاو , فذاقلاو « فذقلا يف : باتكلا اذه يف رظنلاو
 َنيِذَلاَو » : ىلاعت هلوق باتكلا اذه يف لصألاو ٠ تبثت اذامبو « هيف ةبجاولا

 / . ةيآلا 0 © َءاَدْهَش ةعبزأب اوُتأَي مل ّمُك تاتصْخُملا َنوُمْرَي
 , لقعلاو غولبلا اهو : نيفصو هطرش نم نأ ىلع اوقفتا مهنإف فذاقلا امأف

 . ملسم ريغ وأ ًاماسم « ًادبع وأ ارح « ىثنأ وأ أاركذ ناكأ ءاوسو ش

 : فاصوأ ةسمخ هيف عتجي نأ هطرش نم نأ ىلع اوقفتاف فوذقملا امأو

 نم مرخنا نايف « انزلا ةلآ هعم نوكي نأو « مالسإلاو فافعلاو ةيرحلاو غولبلا
 يف ةيرحلا طارتشا ىلع ةلملاب روهملاو ء دحلا بجي ل فصو فاصوالا هذه
 نأ ةأرملا نس يف ربتعي كلامو «٠ فالخ كلذ يف لخدي نأ لقحيو « فوذقملا
 . ءطولا قيطت

 يمري نأ : امهدحأ : نيهجو ىلع اوقفتاف « دحلا هب بجي يذلا فذقلا امأو
 ةرح همأ تناك اذإ هبسن نع هيفني نأ : يناثلاو « انزلاب فوذقللا فذاقلا
 وأ ةرح تناكأ ءاوس : كلام لاقف « ةمأ وأ ةرفاك تناك نإ اوفلتخاو « ةباسم
 تناك اذإ هيلع دح ال : يعخنلا مهاربإ لاقو . دحلا بجي ةرفاك وأ ةماسم ةمأ
 . . 9 ةفينح يبأو يعفاشلا لوق سايق وهو « ةيباتك وأ ةمأ فوذقللا مأ

 بجو حيرص ظفلب ناك اذإ هنأ نيينعملا نيذهب ناك اذإ فذقلا نأ اوقفتاو

 )١( النورآية  . 1

 يبطرقلا )و ( 534 ينغملا ) فلؤملا اهركذ يتلا طورشلا هذه رظنا (؟) ؟١/379 ( .



 فندي

 نباو يروثلاو ةفينح وبأو يعفاشلا لاقف « ضيرعتب ناك نإ اوفلتخاو « دحلا
 هيف نايري يعفاشلاو ةفينح ابأ نأ الإ « ضيرعتلا يف دح ال : ىليل يبأ

 اهيف رمع رواشف ءرمع نامز يف تعقو ةلأسم يهو « دحلا ضيرعتلا يف

 . © دحلا اهيف رمع ىأرف . هيلع اهيف اوفلتخاف « ةباحصلا
 نإو حيرصلا لامعتسالاو ةداعلا فرعب موقت دق ةيانكلا نأ كلام ةدمعو

 . ةراعتسالاب ًالوقم ينعأ هعضوم ريغ يف ًالمعتسم اهيف ظفللا ناك

 أردت دودحلاو . ةهبش راعتسملا مسالا يف يذلا لاتحالا نأ روهملا ةدمعو

 يف فعضت دقو « صنلا ماقم عضاوم يف موقت دق ةيانكلا نأ قحلاو . تاهبشلاب

 نع دحلا هب ىردني يذلاو امل لاعتسالا رثكي مل اذإ هنأ كلذو « عضاوم

 اوناك اذإ كلام دنع دوهشلا عامجإب دوهش ةعبرأب فوذقملا انز تبثي نأ فذاقلا

 . ةفذقب اوسيل هريغ دنعو ةفذق ةعبرأ نم لقأ

 . لصألا دوهش ىلع نودهشي نيذلا دوهشلا يف بهذملا فلتخا امنإو

 دوهش ددع مهنم دحاو لك ةداهش لقن يف طرتشي له مهفالتخا يف ببسلاو
 اوناك اذإ فذقلا ىوس ايف ربتعملا لصألا ىلع نانثالا كلذ يف يفكي مأ لصألا

 هسنج يف هيف رظنلاف دحلا امأو . ددعلا لبق نم ةداهشلا لقن مهب لقتسي ال نم

 )١( يروشلاو . ةداتقو .ءزانيد نب ورمعو « ءاطع : دح ضيرعتلا يف سيل نأ لاق نمم «

 يعفاشلاو ٠ دمأ نع لبنح ةياورو « رذنملا نباو « ةفينح وبأو « روث وبأو .
 لاق هبو « هنع هللا يضر رمع نع كلذ يورو . دحلا هيلع نأ دمحأ نع هريغو « مرثألا ىورو

 قحسإ ٠ اولاقف « ةينازب يمأ الو « نازب انأ ام : هبحاصل لاق يذلا يف مهرواش نيح رمع نأل :

 ناك رمع نإ : رمعم لاقو . دحلا هدلجف « هبحاصب ضرع دق : رمح لاقف « همأو « هابأ حدم دق

 ضيرعتلا يف دحلا دلجي .

 2*2. لالحاي « انزلاب سانلا كفرعي ام ء نازب تنأ ام : هصاخي نمل لوقي نأك ضيرعتلا ظافلأ نمو

 . ( 275/١5 يبطرقلا ) و ( ١١5/4 ينغملا ) رظنا .. ةينازب يمأ الو « نازب انأ ام  لالحلا نبا



 افيدذرا

 رحلا فذاقلل ةدلج نونا هنأ ىلع اوقفتا مهنإف « هسنج امأ : هطقسمو هتيقوتو

 ١ . 22 © ٌةَدْلَج َنيِناَمَك » : ىلاعت هلوقل

 ءاهقف نم روهملا لاقف ؟ هدح م :رحلا فذقي دبعلا يف اوفلتخاو

 نع كلذ يورو « ةدلج نوعبرأ كلذو ءرحلا دح فصن هدح :راصمألا

 لاق هبو ءرحلا دح هدح : ةفئاط تلاقو « سابع نبا نعو « ةعبرألا ءافلخلا

 وبأو راصمألا ءاهقف نم ةعامجو زيزعلا دبع نب رمجو ةباحصلا نم دوعسم نبا

 هدح سايق روهجلا ةدمعف 7 رهاظلا لهأ نم هباحصأو دوادو يعازوألاو روث
 | . انزلا يف هدح ىلع فذقلا يف

 يباتكلا دح نأ ًاضيأ اوعمجأ الو « مومعلاب كلذ يف اوكستف رهاظلا لهأ امأو

 . كلذب ىرحأ دبعلا ناكف « نونامت

 « ةريثك ًارارم ًادحاو ًاصخش فذق اذإ هنأ ىلع اوقفت مهنإف تيقوتلا امأو

 ًايناث ادح ٌدّح ةيناث هفذق مث ٌدّحَف َفَذَق نإ هنأو  اهنم دحاو دح هيلعف

 يف مهعمج دحاو دح الإ هيلع سيل : ةفئاط تلاقف , ةعامج فذق اذإ اوفلتخاو

 لاقو . ةعامجو دمحأو يروثلاو ةفينح وبأو كلام لاق هبو مهقرف وأ فذقلا

 ىتح " ةعامجو ثيللاو يعفاشلا لاق هبو ء دح دحاو لكل هيلع لب : موق

 وهف رادلا هذه لخد نم : ناسنإ لاق نإ : لاق هنأ بح نب نسحلا نع يور

 ةدحاو ةماك يف مهعمج نإ : ةفئاط تلاقو « اهلخد نم لكل دحلا دلج ناز

 هيلعف ينازاي مهنم دحاو لكل لاق نإو « دحاو دحف ةانزاي مهل لوقي نأ لثم

 )١( ةيأ رونلا 6 :.

 برقأ رهاظلا لهأ لوق نأ ىرنو ( 17/6/١١ يبطرقلا ) ءاسلعلا لاوقأل فلؤملا هركذ ام رظنا (1)
 . ملعأ هللاو . باوصلل

 هل يمفاشلاو « ناتياور هنع دمحأ نأ الإ ( 5/8 ينغملا ) ءاماعلا بهاذمل فلؤملا هلاق ام رظنا (5)

 . نالوق
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 . دح مهنم ناسنإ لكل

 هريغو سنأ ثيدح أدحاو أّدح الإ ةعاملا فذاق ىلع بجوي مل نم ةدمعف

 هيلع ىنلا ىلإ كلذ عفرف « ءاحس نب كيرشب هتأرما فذق ةيمأ نب لاله نأ

 معلا لهأ نم عامجإ كلذو « كيرشل هدحي ملو امهنيب نعالف مالسلاو ةالصلا
 قح هنأ مهنم دحاو لكل دحلا نأ ىأر نم ةدمعو . لجرب هتجوز فذق نهف

 . دحلا طقسي مل لكلا فعي مو مهضعب افع ول هنأو , نييمدآلل

 يف وأ دحاو سلجم يف وأ تاماك وأ ةدحاو ةماك يف مهفذق نيب قرف نم امأو

 عتجا اذإ هنأل « فذقلا ددعتب دحلا ددعتي نأ بجاو هنأ ىأر هنألف « سلاجم

 .  دحلا ددعتي نأ بجوأ ناك فذقلا ددعتو فوذقملا ددعت

 ةفينح وبأ لاقف « ١ فوذقللا وفعب هطوقس يف اوفلتخا مهنإف هطوقس امأو

 : يعفاشلا لاقو « دحلا طقسي ال يأ : وفعلا حصي ال : يعازوألاو يروثلاو

 مل مامإلا غلب نإ : موق لاقو « غلبي مل وأ مامإلا غلب دحلا طقسي يأ وفعلا حصي
 . وفعلا زاج هغلبي م نإو « وفعلا زجي

 زوجي : لاق ةرمو « يعفاشلا لوقب لاق ةرف ٠ كلذ يف كلام لوق فلتخاو

 ىلع رتسلا فوذقملا كلذب ديري نأ الإ زجي مل غلب نإو « مامإلا غلبي مل اذإ
 . (9 هنع روهشملا وهو « هسفن

 زاجأ نييمدآلل قح لاق نمو « انزلاك وفعلا زجي مل هلل قح لاق نف ؟ اهيلكل
 . هانتبثأ ام باوصلاو ( فذاقلا ) « ركفلا راد » ةخسن يف )١(

 نأ : يعفاشلا بهذمك دمحأ بهذمو ( 781/17 ىلحما ) ءاماعلا بهاذمل فلؤملا هركذ ام رظنأ ()

 . هيلإ هغولب دعبو « مامإلا ىلإ رمألا غولب لبق زئاج وفعلا
 نباو ٠«يرهزلا لاق هبو . باطخلا نب رمع . مامإلا رمألا غلب اذإ هنع وفعلا زوجي ال : لاق نمو

 3 . جيرج



 ؟ "6

 نأ نيب قرفلاب لاق هيلإ لصو اذإ مامإلا قح بلغو اهيلكل لاق نمو ء وفعلا

 ىأر نم ةدمعو « ةقرسلا يف دراولا رثألا ىلع ًاسايقو .« لصي ال وأ مامإلا لصي
 هنع طقس هب هفذق ايف هقدص اذإ فوذقملا نأ رهظألا وهو نييمدآلل قح هنأ

 ىلع اوقفتاو . فذقلا يف ههقي مامإلا نأ فالخ الف ؟ .دحلا مقي نم امأو . دحلا

 . بتي مل ام هتداهش طوقس دحلا عم فذاقلا ىلع بجي هنأ

 لاقو « يعفاشلا لاق هبو « هتداهش زوجت : كلام لاقف « بات اذإ اوفلتخاو

 . © ًادبأ هتداهش زوجت ال : ةفينح وبأ

 ىلإ دوعي وأ ةمدقتملا ةلملا ىلإ دوعي ءانثتسالا له مهفالتخا يف ببسلاو

 « ادت ةداَبَش ْمُبل اوُنَبْقَت آلَو > : ىلامت هلوق يف كلذو .روكذم برقأ

 روكذم برقأ ىلإ دوعي لاق نف 27 4 اوُباَت َني يذلا الإ . نوقساَفلا ْمُه َكْئَلوُأَو

 لوانتي ءانثتسالا نأ ىأر نمو « هتداهش لبقت الو قسفلا عفرت ةبوتلا : لاق

 عافترا نوكو . ةداهشلا ٌدرَو « قسفلا عفرت ةبوتلا : لاق ًاعيمج نيرمألا
 « لوصألا نع جراخ يأ : عرشلا يف بسانم ريغ رمأ ةداهشلا در عم قسفلا

 . دحلا عفرت ال ةبوتلا نأ ىلع اوقفتاو . ةداهشلا تلبق عفترا ىتم قسفلا نأل

 نيرح نيلدع نيدهاشب تبثي هنأ ىلع اوقفتا مناف ؟ تبثي اذامب امأو

 ةداهشبو نيميو دهاشب تبثي له : كلام بهذم يف فلتخاو . نيركذ

 نيميو لوكنلاب َخيلهف َلَكَت نإو ؟ ؟ نيمي هيف ىوعدلا يف مزلت لهو ؟ ءاسنلا

 )١( يضاقلا حيرش : بات نإو « . هتداهش لبقت ال لاق نمم ٠ يرصبلا نسحلاو « يعخنلا ميهاربإو «

 هللا دنع هقسف لوزي افإو « ةفينح وبأو « يروثلا نايفسو ٠ ولو ء ةتبلا هتداهش لبقت الف
 بات ٠ هسفن بذكأو .

 هتداهش تلبق لاز اذإف « قسفلا ةلعل اهدر ناك انإو « هتداهش تلبق بات نإ : روهملا لاقو

 يبطرقلا ) رظنا . ءاهقفلا ةماع لوق وهو . هدعبو « دحلا لبق ًاقلطم 176/17 ( .
 .ه , 6 ةيأ رونلا (0)



 فيش

 : يضاقلا لاق . هعورف هيلع ىنبت يتلا بابلا اذه .لوصأ يه هذهف ؟ يعدملا

 سنأ نب كلام بهذم ىلع عورفلا يف ًاباتك عضنسف رمعلا يف هللا أسنأ نإو
 يه يتلا «.ةريزجلا هذه يف هب لومعملا بهذملا ناك ذإ « ًايعانص ًابيترت ًابترم

 ءاصحإ نأل ؛ كلام بهذم يف ًادهتجم ئراقلا هب نوكي ىتح سلدنألا ةريزج
 . هنود رمعلا عطقني ءيش يدنع تاياورلا عيمج

 ان ذم ذي



 ؟ 01

 رمخلا برش يف باب

 هذه تبثت اذامبو « بجاولاو « بجوملا يف : ةيانجلا هذه يف مالكلاو
 اهليلق هاركإ نود رمخا برش هنأ ىلع اوقفتاف « بجوملا امأف ؟ ةيانجلا
 مح اهكح :زاجحلا لهأ لاقف « اهريغ نم تاركسملا يف اوفلتخاو . اهريثكو
 م وأ ركسأ « ًاريثك وأ ناك ًاليلق ء اهيرش نم دحلا باجيإو اهميرحت يف رملا
 . دحلا بجوي يذلا وهو ء ركّسلا وه اهنم مرحلا : قارعلا لهأ لاقو ء ركسي
 . ةبرشألاو ةمعطألا باتك يف نيقيرفلا ةلدأ ةدمع انركذ دقو

 براش يف قيسفتلاو « ةبوتلا نوكت نأ الإ قيسفتلاو دحلا وهف بجاولا امأو
 رخلا ىوس اهف رْكُملا دح غلب نيفو ءركسلا دح غلبي ل نإو قافتاب رملا
 ىلع ءالؤه رثكأو « دحلا بوجو يف ةذبنألا ليلق ميرحت اوأر نيذلا فلّّخاو
 كلذ يف دحلا : روهملا لاقف « بجاولا دحلا رادقم يف اوفلتخا مهنأ الإ . هبوجو

 دح يف اذه . نوعبرأ كلذ يف دحلا : دوادو روث وبأو ىعفاشلا لاقو « نوناُت

 ظ ْ .رحلا

 دح نم فصنلا ىلع وه : روهجلا لاقف « هيف اوفلتخاف دبعلا دح امأو
 دنعو « نوعبرأ وهو « ءاوس دبعلاو رحلا دح : رهاظلا لهأ لاقو ءرحلا
 رمع رواشت روهملا ةدمعف . نوعبرأ : نونامث لاق نم دنعو « نورشع يعفاشلا

 نينامث دحلا لعجي نأب هيلع يلع ةراشإو ء رملا برش هنامز يف رثك امل ةباحصلاو
 َرِكَس برش اذإ » هنع هللا يضر هنع ليق ا هنإف « ةيرفلا دح ىلع ًاسايق
 020202000 5٠ ىرتفا يذه اذإو « يذه ركس اذإو

 برْضُي ناك امنإو « ًادح كلذ يف دحي مل تلم يننلا نأ يناثلا قيرفلا ةدمعو

 رواش هنع هللا يضر ركب ابأ نأو « دودحم ريغ ًابرض لاعنلاب هيدي نيب اهيف

 هوردقف ؟ رمخلا بارشل هِيَ هللا لوسر برض غلب م : هلع هللا لوسر باحصأ
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 رخلا يف برض لل هللا لوسر نأ 0« يردخلا ديعس يبأ نع يورو ٠ نيعبرأب

 . "9 ًاطوس لعن لك ناكم رمع لعجف « نيعبرأ نيلعنب

 وهو « اذه نم تبثأ وه ام يردخلا ديعس يبأ نع رخآ قيرط نم يورو

 ينلا نع يلع نع اذه يورو (' نيعبرأ رمخلا يف برض غني هللا لوسر نأ »

 . يعفاشلا لاق هبو . تبثأ قيرط نم مالسلاو ةالصلا هيلع

 نأ : يليدلا ديز نيب روث نع ينطقرادلاو هنع يعفاشلاو «٠ أطوملا يف كلام هاور رمع ثيدح )١(
 نكل « فالخ الب ءرمع قحلي مل ًاروث نأل , عطقنم وهو : ظفاحلا لاق ثيدحلا ركذف .. رمع .

 هاورو . سابع نبا نع ةمركع نع روث نع رخآ هجو نم ماحلاو « ىربكلا يف يئاسنلا هلصو
 رظنا . رظن هتبحص يفو ء سابع نبا ركذي مل « ةمركع نع بويأ نع رمعم نع قازرلا دبع
 . ( ,؛70/:؛ صيخلتلا )

 ناركسلا دح نأ ىلإ هل لوق يف يعفاشلاو « هباحصأو « ةفينح وبأو « ثيللاو ٠ كلام بهذ دقو
 . ةدلج نوناُث

 لين ) رظنا . نومبرأ هنأ ىلإ هنع روهشلا يف يعفاشلاو ء روث وبأو « دوادو « دمحأ بهذو
 .(01537/9 راطوألا .-

 ءرمأ ةغيص  رهزأ نب نمحرلا دبع نع هاور يذلا دواد يبأ ثيدح يف سيل : ظفاحلا لاق (؟)
 رمأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور » هلوق يف يعفارلا ثيداحأ ىلع هنم ًاقيلعت نيعبرأ ركذ الو
 « نينحب وهو ٠ براشب َقَِم هللا لوسر يتأ ٠ : هظفل لب : ظفاحلا لاق « نيعبرأ براشلا دلجب
 : مهل لاق ىتح . مهديأ يف ناك امو . مهلاعنب هوبرضف « هباحصأ رمأ مث « بارتلا ههجو يف ىثحف

 دلج مث ء هتفالخ نم ًاردص نيعبرأ ربع دلج مث , نيعبرأ ركب وبأ دلج مث . اوعفرف « اوعفرا
 . نينا دحلا ةيواعم تبثأ مث , نيعبرأو « نيناك : نيدحلا ناثع دلج مث , هتفالخ رخآ يف نينامث
 . نيعبرأ نم أوحن نيتديرجب هبرض : ةداتق قيرط نم دواد يبأ « ملسم دنع هلصأ سنأ نعو

 ': لاق « نيعبرأ نم ًاوحن نيتديرجب هبرض : سنأ نع ةدانتق نع ةبعش هاورو : دواد وبأ لاق
 هتَع ينلا نأ » سنأ نعو ( صيخلتلا ) رظنا . ًالسرم هوحن ةداتق نع ةبورع يبأ نبا هاورو
 . هيلع قفتم « نيعبرأ ركب وبأ دلجو « لاعنلاو « ديرجلاب رمخلا يف دلج
 ةياور يفو « نيعبرأ نم أوحن لاعمنلاب هبرض هََْي ينلا نأ » يئاسنلل ةياور يفو : يناكوشلا لاق
 ءديرجلاب نيتدلج دحاو لك هدلجف « الجر نيرشع نم وحن رمأف » يقهيبلاو ء دمحأل
 اذهو « نيتديرجب ةدلج لك نأ الإ نيعبرأ وحن تناك تابرضلا ةلمج نأب عمجيف : لاق « لاعنلاو
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 يف رمألا كلذكو .٠ هيقي مامإلا نأ ىلع اوقفتاف .دحلا اذه ميقي .نم امأو

 : كلام لاقف ٠ مهديبع ىلع دودحلا تاداسلا ةماقإ يف اوفلتخاو . دودحلا رئاس

 لعفي الو « دوهشلا هدنع دهش اذإ فذقلا دحو انزلا دح هدبع ىلع ديسلا مقي

 وبأ لاقو . ثيللا لاق هبو « مامإلا الإ ةقرسلا يف عطقي الو ء هسفن لعب كلذ

 ديسلا مقي : يعفاشلا لاقو « مامإلا الإ ديبعلا ىلع دودحلا ميقي ال : ةفينح

  .روث يبأو قاحسإو دمحأ لوق وهو « دودحلا عيمج هدبع ىلع

 اذإ ةمألا نع لئس هلم هللا لوسر نأ » روهشملا ثيدحلا كلام ةدمعف

 مث ءاهودلجاف تنز نإ مث ءاهودلجاف تنز نإ : لاقف نصحت لو تنز

 مدحأ ةمأ تنز اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو () «ريفضب ولو اهوعيب
 . © « اهدلجيلف

 ثيدح نم هتيم هنع يور ام ثيداحألا هذه عم دتعاف يعفاشلا امأو
 نع يورم ًاضيأ هنألو () « متاهأ تكلم ام ىلع دودحلا اويقأ » : لاق هنأ هنع

 ةدمعو . سنأو دوعسم نباو رمع نبا مهنم « مه فلاخم الو ةباحصلا نم ةعامج

 نع يورو . ناطلسلا وه دودحلا ةماقإ يف لصألا نأ ىلع عاججإلا ةفينح يبأ

 ىلإ حلاو ءيفلاو ةاكزلاو ةعملا : اولاق مهنأ مهريغو زيزعلا دبع نب رمعو نسحلا
 . ناطلسلا

0# * 

 . سنأ ثيدح يف ةروكذملا ةياورلا يف لمجأ امل نيبم وهو « ديرجلاب برضلا درجم رابتعاب عملا <
 ىلع دلج » هصنف فلؤملا هيلإ راشأ يذلا يردخلا ديعس يأ ثيدح امأ ( 155/7 لينلا ) رظنا

 « ًاطوس لعن لك لدب لعج ءرمع نمز ناك املف « نيعبرأ نيلعنب رمخا يف ْهَْيَي هللا لوسر دهع
 . ( قباسلا ردصللا ) رظنا . هنسحو « يذمرتلاو ء دمحأ هاور

 )١( ةريره يبأ نع هيلع قفتم « .. ةمألا نع لئس هنإ ثيدح .
 . ةريره يبأ نع كلذك هيلع قفتم « .. مدحأ ةمأ تنز اذإ » ثيدح (؟)

 « دوادوبأ كلذك هاورو « يلع نع ملسم هاور « مناهأ تكلم ام ىلع دودحلا اوهقأ » ثيدح ()

 . ( صيخلتلا ) رظنا . يقهيبلاو ٠ يئاسنلاو



 انيك

 رارقإلاب تبثي هنأ ىلع ءاملعلا قفتاف ؛ دحلا اذه تبثي اذامب امأو : لصف

 روهمجو هباحصأو كلام لاقف « ةحئارلاب هتوبث يف اوفلتخاو نيلدع ةداهشبو
 « نالدع نادهاش ماحلا دنع اهب دهش اذإ ةحئارلاب دحلا بجي : زاجحلا لهأ

 لهأ نم ةفئاطو قارعلا لهأ روهمجو ةفينح وبأو يعفاشلا كلذ يق هفلاخو
 . © ةحئارلاب دحلا تبثي ال : اولاقف ةرصبلا ءاماع روهمجو زاجحلا

 ةدمعو . طخلاو توضلا ىلع اههيبشت ةحئارلا ىلع ةذاهشلا زاجأ نم ةدمعف

 . هّبشلاب أردي دحلاو ؛ حئاورلا هابتشا اهتبثي ل نم
 اين زي زبد

 )١( ةفينح وبأو « يروشلا مهنم « ةحئارلاب رخلا برش تبثي ال هنأ ىلع معلا لهأ رثكأ لوق «
 دوعسم نبا نأل ,« كلام لوق وهو « كلذب بجي هنأ بلاط وبأ هنع ىورو . دمحأو « ئعفاشلاو

 حير هللا ديبع نم تدجو يفإ : لاق هنأ ر مع نع يورو ءرمخلا ةحئار هنم دجو « الجر دلج

 نألو « هتدلج ركسي ناك نإف « هنع لئاس ينإ : رمع لاقف « الطلا برش هنأ رقأف « بارش

 ينغملا ) رظنا . رارقإلا ىرجم ىرجف « هبرش ىلع لدت ةحئارلا 5١3/8 ( .



 فكل

 هلآو دم انديس ىلع هللا ىلصو... محرلا نمحرلا هللا مس

 اهلست ملسو هبحصو

 « ةقرسلا باتك

 بجي يذلا قورسملا طورش يفو « ةقرسلا دح يف باتتكلا اذه يف رظنلاو

 تبثت اهفو « ةبوقعلا يفو , دحلا هيلع بجي يذلا قراسلا تافص يفو « دحلا هب

 نمتؤي نأ ريغ نم ًارتتسم ريغلا لام ذخأ يهف « ةقرسلا امأف . ةيانجلا هذه هب
 عطق سالتخالا يف الو ةنايخلا يف سيل هنأ اوعمجأ مهنأل اذه انلق انإو « هيلع

 ينلا نع يورم كلذو « عطقلا ةسلخلا يف بجوأ هنإف « ةيواعم نب سايإ الإ
 ْ . © مالسلاو ةالصلا هيلع

 اذإ ءرظنلا ةقراسمو « عمسلا قارتسا هنمو «راتتسالاو « ةيفخلا هجو ىلع لاملا ذخأ : ةقرسلا *

 . كلذب يفختسي ناك

 ىلع سيل » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق دصقي هلعل « هلع ينلا نع يورِم كلذو : فلؤملا لوق )١(
 رظنا . رباج نع يذمرتلا هححصو « ةسملا هاور « عطق .سيتنع الو  بهتنم الو « نئاخ
 ْ . ( 150/9 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم )

 ريغ هانماع دخأ دنع هيلع عطق الو « ًاقراس نكي مل « سلتخا وأ. , فطتخا نإ : ةمادق نبا لاق

 ءهقفلا لهأو « ًاقراس نوكيف « هذخأب يفختسي هنأل ٠ سلتخما عطقأ : لاق ٠ ةيواعم نب سايإ

 . هفالخ ىلع راصمألا ءاملع نم ىوتفلاو

 هنعو « قحسإ لوق وهو « عطقلا هيلع هنعف . ةيراعلا دححاج يف دمحأ نع ةياورلا تفلتخاو
 رئاسو « ةلبانحلا نم باطخلا يبأو  القاش نب قاحسإ يبأو « يقرخلا لوق وهو « هيلع عطق ال
 نبا اهركذ 5 عطقلا طورشو . ىلاعت هللا ءاش نإ حيحصلا وهو : ةبمادق نبا لاق « ءاهقفلا

 . الام نوكي نأ : ثلاقلا . ًاباصن قورسملا نوكي نأ : يناثلا , ةقرسلا اهدحأ : ةعبس : ةمادق

 « ًافلكم قراسلا نوك : عياسلاو ء سداسلاو « سماخلا « هنم جرخي زرح نم قرسي نأ : عبارلا

 . كلاما اهب بلاطيو « ةقرسلا تبثتو
 « قحسإو . دمحأ نعو ءزرحلا عطقلا طرش نأ رثكألا نع رجبلا بِحاِص نع يناكوشلا لقت دقو
 . يناكوشلا لاق اذك . طرتشي-البهنأ ثيدحلا لهأ نم ةفئاطو ٠ ةيرهاظلاو « جراوخلاو ءرفزو

/ 



 فضني

 ناكمل هدحج مث ًاعاتم وأ ًايلح راعتسا نم ىلع عطقلا موق ًاضيأ بجوأو

 نيم هللا لوسر نأو « ّلحلا ريعت ريعتست تناك اهنأ ٠ ةروهشلا ةيموزخملا ةأرملا ثيدح

 . « اهدوحج عضول اهعطق

 ةأرما تناك » : تلاق ةشئاع ثيدح ثيدحلاو « قاحسإو دمحأ لاق هبو

 « اهدي :عطقب مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا رمأف « هدحجتو عاتملا ريعتست ةيموزخم

 يبنلا لاقف « مالسلاو ةالصلا هيلع يبا ةماسأ لكف « هوماكف اهلهأ ةماسأ قأف

 ماق مث ؛ هللا دودح نم دح يف مكتت كارأ ال ةماسأاي : مالسلاو ةالصلا هيلع

 اذإ هنأ لبق ناك نم كلهأ افإ » : لاقف ًابيطخ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا

 يسفن يذلاو 0 هوعطق فيعضلا مهيف قرس اذإو ء هوكرت فيرثلا مهيف قرس

 . © « اهتعطقل دمحم تنب ةمطاف تناك ول هديب

 « ءاطع بهذم اذهو « معلا لهأ رثكأ لوق اذهو :زرحلا طرش يف - ةمادق نبا لاق نكل <

 « يروثلاو «رانيد نب ورمعو « يرهزلاو ءزيزعلا دبع نب رمعو « يلؤدلا دوسألا يبأو « يبعشلاو
 « ةشئاع نع يكح ًآلوق الإ . مهفالخ ملعلا لهأ نم دحأ نع معن الو « يأرلا باحصأو « كلامو

 لثم نسحلا نعو . عطقلا هيلع ءزرحلا نم هب جرخي لو , عاتملا عمج نيف يعخنلاو « نسجلاو
 . زرحلا ربتعي ال هنأ دواد نع يكحو ةعاملا لوق

 « عامجإلاك وهف « هانركذ ام الإ معلا لهأل لاقم الو «.تباث ربخ هيف سيلو :.رذنملا نبا لاق

 هفلاخ نم ىلع ةجح عامجإلاو
 نأ نيبتي اذه .. ( 140/7 راطوألا لين ) و ( ؟٠/48؟ ىلحلا ) رظناو ( 548/4 ينغملا ) رظنا
 . ملعأ هللاو . هل ساسأ ال  زرحلا طارتشا مدع يف  رفزو « قحسإو « دمحأ نع يناكوشلا هلقن ام

 . هيلع عطق ال : بهذملاو . ةيراعلا دحاج يف يهف . قحسإو « دمحأ نع ةياورلا امأ

 ريعتست ةيموزخم تناك » لاق رمع نبا نع هظفلف تقرس يتلا ةيموزخمال لوألا ثيدحلا امأ )١(

 وبأ لاقو « دواد وبأو ٠ يئاسنلاو « دمحأ هاور « اهدي عطقب هُم يبنلا رمأف « هدحجتو « عاتملا

 دهشف »:هيف : لاق . بلطملا دبع تنب ةيفص نع عفان نع حيجمن يبأ نبا هاورو : دواد

 . يئاسنلاو لسمو « دمحأ هاورف « ةيموزخلا يف فلؤملا هركذ يذلا ةشئاع ثيدح امأ

 يبأ يخأ تنب يهو .ورمع نب هللا دبع نب دسألا دبع نب دوسألا تنب ةمطاف اهمسا ةيموزخلاو



 قفلت

 نومأم راعملا نأ كلذو « لوصألل فلاخم هنأل ثيدحلا اذه روهملا درو

 ( فذح ثيدحلا فو : اولاق ءزرح نم ذخأي نأ ًالضف نذإ ريغب ذخأي هنأو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذ ىلع لديو « تدحج اهنأ عم تقرس اهنأ وهو

 ىورو : اولاق « هوكرت فيرشلا مهيف قرس اذإ هنأ لبق ناك نم كلهأ امنإ »

 ةيموزخملا نإ : هيف لاقف « هدانسإي يرهزلا نع دعس نب ثيللا ثيدحلا اذه
 . ةقرسلاو دحجلا ًاعيمج نيرمألا تلعف اهنأ ىلع لدي اذهو ء تقرس

 الإ عطق بلاغملا رباكملا ىلع الو بصاغلا ىلع سيل هنأ ىلع اوعمجأ كلذكو

 مح هكحف « ليبسلل ًافيخم نيماسملا ىلع حالسلل ًارهاش قيرط عطاق نوكي نأ
 . براحملا دح يف يتأيس ام ىلع « براحلا

 هطرش نم نأ ىلع اوقفتا مهنإف « ةقرسلا دح هيلع بجي يذلا قراسلا امأو
 وأ . ًاماسم « نأ وأ ًاركذ « ًادبع وأ ارح ناكأ ءاوسو « ًافلكم نوكي نأ

 اذإ قبآلا دبعلا دي عطق يف فالخلا نم لوألا ردصلا يف يور ام الإ ء اّيمذ

 ملو ءزيزعلا دبع نب رمعو ناورمو ناقعو سابع نبا نع كلذ يورو ٠ قرس

 فالخلا دوجو دعب دقعني عامجإلا نأ ىأر نف « مدقتملا رصعلا دعب هيف فلتخي

 مومعب كسمت كلذ ري م نمو « ةيعطق هدنع ةلأسملا تناك مدقتملا رصعلا يف

 طوقس ههيبشت الإ قبلا دبعلا ىلع عطقلا ري مل نمل ةربع الو ٠ عطقلاب رمألا

 . ناك ةنس حتفلا ةوزغ يف تناك ةيموزحلا ةصقو « يباحصلا دسألا دبع نب ةماس -

 لكشتساو « هني هللا لوسر تنب بنيزب تذاع اهنأ : ًالسرم دواد وبأو « ًالوصوم ماحلا جرخأو
 ةوزغ يف ةيموزخللا ةصقو « ةرجهلا نم ةعباسلا ةنسلا نم ىدامج رهش يف تتام بنيز نأب كلذ

 . ازاجم هيلإ اهتبسن نوكتف « ِهَقِلَم ينلا ةبيبر ةماس مأ تنب بنيز : دارللا : ليقو . حتفلا

 ركذ ا تاياورلا نيب ب عمجلاو . ةماس يأ نب ورمعب تذاع اهنأ قازرلا دبعل ةياور يف ءاجو

 بلطف « مهعفشي مف « ِهَتَي يبلا ىلإ اهل اومفشف « اهينباو « ةداس مأب تذاع اهنأ : يناكوشلا
 . هل هتبحل « هتعافش لبقي ِعَقِلَم يبنلا نأ مهنم ًانظ ةعافشلا ةماسأ نم شيرق نم ةعامجلا

 .( ىلحلا )و ( ينغملا )و ( راطوألا لين ) ءاماعلا بهاذمل فلؤملا هركذ ام رظنا



 فضل

 هيبشت وهو « ديبعلا قح يف رطشنت ىتلا دودحلا ىنعأ ء هرطش طوقسب هنع دحلا

 « باصنلا طارتشا اهرهشأ نف « اهيف ًافلتخع طئارش هل نإف قورسملا امأو
 : لاق هنأ يرصبلا نسحلا نع يور ام الإ . هطارتشا ىلع روهجلا نأ كلذو

 ةقراسلاو قراسلاو # : ىلاعت هلوق مومعل « هريثكو قورسملا ليلق يف عطقلا

 يراخبلا هجرخ ةريره يبأ ثيدحب اوجتحا امبرو . ةيآلا ١4" اهيديأ اوعطقاف
 قرسي قراسلا هللا نعل » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع مسمو

 ةفئاطو جراوخلا لاق هبو ()« هدي عطقتف لبحلا قرسيو « هدي عطقتف ةضيبلا

 ٠ . نيماكتملا نم

 يف اوفلتخا روهملا مو عطقلا بوجو يف باصنلا طارتشاب اولاق نيذلاو

 ةلدأ ىلإ دنتسي يذلا كلذ نم روهشملا فالتخالا نأ الإ « ًاريثك ًافالتخا هردق

 . مثريغو يعفاشلاو كلام زاجحلا ءاهقف لوق : اههدحأ : نالوق وهو « ةتباث

 مهارد ةثالث يف عطقلا اوبجوأف زاجحلا ءاهقف امأ . قارعلا ءاهقف لوق : يناغلاو

 ْش . بهذلا نم رانيد عبرو « ةضفلا نم

 لاقف ٠ ةضفلاو بهذلا ادع ام ةقورسملا ءايشألا رئابس هب ٌمُوَقَت ايف اوفلتخاو

 ةئالثلا تفلتخا اذإ ينعأ ءرانيد عبرلاب ال ماردلاب موقت : روهشلا يف كلام

 تقو يف رانيد عبرلا نوكي نأ لثم « فرصلا فالتخال رانيد عبرلا عم مهارد
 «رانيد عبرلا وه ءايشألا ميوقت يف لصألا : يعفاشلا لاقو « ًافصنو نيهرد

 عبر يواست نأ الإ مارد ةثالثلا يف هدنع عطقي الف مهردلل ًاضيأ لصألا وهو

 . رانيد

 )١( 5م ةيآ ةدئاملا ..

 . هيلع قفتم ةريره يبأ ثيدح (؟)



 فر

 دقو . هسفنب ربتعم اهنم دحاو لك هدنع مهاردلاو ريناندلاف كلام امأو

 دوقن يف بلاغلا ىلإ ضورعلا مبوقت يف رظني هنأ هنع نييدادغبلا ضعب ىور

 بلاغلا ناك نإو « مهاردلاب تموق ماردلا بلاغلا ناك نإف « دلبلا كلذ لهأ

 رانيد عبرلا نإ لوقي نم بهذملا يف نأ نظأو « رانيد عبرلاب تموق ريناندلا

 يعازوألاو روث وبأ لاق ميوقتلا يف يعفاشلا لوقبو « مهارد ةثالثلاب موقي

 . مهاردلاب ميوقتلاب ينعأ : دمحأ لاق روهشملا كلام لوقبو « دوادو

 . مهارد ةرشع مهدنع وه هيف عطقلا بجي يذلا باصنلاف قارعلا ءاهقف امأو

 : ةمربش نباو ليل يبأ نبا مهنم ةعامج لاق دقو ء هنم لقأ يف بحي ال

 لاقو « مهارد ةعبرأ يف : ليق دقو « مارد ةسخ نم لقأ يف ديلا عطقت ال
 نبا نع عفان نع كلام هاور ام زاجحلا ءاهقف ةدمعف . نيهرد يف : ىتبلا ناثع

 "7 « هارد ةثالث هتيق ّنَجِم يف عطق مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأ هرم
 ةالصلا هيلع ينلا ىلإ لسمو يراخبلا هدنسأو كلام هفقوأ ةشئاع ثيدحو

 . 29 « ًادعاصف رانيد عبر يف ديلا عطقت » : لاق هنأ مالسلاو

 )١( ىقتنم ) رظنا . « هنمث » مهضعب ظفل يفو « ةعامجلا هاور ءرمع نبا ثيدح الأخبار١40/7( 2

 « ملا ربكي ةنجم : هل لاقيو ٠ سرتلا وه : نونلا ديدشتو « ميجلا حتفو « يملا رسكب نجماو

 . اهضب ةنانجو « نانجو

 . دواد وبأو « يئاسنلاو يراخبلا هاور «اّدعاصف ء رانيد عبر يف ديلا عطقت » ةشئاع ثيدح ()

 « سمو ءدمحأ هاور « ًايعاضف ءرانيد عبر يف الإ «قراسلا دي عطقت ال ه ةياور يفو

 . ةجام نبأو « يئاسنلاو

 الإ ةعامجلا هاور « ًادعاصف « رانيد عبر يف قراسلا دي عطقي ملسو هيلع هللا ىلص ناك » ةياور يفو
 . ةجام نبا

 ذدئموي رانيد عبر ناكو ٠ كلذ نم ىندأ وه ايف اوعطقت الو « رانيد عبر يف اوعطقا » ةياور يفو

 . دمحأ هاور « ًامهرد رشع ينثا رانيدلاو « مهارد ةثالث

 عبر : تلاق ؟ نجلا نت ام : ةشئاعل ليق « نجما نمت نود ايف قراسلاا دي عطقت ال » ةياور يفو

 ىلإ نيدشارلا ءافلخلا مهنمو . فلسلاو , فلخلا نم روهجلا بهذ دقو . يئاسنلا هاور «رانيد



 اضشملا

 نجما ةيق نكلو : اولاق « روكذملا رمع نبا ثيدحف قارعلا ءاهقف ةدمع امأو
 نجمنا ةيق يف رمع نبا فلاخ دقو . ثيداحأ يف كلذ يورو مهارد ةرشع وه

 . هريغو سابع نباك نجما يف عطقلا ىأر نمت ريثك ةباحصلا نم

 سابع نبا نع ءاطع نع ىسوم نب بويأ نع قاحسإ نب دمع ىور دقو

 دجو اذإو : اولاق «) مهارد ةرشع هتيم هللا لوسر دهع ىلع نجملا نم ناك : لاق

 وه هولاق يذلا اذهو « نيقيب الإ ديلا عطقت ال نأ بجو نجلا نم يف فالخلا

 ةلأسملا هذه يف يعفاشلا هدمعا يذلا وهو « ةشئاع ثيدح الول نسح مالك

 . رانيد عبرلا وه لصألا لعجو
 وهو « هاور يذلا ناثع ثيدحب رمع نبا ثيدح هدنع دضتعاف كلام امأو

 نم ناثع ثيدح نع رذتعي يعفاشلاو « مهارد ةثالثب تَمّوَف ةجرتأ يف عطق هنأ

 ةثالث يف عطقلاو ًامههرد رشع. انثا تقولا كلذ يف مهدنع ناك فرصلا نأ لبق

 حفصلاو زواجتلا باب يف لخدأ مهارد ةرشع يف عطقلاو « لاومألل ظفحأ مهارد

 ةشئاع ثيدحو رمع نبا ثيدح نيب عمجلاو ء وضعلا فرشو لاملا ريسي نع

 ناك نإف « هريغ بهذم ىلع نكمم ريغو يعفاشلا بهذم ىلع نكمم ناثع لعفو

 طورشلا دحأ وه اذهف ٠ بهاذملا ىلوأ يعفاشلا بهذف حيجرتلا نم ىلوأ عمجلا

 . عطقلا يف ةطرتشملا

 بجي ام ةعاملا تقرس اذإ وهو روهشم عرف يف بابلا اذه نم اوفلتخاو

 كلذو « ًاباصن مهنم دحاو لك ظح نوكي نأ نود ًاباصن ينعأ « عطقلا هيف

 . دمحأو « يعفاشلاو « كلام ةثالثلا ةّثألا مهنمو . مهارد ةثالث وأ ءرانيد عبر يف عطقت ديلا نأ 2

 . ( ىلحلا )و ( راطوألا لين ) و ( ينغملا ) ءاماعلا لاوقأل رظنا
 ةرشع وه « عطقلل بجوملا باصنلا نأ ىلإ قارعلا ءاهقف رئاسو « هباحصأو « ةفينح وبأ بهذو

 . مارد

 . ( قباسلا ردصملا ) سابع نبا نع يواحطلاو ٠ يقهيبلا هاور )١(



 افضشني

 يواسي ًاقودنص وأ ًالدع نوكي نأ لثم ًاعم ززحلا نم باصنلا اوجرخي نأب

 روث وبأو دمحأو يعفاشلا لاق هبو « ًاعيجج نوعطقي : كلام لاقف « باصنلا
 ") ًاباصن مهنم دحاو لك هذخأ ام نوكي ىتح مهيلع عطق ال : ةفينح وبأ لاقو

 نم ردقلا اذه نأ يأ قورسملا لام ردقب قلعتت افنإ ةبوقعلا ىأر عيمجلا عطق نف
 افإ عطقلا نأ ىأر نمو « لاملا ظفحل عطقلا بجوي يذلا وه قورسملا لاما
 بجوأ اهف ةريثك ديأ عطقت ال لاق ديلا ةمرح ناكمل هنود امب ال ردقلا اذه قلع

 . ةدحاو دي عطق عرشلا هيف

 وبأ لاقو ٠ ةقرسلا موي : كلام لاقف « قورسملا ردقي قم اوفلتخاو
 دحلا اذه بوجو يف يناثلا طرشلا امأو . () عطقلاب هيلع محلا موي : ةفينح

 ىوتقفلا مهيلع رودت نيذلا راصمألا ءاهقف عيمج نأ كلذو ءزرحلا وهف

 اوفلتخا دق ناك نإو . عطقلا بوجو يف زرحلا طارتشا ىلع نوقفتم مهباحصأو

 نأ هنأش ام هنإ زرحلا دح يف لاقي نأ هبشألاو . زرحب سيل امم زرح وه اهف
 يفو « كلذ هبشأ امو رئاظحلاو قالغألا لثم اهذخأ رسعي ي لاومألا هب ظفحت

 « دعب هركذنس ام ىلع زرحلا نم جارخإلاب فصتا قراسلا هلعف اذإ يذلا لعفلا

 لاقو « مهاحصأو يروثلاو يعفاشلاو ةفينح وبأو كلام اذه ىلإ بهذ نميو
 نإو باصنلا قرس نم ىلع عطقلا : ثيدحلا لهأ نم ةفئاطو رهاظلا لهأ

 ش .زرح ريغ نم هقرس

 هيلع يبنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح روهجلا ةدمعف
 اذإف « لبج ةسيرح يف الو قلعم رمت يف عطق ال » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا

 )١( اا ينغملا ) فلؤملا هركذ ام رظنا ( .

 )١( عطقلا موي ردقي : ةفينح وبأ لاقو . دمحأو . يعفاشلا كلام لوقب لاق نميو ٠ نيتعتف

 قباسلا ردصملا ) رظنا . هتمادتسا ( .



 فشل

 نع ًاضيأ كلام لسرمو 7« نجما نم غلب ايف عطقلاف نيرجلا وأ حارملا هاوأ
 .  بيعش نب ورمع ثيدح ىنعمب يملا نيسح يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع

 اوُمّطْقاَف ُهَق ةقِراّسلاو قِراَسلاو 2#: ىلاعت هلوق موع رهاظلا لهأ ةدمعو

 الإ ء. اهمومع ىلع ةيآلا لمحت نأ بجوف : اولاق . ةيآلا )4 اَمْجَيِدُيأ
 يذلا رادقملا ةتباثلا ةنسلا تصصخ دقو . كلذ نم ةتباثلا ةنسلا هتصصخ ام

 عضومل بيعش نب ورمع ثيدح اودرو . هيف عطقي ال يذلا نم هيف عطقي

 :ربلا دبع نب رمع وبأ لاقو . بيعش نب ورمع ثيداحأ يف عقاولا فالتخالا

 . تاقثلا اهاور اذإ بجاو اهب لمعلا بيعش نب ورمع ثيداحأ

 يف اوفلتخاو ءايشأ ىلع هنم اوقفتا مهإف هوبجوأ نيذلا دنع زرحلا امأو

 . ةيعوألا يف مهفالتخاو زرح هقلغو تيبلا باب نأ ىلع مهقافتا لثم « ءايشأ
 عطقي ال هنأ ىنكسلا ةكرتشم ريغ راد تيب نم قرس نم نأ ىلع مهقافتا لثمو

 نمم ريثكو كلام لاقف . ةكرتشملا رادلا يف مهفالتخاو ءرادلا نم جرخي ىتح
 :دمحو فسوي وبأ لاقو « تيبلا نم جرخأ اذإ هدي عطقت : زرحلا طرتشا

 .رادلا نم جرخأ اذإ الإ هيلع عطق ال

 وأ « شابنلا ىلع عطقلا بجي ىتح زرح وه له ربقلا يف مهفالتخا اهنمو
 شابنلا ىلعو ءزرح وه : ةعامجو دمحأو يعفاشلاو كلام لاقف ؟ زرحب سيل

 نب ورمع نع يئاسنلاو دواد وبأ هاور « .. لبج ةسيرح يف الو , قلعم رق يف عطق ال ثيدح )١(
 هنم باصأ نم : لاقف « قلعملا رقلا نع هلي هللا لوسر لئس » لاق هدج نع هيبأ نع بيعش
 ةمارغ هنيلعف « ءيشب جرخ نمو « هيلع ءيش الف « ةنبخ ذضختم ريغ , ةجاح ينل نم هني

 « عطقلا هيلعف « نجلا نع غلبف « نيرجلا هيوؤي نأ دعب ًائيش قرس نمو « ةبوقعلاو « هيلثم :
 : (رابخألا ىقتنم ) رظنا

 يبأ نبا هاور ام كلذكو . لضعم وه : ظفاحلا لاق . أطوملا يف نمحرلا دبع نب هللا دبع ثيدح (؟)
 . ( صيخلتلا ) رظنا . هنع ةبيش
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 ففشكا

 « هيلع عطق ال : ةفينح وبأ لاقو ءزيزعلا دبع نب رمع لاق هبو « عطقلا
 دنع زرحلاو 2 تباث نب ديز نع كلذ يورو « يروثلا نايفس لاق كلذكو
 طبارف « هيف قورسملا ءيشلا كلذ .ظفحب ةداعلا ترج ءيش لك وه ةلمجاب كلام

 « سابللا نم ناسنإلا ىلع امو : ةيعوألا كلذكو ءزارحأ هدنع باودلا

 . هدنع وه وأ هيلع ام لكل زرح ناسنإلاف

 ةيمأ نب ناوفص ثيدح يف ءاج ام ىلع زرح هل وهف ًائيش مئانلا دسوت اذإو
 قراس كلام دنع عطقي الو . سالتخا وهف هبتنملا نم هذخأ امو « دعب قأيسو

 نمو « هظفحي ظفاح هعم نوكي نأ الإ هريغ وأ يلحلا نم يبصلا ىلع ناك ام
 يف ليق دقو « دجاسملا نم كلذكو « هدنع عطقي م ًائيش ةبعكلا نم قرس

 ش . عطق ًاليل اهنم قرس نإ هنإ بهذملا

 نولئاقلا قفتاو . زرحب سيل امو زرح وه اهف ةريثك بابلا اذه عورفو

 « عطقلا هيلع بجو هزرح نم ءيشلل ًاجرْخُم يمد نم لك نأ ىلع زرحلاب
 لثم « فالخلا عقو ةيمستلا تددرت اذإو . هجراخ وأ زرحلا لخاد ناكأ ءاوسو
 2« هجراخ رخآلاو « تيبلا لخاد : اهدحأ : ناقراس اناك اذإ بهذملا فالتخا

 : ليقف «رخآلا هلوانتف تيبلا يف بقث ىلإ قورسملا عاتملا امهددحأ برقف
 : ليقو « اههنم دحاو ىلع عطق ال : ليقو ء هل لوانتملا جراخلا ىلع عطقلا

 قالطنا ىلإ ليآ هلك اذه يف فالخلاو . بقثلا نم عاتمال برقملا ىلع عطقلا

 هطارتشاو زرحلا يف لوقلا وه اذهف . هقالطنا ال وأ هيلع زرحلا نم جرخملا مسا

 زرحلا جراخ هذخأ مث زرحلا نم قورسملاب ىمر نمو « عطقلا بوجو يف

 نبا لاقو « جرخي نأ لبقو هيمر دعب ذخأ اذإ هيف كلام فقوت دقو . عطق
 . عطقي : مساقلا

 )١( ءاماعلا بهاذمل ( ينغملا ) فلؤملا هركذ ام رظنا ٠ يطرقلا )و ( .



 ضرب

 ريغ كلتتم لك نأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نإف « قورسملا سنج امأو : لصف

 ادع ام عطقلا هتقرس يف بجي هنإف ء هنم ضوعلا ذخأو هعيب زوجي قطان

 كلذ يف اوفلتخا مهنإف ةحابم اهلصأ يتلا ءايشألاو « ةلوكأملا ةبطرلا ءايشألا

 ء هيف ضوعلا ذخأو هعيب زوجي لوتتم لك يف عطقلا نأ ىلإ روهجلا بهذف

 بطخلاو ديصلاك حابم هلصأ ايف الو ماعطلا يف عطق ال : ةفينح وبأ لاقو
 يف ةدراولا راثآلا مومعو عطقلل ةبجوملا ةيآلا مومع روهملا ةدمعف . شيشحلاو

 . باصنلا طارتشا

 ةالصلا هيلع هلوق بطرلا ماعطلا يف عطقلا هعنم يف ةفينح يبأ ةدمعو

 اذكه يور ثيدحلا اذه نأ كلذو 0 هرّثَك الو رمث يف عطق ال » : مالسلاو

 ةهبشلا : حابم هلصأ ايف عطقلا عنم يف ًاضيأ هتدمعو . ةدايز ريغ نم ًاقلطم

 بجي يذلا قورسملا طرش نم نأ ىلع اوقفتا مهنأ كلذو ٠ كلام لكل هيف يتلا
 أردت ةهبش وه اهف اوفلتخاو . كلم ةهبش هيف قراسلل نوكي ال نأ عطقلا هيف

 يف وه قورسلا يف ةطرتشملا طورشلا دحأ ًاضيأ وه اذهو ء ةهبشب سيل امم دحلا
 . دعب ايف ةلأسملا هذه يقأتسو « هطورشو « هردقو « هسنج يف : عضاوم ةثالث

 « فحصلا يف - قورسملا سنج يف رظنلا نم ينعأ  بابلا اذه نم اوفلتخاو

 اذه لعلو . عطبقي ال : ةفينحوبأ لاقو . هقراس عطقي : يعفاشلاو كلام لاقف

 سيل ذإ ًاقح هيف دحأ لكل نأ وأ . هعيب زوجي ال هنأ ىلع ءانب ةفينح يبأ نم
 ش . (9 لامب

 « نابح نباو ٠ ننسلا باحصأو ء دمحأو ؛ كلام هاور «رثك الو ء رم يف عطق اله ثيدح ()

 . جيدخ نب عفار ثيدح نم يقهيبلاو ء ماحلاو
 هنتم ءاماعلا تقلت ثيدحلا اذه : يواحطلا لاقو « هلاسرإو « هلصو يف فلتخاو : ظفاحلا لاق

 وهو « يربقملا ديعس نب دعس هيفو « ةريره يبأ ثيدح نم ةجام نباو « دمحأ هاورو « لوبقلاب
 رظنا . يئاسنلا ةياور يف عقو اك ءراجلا : ءاشلاو ,« فاكلا حتفب ( رثكلا )و . فيعض

 ٠ . ( صيخلتلا )
 نم باطخلا وبأ هراتخا يذلا وهو . فحصملا ةقرس يف دمحأ لاق يمعفاشلاو ٠ كلام لوقبو (؟)



 فففت

 هقفي ال نمم ًايمجعأ ًاكولم ًاريغص قرس نيف بابلا اذه نم اوفلتخاو
 : كلام لاقف هقفي اًريبك ناك نإ امأو . عطقي : روهملا لاقف « مالكلا لقعي الو

 نأ كلام دنعف « رحلا يف اوفلتخاو . عطقي ال : ةفينح وبأ لاقو « عطقي
 نم نوشجاملا نبا لوق وهو « ةفينح يبأ دنع عطقي الو , عطقي هقراس

 . دحلا اذه أردت ةيوقلا كلملا ةهبش نأ انلق اك اوقفتاو . كلام باحصأ

 قرسي دبعلا اهنف « اهنم أردي ال امم كلذ نم أردي ةهبش وه اهف اوفلتخاو
 عطقي : روث وبأ لاقو . عطقي ال هنأ ىلع ءاماعلا نم روهملا نإف ٠ هديس لام

 . هديس هنمتأي نأ الإ عطقي : رهاظلا لهأ لاقو « أطرش طرتشي ملو

 لي نوكي نأ دحلا هنع أردي نأ بجي يذلا مداخلا يف كلام طرتشاو

 . هطرتشي مل ةرمو اذه طرتشا ةرم يعفاشلاو ٠ هسفنب هديسل ةمدخلا

 نم امل فلاخم الو دوعسم نباو  هنع هللا يضر  رمع لاق دحلا ءردبو

 ناك اذإ : كلام لاقف ؛ رخآلا لام نم قرسي نيجوزلا دحأ اهنمو . ةباحصلا
  هبحاص لام نم قرس نم ىلع عطقلاف هعاتم هيف تيبب درفني دحاو لك
 طالتخالا ةهبشل نيجوزلا دحأ ىلع عطق ال نأ طايتحالا : يعفاشلا لاقو

 . 2 ينزملا هراتخاو « كلام لوق لثم هنع يور دقو « لاملأ ةهبشو

 لام نم قرس ايف بألا عطقي ال نأ اهيف كلام بهذف « تابارقلا اهنمو

 . ( يبطرقلا ) و ( ينغملا ) رظنا . هيف عطق ال : هنعو : دمحأ نع ةياورلا رهاظ وهو « ةلبانحلا -
 هنأ : دواد نع يكحو ءروث وبأ مهقفاوو « عيجلا لوق يف عطق هيلع سيلف « قرس اذإ دبعلا )١(
 . بتاكملاو « دلولا مأو « ٌرْبدْلا دمحأ دنع هلثمو . عطقي
 وهو . عطق ال : ىلوألا : ناتياور دمحأ نعف ءزرح نم رخآلا نم نيجوزلا دحأ قرس نإو
 . ةفينح يبأ بهذم وهو « ةلبانحلا نم ركب يبأ رايتخا
 نم قرخلا مالك رهاظ وهو ءرذنملا نباو ءروث يبأو ٠ كلام بهذم وهو . عطقت : ةيناثلاو
 . ( 3077/8 ىنغملا ) رظنا . ةلبانحلا



 قفففي

 عطقيو « كيبأل كلامو تنأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل طقف نبالا

 ىلعألا بسنلا دومع عطقي ال : يعفاشلا لاقو « تابارقلا نم مهاوس ام

 : ةفينح وبأ لاقو « ءانبألا ءانبأو ءانبألاو دادجألاو بألا ينعي : لفسألاو

 الإ قرس نم لك دي عطقت :روث وبأ لاقو « ةمرحملا محرلا وذ عطقي ال
 ش . © عاجإلا هصصخ ام

 : كلام لاقف ؛ لاملا تيب نم وأ غلا نم قرس نيف مهفالتخا اهنمو

 ءايشألا يف لوقلا وه اذهف . ( عطقي ال : هباحصأ نم كلملا دبع لاقو « عطقي

 . ةيانجلا هذه يف بجي ام اهب بجي يتلا

 بجاولا يف لوقلا

 ينعأ « انركذ يتلا تافصلاب تدجو اذإ ةيانجلا هذه يف بجاولا امأو

 نأ ىلع اوقفتا مهنإف « ةقرسلا ةفص يفو قورسملا ءيشلا يفو قراسلا يف ةدوجوملا

 . عطقلا بجي مل اذإ مرغلاو ءةيانج يه ثيح نم عطقلا هيف بجاولا

 هبو ٠ عطقلا عم مرغلا هيلع : موق لاقف ؟ عطقلا عم مرغلا عمجي له اوفلتخاو

 اذإ مرغ هيلع سيل : موق لاقو « ةعامجو روث وبأو ثيللاو دمحأو يعفاشلا لاق

 عطقي ال دمحأ بهذمو ( ؟83/+ ينغملا ) ةلكسملا هذه ل ءاماعلا لاوقأ نم فلؤملا هركذ ام رظنا )١(

 نوعطقيو « مهلام ةقرسب عطقيف .. تاوخألاو ٠ ةوخإلاك ٠ براقألا رئاس امأ « دلو الو « دلاو

 . هلام ةقرسب

 . كلذ يف عطق ال : ةفينح وبأ لاقو ٠ يعفاشلا لاق هبو

 ش . ملعأ هللاو . هحجرن ام وهو

 هللا يضر يلعو ءرمع نع كلذ ىوريو ء ًاملسم ناك اذإ , لاملا تيب نم قرس نيف عطق الو )١(

 . يأرلا باحصأو « دمحأو ٠ يعفاشلاو « حلاو ٠ يعخنلاو ٠ يبعشلا لاق هبو « اههنع
 تيب نأ وهو ٠ ةهبش هيف نأل كلذو ( 5377/+ ينغملا ) رظنا . عطقي : رذنملا نباو « كلام لاقو

 . عيمجلل بيصن هيف لاملا



 قفقفت

 يروثلاو ةفينح وبأ لوقلا اذه لاق نمو « هنيعب هعاتم هنم قورسملا دجي م

 عبتأ ًاربوم ناك نإ : لاقف هباحصأو كلام قرفو ٠ ةعامجو ىليل يبأ نباو
 كلام طرتشاو « ىرثأ اذإ هب عبتي مل ًاسعم ناك نإو « قورسملا ةهقب قراسلا

 (” مماقلا نبا هنع ىكح ايف عطقلا موي ىلإ رسيلا ماود

 قحو « هلل قح : ناقح ةقرسلا يف عتجا هنأ نيرمألا نيب عمج نم ةدمعف

 اذإ هنم هذخأ ىلع اوعجأ امل مهنإف ًاضيأو ٠ هبجوم قح لك ىضتقاف « يمدآلل

 رئاس ىلع ًاسايق هناض يف نوكي نأ هدنع هنيعب دجوي م اذإ مزل هنيعب دجو
 هللا لوسر نأ فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نييفوكلا ةدمعو « ةبجاولا لاومألا

 فعضم ثيدحلا اذهو  «دحلا هيلع مقأ اذإ قراسلا مرغي ال » : لاق هِيَ

 هلصو دقو : لاق . عوطقم مهدنع هنأل :رمع وبأ لاق . ثيدحلا لهأ دنع

 . يئاسنلا هجرخو مهضعب

 تناك اذإ « اهكلام ىلع ةقورسملا نيعلا در بوجو يف معلا لهأ فلتخي ال: ةمادق نبا لاق )١(

 عطقي ملوأ عطق « ةيلثم تناك نإ« اهلثموأ . اهتمق در قراسلا ىلعف « ةفلات تناك اذإ امأف « ةيقاب

 « يعفاشلاو « ثيللاو « يتبلاو . دامو . يعخنلاو ٠ نسحلا لوق اذهو ٠ ارسم وأ « ًارسوم
 . دمحأو ءروث ينأو « قحسإو

 . عطقلا طقس « عطقلا لبق اهمرغ نإ « عطقلاو « مرغلا عتتجي ال : ةفينح وبأو ٠ يروثلا لاقو
 . ( 170 / 1 يبطرقلا ) و ( قباسلا ردصملا ) رظنا . مرغلا طقس « مرغلا لبق عطق نإو

 )١( تباشب سيلو « لسرم اذه : يئاسنلا لاق . ظفللا اذهب هننس يف يئاسنلا هاور ثيدحلا اذه .

 نب روسملاو : لاقو « هنيه عطق دعب قراسلا ىلع مرغ ال : ظفلب هننس يف ينطقرادلا هجرخأو
 نب ديعسو : لاق . لسرم وهف . هدانسإ حص نإف . فوع نب نمحرلا دبع كردي مل « ميهاربإ

 ظفلب « هدنسم » يف رازبلا هاورو . لاق ايف قدصو : ناطقلا نبا لاق . لوهجم مهاربإ :
 » نب نمحرلا دبع قلي مل مهاربإ نب روسللو : لاق « دحلا ةماقإ دعب هتقرس قراسلا نضي ال

 اذهب الإ فوع نب نمحرلا ديع نع ىوري ال : لاق « طسوألا همجعم » يف يناربطلا هاور . فوع
 يف قحلا دبع لاق . نجرلا دبع هدج نم عمسي مل ءروسلا نأل « لصتم ريغ وهو « دانسإلا
 هدجو ءروسملا نيب عاطقتالا عم هيفو « هباتك » يف ناطقلا نبا لاق . عطقنم هدانسإ : هماكحأ

 ةيلرلا بصن نم ىهتنا سنويو « لضفملا نيب رخآ عاطقنتا فوع نب نمحرلا دبع ) 501/5 ( .



 ففي

 « لوصألل فلاخم دحاو قح يف نيقح عاتجا نإ : نولوقي نويفوكلاو
 ًائيش قرس اذإ هنأ نوري انه نمو « مرغلا نم لذب وه عطقلا نإ نولوقيو
 ناسحتساف كلام ةقرفت امأو هيف عطقي ال هنأ يناث هقرس مث هيف عطقف أم
 سايق ريغ ىلع

 عطقلا لحم امأ . لحما مدع دنقو قرش نيفو هلحم يف رظنلاف عطقلا امأو

 : موق لاقو ءروهملا هيلع يذلا وهو « عوكلا نم قافتاب نيهلا ديلا وهف
 مهنإف « ةقرسلا يف ىنيلا هدي تعطق دق نم قرس اذإ امأف . طقف عباصألا

 ديلا دعب ىرسيلا هلجر عطقت : قارغلاو زاجحلا لهأ لاقف كلذ يف اوفلتخا
 دعب ىرسيلا ديلا عطقت : نيعباتلا ضعبو رهاظلا لهأ ضعب لاقو « ىنيلا
 022001277 . كلذ ريغ هنم عطقي الو « ىنيلا

 ىرسيلا لجرلا عطق ىلع مهقافتا دعب ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام فلتخاو
 وبأو نايفس لاقف ؟ ال مأ ةثلاث قرس نإ عطقلا فقي له . ىنملا ديلا دعب
 لاقو « طقف مرغلا ةثلاثلا يف هيلع افإو « لجرلا يف عطقلا فقي : ةفينح

 ةعبار قرس نإ مث , ىرسيلا هدي تعظق ةثلاث قرس نإ : يعفاشلاو كلام

 كلام لوق ينعأ ركي ينأو رع نع يورم نيلوقا الكو « ىنهلا هلجر تعطق
 , 9 ةفينح يبأو

 ةقراسلاو قِراّسلاو > : ىلاعت هلوق ديلا عطق الإ ري مل نم ةدمعف
 نم ةدمعو . طقف نيبراخملا يف الإ لجرألا ركذي ملو () 4 اَمُهَيِدْيَأ اوُمَطْقاَف

 هدي عطقف قرس دبعب يتأ هِيَ ينلا نأ » يور ام ديلا دعب لجرلا عطق
 يتأ مث , ىرسيلا هدي عطقف ةثلاثلا يف هب يتأ مث ء هلجر عطقف ةيناثلا مث ٠ ىنهلا

 يبطرقلا )و ( 510/8 ينغملا ) ةثلاثو « ةيناث ةرم قرس اذإ ايف ءاملعلا لاوقأل فلؤملا هركذ امرظنا )١(
 ات

 . ؟م ةيآ ةدئاملا (5)



 ففي

 هنيفو « هللا دبع نب رباج ثيدح نم اذه يورو « هلجر عطقف ةعبارلا يف هب

 هلوق هدريو « ثيدحلا لهأ دنع ركنم هنأ الإ 0« هلتقف ةسماخلا هذخأ مث »

 . التق ركذي 7 ةبوقع نهيفو شحاوف نه » مالسلاو ةالصلا هيلع

 دعب لجرلا عطق مالسلاو ' ةالصلا هيلع يبنلا نأ »سابع نبا ثيدحو

 ريغ نم عطقلا لحم بهذ اذإف , ةسماخلا يف بدؤي هنأ كلام دنعو « ديلا
 دسيلا ىلإ عطقلا لقتني : بهذلا يف لييقف . ءالش ديلا تناك نأب ةقرس

 . لجرلا ىلإ ليقو « ىرسيلا

 لصأ يف يذلا لصفلا نم عطقي : ليقف . مدقلا نم عطقلا عضوم يف فلتخاو

 : ليقو « نالخدي ال : ليقو ؛ عطقلا يف نابعكلا لخدي : ليقو « قاسلا

 ةقرسلا بحاصل نأ ىلع اوقفتاو . مدقلا طسو يف يذلا لصفملا نم عطقت اهنإ

 بيعش نب ورمع نع يور امل مامإلا ىلإ كلذ عفري مل ام قراسلا نع وفعي نأ
 نم ينغلب اف مكنيب دودحلا اوفاعت » : لاق ِهَقِي هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع

 دمحم تنب ةمطاف تناك ول » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ('« بجو دقف دح

 نب ديزي نب دمش هيفو : ظفاحلا لاق . رباج نع ينطقرادلا هاور ظفللا اذهب ثيدحلا اذه (1)
 قراسب ءيج : ظفلب ًاضيأ يئاسنلاو « دواد وبأ هاورو . فيعض وه : ينطقرادلا لاق . نانس

 هب ءيج مث « عطقف « هوعطقا لاق « قرس افإ هللا لوسراي اولاقف « هولتقأ لاقف « هنلَم ينلا ىلإ

 : لاق « كلذك هركذف «« هوعطقا ٠ : لاق قرس امن هللا لوسر اي : اولاق « هولتقا : لاقف « ةيناثلا ىف

 ىلع ىقلتساف « معنلا دبرم ىلإ انقلطناف : رباج لاق « هولتقا » : لاقف « ةسماخلا هب ءيجف
 نب بعصم هدانسإ يفو « ةراجحلا هيلع انيمرو «رثب يف هانيقلأف « هانررتجا مث « هانلتقف « هرهظ
 | . تباث

 رظنا . حيحم شيد هيف ألو ,ركنم ثيدشلا ذه + وتاب بل: يئاسنلا لاق دقو

 , .٠ ( 58/4 صيخلتلا )

 نع يئاسنلاو « واد بأ اور « بجو دنقف « د نم ينفب اف متيب دودحلا اوامت ه ثيدح (

 . هححصو « مالا هجرخأ كلذكو « هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع

 . (راطوألا لين ) رظنا . حيحص بيعش نب ورمع ىلإ هدنسو : ةظفاحلا نع آلقن يناكوشلا لاق



 قزف

 . « ؟ هب قيتأت نأ لبق كلذ ناك اله » ناوفصل هلوقو « دحلا اهيلع تقأل

 هبهو دقو مامإلا ىلإ عفريف عطقلا هيف بجي ام قرسي قراسلا يف اوفلتخاو

 كلام لاقف . عطقلا لبقو عفرلا دعب هل هبه وأ « ةقرس ام ةقرسلا بحاص

 : ةفئاطو ةفينح وبأ لاقو « مامإلا ىلإ عفر دق هنأل  دحلا هيلع : يعفاشلاو

 .. هيلع دح ال

 نب هللا دبع نب ناوفص نع باهش نبا نع كلام ثيدح روهمجلا ةدمعف

 ىلإ ةيمأ نب ناوفص مدقف ٠ كله رجاهي مل نم نإ » هل ليق هنأ ةيمأ نب ناوفص
 ناوفص ذخأف « هءادر ذخأف قراس ءاجف هءادر دسوتو دجسملا يف مانف « ةنيدملا

 ٠ هدي عطقت نأ لَم هللا لوسر هب رمأف « هَل هللا لوسر ىلإ هب ءاجف قراسلا
 هللا لوسر لاقف , ةقدص هيلع وه هللا لوسراي اذه درأ مل : ناوفص لاقف

 () « هب ينيتأت نأ لبق الهف » : ِهََم

 ةقرسلا هب تبثت اهف لوقلا

 رارقإب تبثت اهنأ ىلعو « نيلدع نيدهاشب تبثت ةقرسلا نأ ىلع اوقفتاو
  هسفن ىلع هرارقإ : راصمألا ءاهقف روهمج لاقف « دبعلا رارقإ يف اوفلتخاو . رحلا

 دبعلا رارقإب بجي ال : رفز لاققو « ًامرغ هيلع بجوي سيلو « هدحل بجوم
 حيرش لاق هبو « هالومل الام هنوكل هدي عطق الو هلتق بجوي امب هسفن ىلع

 .« هعوجر لبق ةهبش ىلإ رارقإلا نع عجر نإو .« ةعامجو ةداتقو يعفاشلاو

 نويدادغبلا ىح اذكه « ناتياور كلذ يف كلام نعف ةهبش ريغ ىلإ عجر نإو

 وه اغإو « ضرغلا اذهب قيلي سيل ليصفت كلذ يف نيرخأتمللو ٠ بهذملا نع
 . بهذملا عيرفتب قك

 . (راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا ..يذمرتلا الإ ةسخخلا هاور ةيمأ نب ناوفص ثيدح (1)



 7 ووو

 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو .. ميحرلا نمحرلا هللا مس

 ايلست ملسو هبحصو

 ةبارحلا باتك

 هللا َنوُبِراَحُي نينا م ءاَرَج اَمْنِإ » : ىلاعت هلوق باتكلا اذه يف لصألاو

 نيبراحملا يف يه روهجلا دنع ةيآلا هذه نأ كلذو . ةيآلا "04 هَلوُسَرَو

 هيلع يبنلا نامز يف اودتترا نيذلا رفنلا يف تلزن اهنإ : سانلا ضعب لاقو

 مهديأ تعطقف مَ هللا لوسر مه رمأف« لبإلا اوقاتساو مالسلاو ةالصلا

 َنيذُنا اَّلِإ » : ىلاعت هلوقلا 'نييراحلا يف اهنأ حيحصلاو . مهنيعأ تلمسو مهلجرأو

 يف ةطرتشم مهيلع ةردقلا | مدع سيلو 4 ْمِهْيَلَع اوُرِدْقَت نأ ٍلْبَق نم اوُباَت

 ظ . نيبراحلا يف اهنأ يقبف رافكلا ةبوت

 يف رظنلا : اهدحأ : باوبأ ةسخ يف رصحني باتكلا اذه لوصأ يف رظنلاو
 . براحملا ىلع بجي ايف : ثلاشلاو ٠ براحملا يف رظنلا : : يناثلاو ٠ ةبارحلا

 هذه تبثت اذامب : سماخلاو ٠ .ةبوتلا يهو . هنع بجاولا طقسم يف : عبارلاو

 )1 . ةيانجلا
 ا
 )١( ةيآ ةدئاملا 58 . ْ

 يف تلزن اهنأ روهجلا هيلع يذلاف « ةيآلا هذه لوزن ببس يف سانلا فلتخا : يبطرقلا لاق
 | 2 ... ةصقلا ركذو . كلام نب سنأ نع ةّثألا ىور نيينرعلا

 قل هللا لوسر نيبو « مهنيب ناك باتكلا لهأ نم موق ببسب تلزن اهنأ سابع نبا نع يورو
 نبا نع دواد بأ فنصم يفو « ضرألا يف اودسفأو « ليبسلا اوعطقو « دهعلا اوضقنف « دهع
 فيعض اذهو : يبطرقلا لاق . نيسحلاو « ةمركع كلذب لاق نمو . نيكرشملا يف تلزن اهنأ سابع
 | . كلذ يف ةتباثلا ثيداحألا صوصنل لوألا حيحصلاو : لاق

 نيماسلا نم جرخ نيف تلزن ةيآلا : يأرلا باحصأو « روث وبأو ٠ يعفاشلاو ٠ كلام لاقو

 . داسفلاب ضرألا يف ىعسيو « ليبسلا عطقي

 . ( 128/5 ) رظنا . حيحص كلام لوق : رذنملا نبا لاق

 . 56 ةئآ ةدئاملا (؟)





 ؟

 ' لوألا بابلا

 .ةبارحلا يف رظنلا يف

 ءرصملا جراخ ليبسلا عطقو حالسلا راهشإ اهنأ ىلع اوقفتاف « ةبارحلا امأف
 « ءاوس هجراخو رصملا لخاد : كلام لاقف ء رصملا لخاد براح نيف اوفلتخاو

 ةكوشلا ىنعم امنإو « ددعلا طرتشي مل ناك نإو . ةكوشلا يعفاشلا طرتشاو

 امنإ ةبلاغملا نأل ؛ نارمعلا نع دعبلا اهيف طرتشي كذلو « ةبلاغملا ةوق هدنع

 ناطلسلا فعض اذإ هنإ : يعفاشلا لوقي كلذكو « نارمعلا نع دعبلاب قأتت

 »2 سالتخا هدنع وهف كلذ ريغ امأو »2 ةبراحم تناك رصملا يف ةبلاغملا تدجوو

 . رصملا يف ةبراحلا نوكت ال : ةفينح وبأ لاقو

 ٠ يناثلا بابلا

 .براخما يف رظنلا يف

 سلا وهو « ةبارحلا لبق ًانوقخ همد ناك نم لك وهف : براحملا امأف

 ظ . يمذلاو





 فرقت

 ثلاثلا بابلا

 براحملا ىلع بجي اهف

 قحو هلل قح هيلع بجي هنأ ىلع اوقفتاف « براحم لا ىلع بجي ام امأو
 عطقو يديألا عطقو بْلّصلاو لدتقلا وه هللا قح نأ ىلع اوقفتاو « نييمدآلل
 يف اوفلتخاو . ةبارحلا ةيآ يف ىلاعت هللا صن ام ىلع يفنلاو ٠ فالخ نم لجرألا
 ؟ براحملا ةيانج ردق ىلع ةبترم وأ رييختلا ىلع يه له « تابوقعلا هذه
 يف الو هعطق يف رييخت مامإلل سيلو « هلتق نم دبالف لتق نإ : كلام لاقف
 . هبلص وأ هلتق يف رييختلا امنإو « هيفن

 وأ هلتق يف رييختلا افإو « هيفن يف رييخت الف لتقي مو لاملا ذخأ نإ امأو
 يف ريخم هدنع مامإلاف طقف ليبسلا فاخأ اذإ امأو . فالخ نم هعطق وأ هبلص

 كلذ يف عجار رمألا نأ هدنع رييختلا ىنعمو . هيفن وأ هعطق وأ هبلص وأ هلتق

 داهتجالا هجوف ءريبدتلاو يأرلا هل نمم براحلا ناك نإف « مامإلا داهتجا ىلإ
 وذ وه افإو هل يأر ال ناك نإو . هررض عفري ال عطقلا نأل « هبلص وأ هلتق
 نيتفصلا نيتاه نم ءيش هيف سيل ناك نإو « فالخ نم هعطق سأبو ةوق

 . يفنلاو برضلا وهو « هيف كلذ رسيأب ذخأ

 يه ةبوقعلا هذه نأ ىلإ ءاماعلا نم ةعامجو ةفينح وبأو يعفاشلا بهذو

 نيبراحلا نم َلَتَقُي الف « هيلع اهبيترت عرشلا نم مولعملا تايانجلا ىلع ةبترم
 لاملا ذخأي مل نم الإ ىفني الو « لاملا ذخأ نم الإ عطقي الو « لتق نم الإ

 . لتق الو

 « لتقي مل وأ لتق ءاوسو « قالطإلا ىلع مهيف ريخم مامإلا لب : موق لاقو
 وأر ييختلل ةيأآلا يف « وأ » فرح له فالخلا ببسو ٠ (هذخأي موأ لاملا ذخأ

 تعطق . لاملا ذخأو « فاخأ نف , هلعف ردقب دحلا هيلع ماقي : ةفئاط لاق : يطرقلا لاق )١(



 فكيت

 ليصفتلا ىلع نييراحلا نم ضعبلا لمح كلامو ؟ مهتايانج بسح ىلع ليصفتلل
 هنإ : موق لاقف « اوُبْلَصُي وأ » : هلوق ىنعم يف اوفلتخاو . رييختلا ىلع ضعبلاو
 . ًاعم بلصيو لتقي هنأ كلذ ىنعم لب : موق لاقو « ًاعوج تومي. ىتح بلصي
 هنإ ليقو « بهشأ لوق وهو ٠ بلصي مث الوأ لتقي : لاق نم مهنم ءالؤهو
 نمو « نوشجاملا نباو مساقلا نبا لوق وهو ٠ ةبشخلا يف لتقي مث أّيح بلصي
 هنأ ىأر نمو « بلصلا لبق هدنع هيلع ىلص بلصي مث آلوأ لتقي هنأ ىأر
 فلخ فقي : ليقو « هل ًاليكنت هيلع يلصي ال : مهضعب لاقف ةبشخلا يف لتقي
 . هيلع يلصيو ةبشخلا

 ىلإ داعي لهو . هيلع يلصو اهنم لزنأ ةبشخلا يف لتق اذإ : نونحس لاقو
 ىقبي ال هنأ هباحصأو ةفينح وبأ بهذو « هنع نالوق هيف ؟ ةالصلا دعب ةبشخلا

 اذإف « بلص مث , هلجرو ء هدي تعطق ٠ « لتقو « لاما ذخأ نإو ٠ فالخ نم هلجرو « هدي -
 « سابع نبا لوق اذهو . يفن لتقي لو « لاملا ذخأي مل وه نإو . لتق لاما ذخأي ملو « لتق لتق
 ذخأ اذإ : فسوي وبأ لاقو . مهريغو « يناسارخلا ءاطعو « يعخنلاو ءزلحم يبأ نع كلذ يورو
 : ةفينح وبأ لاقو . ًابولصم ةبرحلاب ٠ ثيللا لاقو « ةبشخلا ىلع لتقو « بلص ٠ لتقو « لالا
 ؛ لاملا ذخأ اذإو ء فالخ نم هلجرو هدي تعطق لتقي ملو « لالا ذخأ اذإو « لتق ' «, لتق اذإ
 ؛ هلتقو « عطقي مل « ءاش نإو « هلجرو هدي عطق ءاش نإ« هيف ريم ناطلسلاف « « لتقو
 . يعازوألا هوحنو « ءيش لك ىلع يتأي لتقلا : فسوي وبأ لاقو . هبلصو
 , ىرسيلا هلجر تمطق مث « تمسحو « ىنيلا هدي تعطق ؛ , لاملا ذخأ اذإ : يعفاشلا لاقو
 ذخأ اذإو « لتق « لتق اذإو « ةبارحلاب ةقرسلا ىلع تداز ةيانجلا هذه نأل « يلخو « تمسحو
 « ثكو ء رْضح نإو « مايأ ةث * بلصي : لاق هنأ هنع يورو ٠ بلصو « لتق « لتقو لاملا
 . سبح «؛ودعلل ًاءدر ناكو « بيهو

 . يعفاشلا لوقك هلجرو « هدي تعطق « لاما ذخأ نإو « لتق « لتق نإ : دمحأ لاقو
 . برشلاو « لكألاو « ةالصلا نيبو « هنيب لاحيف « لتقلا لبق بلصي نأ يغبني ال : موق لاقو
 . ةلثملا نع نيم هللا لوسر يهنل « ابولصم لتقي نأ هركأ : يعفاشلا نع يكحو
 « سابع نبا نع يورم وهو : كلام لاق كلذكو « ةيآلا رهاظ ىلع ريخم مامإلا : روث وبأ لاقو
 رظنا . يمخنلاو ,« كاحضلاو ء دهاجبو ءزيزعلا دبع نب رمجو « بيسلا نب دييعس لوق وهو
 . ( ٠6١/1 يبطرقلا )
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 ْمُهَلَجْرَأَو مهيِدُيَأ َعّطَقُت وأ » : هلوق امأو . مايأ ةثالث نم رثكأ ةبشخلا ىلع
 تعطق داع نإ مث « ىرسيلا هلجرو ىنيلا هدي عطقت نأ هانعف « فآلخ نم

 . ىنملا هلجرو ىرسيلا هدي

 ىرسيلا هدي عطقت : مماقلا نبا لاقف « ىنيلا هل نكت مل اذإ فلتخاو

 . ىرسيلا هلجرو ىرسيلا هدي عطقت : بهشأ لاقو « ىنملا هلجرو

 يفنلا نإ : ليقف "4 ٍضْرألا نم اوّقَنُي وأ > : هلوق يق ًاضيأ فلتخاو
 . ىلإ هيف نجسيف دلب ىلإ دلب نم ىفني نأ وه يفنلا نإ : ليقو « نجسلا وه

 لقأ نيدلبلا نيب نوكيو « كلام نع مساقلا نبا لوق وهو « هتبوت رهظت نأ |
 لاقو « ةفينح وبأ لاق لوألابو « كلام نع نالوقلاو « ةالصلا هيف رصقت ام
 امأف « مهيلع دحلا ةماقإل مامإلا نم مهرارف وه يفنلا ىنعم : نوشجاملا نبا

 ء دوصقم ريغف يفنلا امأ : يعفاشلا لاقو « الف هيلع َرَدَقُي نأ دعب ىَمْنُي نأ

 . عابتالاب دالبلا يف مهاندرش اوبره نإ نكلو

 نع اهلكو ًاًئاد نجسيو ىفني اذه ىلع ليقف ٠ ةدوصقم ةبوقع يه : ليقو

 ضرأ ىلإ مالسإلا ضرأ نم يأ : « اوَقُْي ؤأ » ىنعم ليقو « يعفاشلا
 . برحلا

 نأ ْوَلَو » : ىلاعت هلوقل مهنطو نع مهبيرغت يفنلا نأ وه رهظي يذلاو

 ىوسف . ةيألا ") 4 ْمُكِراَيِد نِم اوُجّرْخا وأ مُكَْشنأ اوُلتْقا نأ ْمْيَلَع اَنْبَتَك
 برضلاك تابوقعلا نم ةداعلاب ةفورعم ةبوقع يهو . لتقلاو يفنلا نيب

 . فرعلاب الو ةداعلاب ال ًافورعم سيلف اذه ىوس هيف لاقي ام لكو « لتقلاو
 اني اني

 . 5* ةيآ ةدئاملا 0)

 . 55 ةيآ ءاسنلا ()





 افيسنإ

 عبارلا بابلا

 ةبوتلا نم هنع بجاولا طقسم يف

 الإ » : ىلاعت هلوق هيف لصألا نإف هيلع بجاولا قحلا طقسي ام امأو

 .ةعبرأ يف كلذ نم فلتخاو . 274 ْمِهْيَلَع اوٌردْفَت نأ ٍلْبَق نِم اوُباَت َنيِذْلا
 : عضاوم

 يذلا براحملا ةفص اف تلبق نإ : يناثلاو ؟ هتبوت لبقت له : اهدحأ
 رهشأ وهو هتبوت لبقت هنإ لوق : نيلوق كلذ يف معلا لهأل نإيف ؟ هتبوت لبقت

 هنإ : لوقو 4 ْمِهْيَلَع اوُرِدْقَت نأ لبق نم اوُباَت نيذلا الإ > : ىلاعت هلوقل
 . 9 نيبراحملا يف لزنت مل ةيآلا نإ لاق نم كلذ لاق هتبوت لبقت ال

 : لاوقأ ةثالث ىلع اهيف اوفلتخا مهنإف حلا طقست يقلا ةبوتلا ةفص امأو

 تأي مل نإو هيلع وه ام كرتي نأ امههدحأ : نيهجوب نوكت هتبوت نأ : اهدحأ
 مساقلا نبا بهذم وهو ًاعئاط مامإلا يتأيو هحالس يقلي نأ : يناثلاو « مامإلا

 هعضوم يف سلجيو هيلع وه ام كرتي نأب نوكت امنإ هتبوت نأ : يناثلا لوقلاو

 اذهو ءدحلا هيلع ماقأ هتبوت رهظت نأ لبق مامإلا قأ نإو « هناريجل رهظيو

 « مامإلا ىلإ ءيجماب نوكت افإ هتبوت نإ : ثلاثلا لوقلاو ٠ نوشجاملا نبا لوق

 نأ لبق ّدخأ نإ ماكحألا نم ًامكح هنع كلذ طقسي مل هيلع وه ام كرت نإو

 مامإلا يتأي نأب نوكت اهنإ : ليق هتبوت نأ وه كلذ ليصحتو « مامإلا يقأي

 )١( ؟؟ ةيآ ةدئاملا .

 مهنع هقح طوقسب ريخأو « مهيلع ردقي نأ لبق نيبئاتلا زعو لج هللا ىنثتسا : يبطرقلا لاق ()
 بات نمو « طقست الف « نييمدآلا قوقحو « صاصقلا امأ « ميحر روفغ هللا نأ اوماعاف > هلوقب

 طقسي هنإ لوق يعفاشللو « هيلع دودحلا ماقتو . عفنت ال ةبوتلا نأ ةيآلا رهاظف « ةردقلا دعب

 « هريغ وأ « ناك « ًاصاصق يمدآلا قح هب قلعت ام نأ هبهذم نم حيحصلاو « ةبوتلاب دح لك

 . ( يبطرقلا ) رظنا . هيلع ةردقلا لبق ةبوتلاب طقسي ال هنإف



 ضرما

 ء طقف ةردقلا لبق هتبوت ترهظ اذإ نوكت.اهنإ : ليقو « هيلع َرَدْقُي نأ لبق

 مهنإف « هتبوت لبقت يذلا براحملا ةفص امأو . ًاعيمج نيرمألاب نوكت : ليقو

 نأ يناثلاو . برحلا رادب قحلي نأ اهدحأ : لاوقأ ةثالث ىلع ًاضيأ اهيف اوفلتخا
 مل وأ برحلا رادب قحل نكت مل وأ ةئف هل تناك امفيك ثلاشلاو . ةئف هل نوكت

 هل : ليقف « لزني نأ ىلع مامإلا هنمأف عنتما اذإ براحملا يف فلتخاو

 . كرشملا نمؤي افنإ هنأل هل نامأ ال : ليقو « ةبارحلا دح هنع طقسيو نامألا

 نأ : اهدحأ : لاوقأ ةعبرأ ىلع كلذ يف اوفلتخاف « ةبوتلا هنع طقست ام امأو
 هللا قوقح نم كلذ ىوس اب ذخؤيو « طقف ةبارحلا دح هنع طقست ا ةبوتلا

 . كلام لوق وهو « نييمدآلا قوقحو

 نم هللا قوقح عيمجو ةبارحلا دح هنع ظقست ةبوتلا نأ : يناثلا لوقلاو

 .ءامدلاو لاومألا نم سانلا قوقحب عبتيو « ةقرسلا يف عطقلاو بارشلاو انزلا
 . لوتقملا ءايلوأ وفعي نأ الإ

 لاومألا يفو ءامدلاب ذخؤيو « هللا قوقح عيمج عفرت ةبوتلا نأ : ثلاغلاو

 طقست ةبوتلا نأ : عبارلا لوقلاو . مهمذ عبتت الو مهديأ يف هنيعب دجو امب
 متاق لاومألا نم ناك ام الإ مدو لام نم نييمدآلا قوقحو هللا قوقح عينج

 . هديب نيعلا



 ضرنو

 سماخلا بابلا

 ' ةيانجلا هذه تبغت اذامب

 ةداهش لبقي كلامو . ةداهشلاو رارقإلابف دحلا اذه تبقي اذامب امأو
 مهيلع ةقفرلا لهأ ةداهش زوجت : يعفاشلا لاقو +.مموبلس نيذلا ىلع نيبولسملا

 ةبارحلا كلام دنع تبثتو « هوذخأ الام مهئاقفرل الو مهسفنأل اوعَّدَي مل اذإ

 . عامسلا ةداهشب
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 لصف

 ليوأتلا ىلع نيب احلا كح يف

 دحاو ىلع ردق اذإف « مامإلا مهيراحم نإف ٠ ليوأتلا ىلع نيبراحلا كح امأو
 هلتقي نأ مامإلل نإ : لاق ًاكلام نإف « ةّئاق برحلا تناك اذإ الإ لتقي مل مهنم

 . نيماسملا ىلع هباحصأل هنوع نم فاخي امل كلذ ىأر نإ

 وعدي ال يذلا يعدبلا مح هككح نإف  برحلا ءاضقنا دعب رسأ اذإ امأو

 بتي مل نإف باتتسي : ليقو ٠ لتق الإو بات نإف باتتسي وهف « هتعدب ىلإ

 . لآملاب نورفكي افإ عدبلا لهأ رثكأو ٠ لتقي الو بدؤي

 مهنأ : لآملاب ريفكتلا ىنعمو لآملاب ريفكتلا يف كلام لوق فلتخاو

 مثو رفكلا اهنع مزلي لاوقأب نوحرصي نكلو ءرفك وه لوقب نوحرصي ال

 ماقي ال نأ اوبات اذإ مهكحف « مهب رفظ اذإ قوقحلا نم ءالؤه مزلي ام امأو

 دريف هديب دجوي نأ الإ لاملا نم اوذخأ ام مهنم ذخؤي الو « ةبارحلا دح مهيلع

 لوق وهو لتقي : ليقف ؟ لتق نمب ًاصاصق لتقي له اوفلتخا افنإو . هبر ىلإ
 لاق هبو « لتقي ال : كلام نع نوشجاملا نباو فرطم لاقو « غبصأو ءاطع

 لاتق هلصأ « ةتب رفاكب سيلف ليوأتلا ىلع لتاق نم لك نأل ءروهج ا
 . لوأتملا ال ٍبِّدَكْلا وه ةقيقحلاب رفاكلا كلذكو « ةباحصلا



 ضرك

 ٠ دترملا مكح يف باب

 هلوقل لجرلا لتقي هنأ ىلع اوقفتاف « براحي نأ لبق هب رفظ اذإ دترملاو

 لهو ةأرملا لتق يف اوفلتخاو 7 « هولتقاف هنيد لدب نم » مالسلاو ةالصلا هيلع
 : ةفينح وبأ لاقو « ةأرملا لتقت : روهملا لاقف ؟ لتقت نأ لبق باتتست

 « كلذ يف دراولا مومعلا اودتعا روهملاو . ةيلصألا ةرفاكلاب اههبشو لتقت ال

 يف طرش كلام نإف ةباتتسالا امأو . مالسإلا تعجار نإو لتقت : اولاقف موق ذشو

 .رمع نع هاور ام ىلع كلذ هلتق

 هنإف هيلع رهظ مث دترملا براح اذإ امأو . هتبوت لبقت ال : موق لالقو

 رادب قحل نأ دعب وأ مالسإلا رادب هتبارح تناك « باتتسي الو ةبارحلاب لتقي

 . مسي نأ الإ « برحلا

 فلتخي هنإم « ذخؤي نأ لبق وأ ذخأ نأ دعب براحلا دترملا مسأ اذإ امأو

 مسي يبرحلاك كلام دنع وهف برحلا راد يف هتبارح تناك نإف , هكح يف

 . هدادترا لاح يف لعف امم ءيش يف هيلع ةعبت ال

 ةبارحلا كح هنع هٌمالسإ ّطَقْمُي هنإف « مالسإلا راد يف هتبارح تناك نإ امأو

 « ملسأ مث مالسإلا راد يف هتدر يف ىنج اذإ دترملا كح ىنج اهف هكحو « ةصاخ
 موي ربتعا نم دترملا كح هكح : لاقف هيف كلام باحصأ فلتخا دقو

 . محلا موي ربتعا نم ملسملا كح هكح : لاقو « ةيانجلا

 « ًارفك لتقي : كلام لاقف ءرحاسلا مح يف بابلا اذه يف فلتخا دقو

 . ("رفكلا عم الإ لتقي ال نأ لصألاو  لتقي ال : موق لاقو

0# * 

 )١( صيخلتلا ) رظنا . ةشئاع نع طسوألا يف يناربطلاو « س ابع نبا نع يراخبلا هآور ( .

 )( َىَقْرَو دقع وه : ةمادق نبا لاق ٠ ندب يف رثؤي ًائيش لمعي وأ « هبتكي وأ « هب ملكتي مالكو



 « ضرمي ام هنمو « لتقي ام هنف « ةقيقح هلو . هل ةرشابم ريغ نم هلقع وأ « هبلق وأ ءروحسملا -
 ضغبي امو « هجوزو « ءرملا نيب قرفي ام هنمو « اهأطو هعنيف « هتأرما نع لجرلا ذخأي امو
 باحصأ ضعب بهذو « يمعفاشلاو « دمحأ لوق اذهو نينثا نيب ببحي وأ «رخآلا ىلإ امهدحأ

 . لييخت وه اغإو « هل ةقيقح ةقيقح ال هنأ ىلإ يعفاشلا

 نأ زاج « هوحنو , ناخدك ءروحسملا ندب ىلإ لصي ًائيش ناك نإ : ةفينح يبأ باحصأ لاقو

 زوجي الف « ءيش هندب ىلإ لصي نأ ريغ نم توملاو ء ضرملا لصحي نأ امأف « كلذ هنم لصحي
 ينغملا ) رظنا . تاداعلا قرخي كلذ نأل « ءايبنألا ةزجعم تلطبل ءزاج ول هنأل ء كلذ

 2( ه8

 . ملعلا لهأ نيب عامجإب مارح ههلعتو ءرحسلا معتو

 هنأ ىلع لدي ام هنع يورو . هتحابإ وأ ٠ ههيرحت دقتعا ءاوس « لتقيو « دمحأ دنع رفكيو

 . لبنح هنع ئور رفكي ال

 هنأ دقتعا نإو ءرفك ؛ ءاشي ام هل لمفت نيطايشلا نأ دقتعا نإ : ةفينح يأ باحصأ لاقو

 ملو « قسف الإو .. نفك . رجسلا لج دقتعا وأ ءرفكلا بجوي ام دقتعا نإ : ؛ يمئاشلا لاقو

 . ( 1601/8 ىتغملا ١ رظتا . رفكي
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 هلآو دمع انديس ىلع هللا ىلصو ... محرلا نمحرلا هللا مسب

 ايلست سو هبحصو

 ةيضقألا باتك

 زوجي نم ةفرعم يف : اهدحأ : باوبأ ةتس يف رصحنت باتكلا اذه لوصأو

 ىضقي ام ةفرعم يف : ثلاثلاو . هب ىضقي ام ةفرعم يف : يناثلاو . هؤاضق

 ةيفيك يف : سماخلاو . هلوأ هيلع ىضقي نم ةفرعم يف : عبارلاو . هيف
 . ءاضقلا تقو يف : سداسلاو . ءاضقلا

 لوألا بابلا

 هؤاضق زوجي نم ةفرعم يف

 امأف . لضفأ هب نوكي اهفو « هؤاضق زوجي نهف بابلا اذه يف رظنلا
 . ًالدع ًالقاع ًاركذ ًاغلاب ًااسم ْأَرُح نوكي نأف . زاوجلا يف ةطرتشملا تافصلا

 اوفلتخاو . هب مح ام يضميو لزعلا بجوي قسفلا نإ : بهذملا يف ليق دقو
 لهأ نم نوكي نأ بجي : يعفاشلا لاقف . داهتجالا لهأ نم هنوك يف

 مح زوجي: ةفينح وبأ لاقو «بهذملا نع باهولا دبع ىح هلثمو « داهتجالا
 تامدقللا يف هيلع هللا ةمحر  يدج هاكح امرهاظ وهو : يضاقلا لاق . يماعلا

 . ةبحتسملا تافصلا نم هيف داهتجالا نوك لعج هنأل بهذملا نع

 ةحص يف طرش يه : روهمجلا لاقف « ةروكذلا طارتشا يف اوفلتخا كلذكو

 لاق , لاومألا يف ًايضاق ةأرملا نوكت نأ زوجي : ةفينح وبأ لاقو « محلا
 لاق « ءيش لك يف قالطإلا ىلع اتلاح ةأرملا نوكت نأ زوجي : يربطلا
 ةأرملا ءاضق در نف . ةيرحلا طارتشا يف ًافالتخا مهنيب ملعأ الو : باهولا دبع

 . اهتمرح ناصقنل دبعلا ىلع ًاضيأ اهساقو « ىربكلا ةمامإلا ءاضقب ههبش

 ىأر نمو « لاومألا يف اهتداهش زاوجب ًاهيبشتف لاومألا يف اهكح زاجأ نمو



 فضن

 نيب لصفلا هنم قأتي نم لك نأ وه لصألا نإ : لاق ءيش لك يف ًاذفان اهكح
 . ىربكلا ةمامإلا نم عامجإلا هصصخ ام الإ زئاج هكحف سانلا

 عمسلا نأ كلام بهذم يف فالخ الو « هيف فالخ الف ةيرحلا طارتشا امأو

 .هتيالو زاوج يف ًاطرش سيلو هتيالو رارقسا يف ةطرتشم مالكلاو رصبلاو
 يلو اذإ اذهف ءزاوجلا يف طرش يه ام بهذملا يف يضاقلا تافص نم نأ كلذو

 يف ًاطرش تسيلو رارتسالا يف طرش يه ام اهنمو . هب كح ام عيمج خسفو لزع
 نمو . ًارْوَج نوكي نأ الإ هب كح ام ذفنو لِزَع ءاضقلا يلو اذإ اذهف ءزاوجلا

 . تافص ثالثلا هذه مهدنع سنجلا اذه

 نوكي نأ زيجي يعفاشلاو « ًادحاو نوكي نأ كلام دنع ءاضقلا طرش نمو

 طرش نإو ء هيف مكحي ام اهنم دحاو لكل مير اذإ نانثا نايضاق رصلا يف

 : ناهجوف امههنم دخاو لكل لالقتسالا طرش نإو ءزجي مل كح لك يف اهقافتا

 نأ بجو امهدحأ رايتخا يف ناصخلا عزانت اذإو : لاق « عنملاو ءزاوجلا

 . مهبتك يف سانلا اهركذ دقو « ةريثكف ءاضقلا لئاضف امأو . هدنع اعرتقي

 هيلع هنوكل هزاوج نيبألاو « ًايضاق نوكي نأ زوجي له يمألا يف اوفلتخا دقو
 . ًاعيمج نالوقلا يعفاشلا نعو ءزوجي ال : موق لاقو « ًايمأ مالسلاو ةالصلا
 مح زاوج يف فالخ الو « زجعلا عضومل هب ًاصاخ كلذ نوكي نأ لحي هنأل

 فرعأ فالخ ال هئاضق ةحص يف طرش يضاقلل هتيلوتو « مظعألا مامإلا
 . ةيف

 لاوب سيل نمت نايعادنملا هيضر نم كح ذوفن يف بابلا اذه نم اوفلتخاو
 . ماكحألا ىلع

 وبأ لاقو ءزوجي ال : هيلوق دحأ يف يعفاشلا لاقو ءزوجي : كلام لاقف

 . دلبلا يضاق مح هكح قفاو اذإ زوجي : ةفينح

#0 0# 



 "داضطنو

 يناثلا بابلا

 هب ىضقي ام ةفرعم يف

 ًاقح ناك قوقحلا نم ءيش لك يف كحي يضاقلا نأ اوقفتاف , محي اهف امأو
 دقعي هنأو ىنعملا اذه يف مظعألا مامإلا نع بئان هنأو « نييمدآلل ًاقح وأ هلل
 هيف ؟ ةعماجلا دجاسملا يف ةّمألا مدقي لهو . ءايصوألا مدقيو ةحكنألا

 . هل نذؤي نأ الإ رفسلاو ضرملا يف فالخ هيف ؟ فلختسي له كلذكو « فالخ

 ىلع ريجحتلا يف رظنيو « ةالولا نم كلذ ريغ يف الو ةايحلا يف رظني سيلو

 مل نإو « هب هل موكحملل ١ هلحي مكاحلا هيف محي ام له بابلا اذه عورف نمو
 يذلا رهاظلا ماحلا كح نأ ىلع اوعمجأ مهنأ كلذو ؟ ًالالح هسفن يف نكي
 هيلع هلوقل ةصاخ لاومألا يف كلذو « ًالالح مرحي الو ًامارح لحي ال هيرتعي

 نحلأ نوكي نأ مضعب لعلف يلإ نوصتخت متإو رشب انأ امنإ » مالسلاو ةالصلا
 نم ءيشب هل تيضت نف « هنم عمسأ ام وحن ىلع هل يضقأف ضعب نم هتجحب
 . © «رانلا نم ةعطق هل عطقأ امإف « ًائيش هنم ذخأي الف هيخأ قح

 قح هنأ ماحلا نظي يذلا رهاظلاب هدقع وأ حاكنلا ةصع لح يف اوفلتخاو

 نأ نود ماحلا كح رهاظب لالح مرحي الو « مارح لحي ال ذإ ٠ قحب سيلو
 جورفلاو لاومألا : روهملا لاقف ؟ ال مأ كلذ لحي له كلذك نطابلا نوكي
 نأ لثم كلذو « ًالالح مرحي الو ًامارح اهنم ماحلا كح لحي ال « ءاوس كلذ يف

 « ةجوزب هل تسيل يبنجأ لجرل ةجوز اهنأ ةيبنجأ ةأرما يف روز دهاش دهشي
 . محلا رهاظب ماحلا اهلحأ نإو هل لحت ال : روهجللا لاقف

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو . ةلحن « ةيمالسإلا بتكلا راد » ةخسن يف .

 ةعاجلا هاور « .. رشب انأ امنإ » ثيدح (؟) .
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 مومع روهجلا ةدمعف . "2 هل لحت : هباحصأ روهمجو ةفينح وبأ لاقو
 نأ مع دنقو ٠ عرشلاب تباث ناعللاب محلا نأ ةيفنحلا ةهبشو « مدقتملا ثيدحلا

 نعالملا اهجوز ىلع ةأرملا مرحيو ةقرفلا بجوي ناعللاو ٠ بذاك نينعالتملا دحأ
 كلذكو . ماحلا محب الإ هيلع مرحت ملف بذاكلا وه ناك نإف « هريغل اهلحيو اهل

 , ءاهقفلا رثكأ لوق ىلع اهتقرف بجوي ال اهانز نأل « ةبذاكلا يه تناك نإ

 . بذاك اهدحأ نأب معلل ةبوقع تعقو امم انهه ةقرفلا نأ روهجلاو

* 0# 

 . نسحلا نب دمحو « دوادو ء روث وبأو ٠ قحسإو ٠ دمحأو « يعفاشلاو ٠ يعازوألاو
 ولف « انطابو « ًارهاظ هكح ذفن « قالط وأ ٠ خسف وأ . دقعب ماحلا كح اذإ : ةفينح وبأ لاقو
 نيب قرفف « اههتلادع رهاظب يضاقلا اهلبقف « هتأرما قلط هنأ لجر ىلع ةداهشلا ادمغت نيلجر نأ
 . بذكلا هدمعتب ماع وهو « اهتدع ءاضق دعب اهحاكن اهدحأل زاجل « نيجوزلا
 . ( هذ/ ىنغملا ) رظنا . كلذب ةفينح وبأ درفتو : رذنملا نبا لاق



 ظ0536

 ثلاثلا بابلا

 ءاضقلا هب نوكي اهف

 وأ «رارقإلابو « لوكنلابو « نيهلابو « ةداهشلاب : عيرأب نوكي ءاضقلاو
 . لوصف ةعبرأ بابلا اذه يفف « هذه نم بكرت امب

 لوألا لصفلا

 ةداهشلا يف

 امأف . ددعلاو «٠ سنجلاو « ةفصلا يف : ءايشأ ةثالث يف دوهشلا يف رظنلاو

 , غولبلاو « ةلادعلا : ةسمخ يهف ةلملاب دهاشلا لوبق يف ةربتعملا تافصلا ددع

 ش . ةمهتلا يفنو « ةيرحلاو « مالسإلاو

 . نيماسملا نإف « ةلادعلا امأ . اهيف فلتخم اهنمو « اهيلع قفتم اهنم هذهو

 نم َنْوِضَرَت نّمم »© : ىلاعت هلوقل دهاشلا ةداهش لوبق يف اهطارتشا ىلع اوقفتا

 . 9 © ْمُكْنم لْدَع ْيَوَذ اوُدهْشَأَو > : ىلاعت هلوقلو ١ © عاجلا
 « مالسإلا ىلع ةدئاز ةفص يه : روهملا لاقف « ةلادعلا يه اهف اوفلتخاو

 تامرحمل ًابنتجم ء هتابحتسمو عرشلا تابجاول ًامزتلم نوكي نأ وه
 نأو « مالسإلا رهاظ ةلادعلا يف يفكي : ةفينح وبأ لاقو ٠ تاهوركملاو

 ةلادعلا مسا موهفم يف مهددرت انلق اك فالخلا ببسو .  ةحرج هنم ملعت ال

 . قسفلل ةلباقملا

 )١( ةيآ قالطلا )0 . ةيآ ةرقبلا " ١
 يعفاشلا لوق وهو « قوقحلا عيمجب ةداهشلا لوبق يف طرش ةلادعلا ةفرعم (؟) ٠ يبأو ء دمحأو

 دمحجو » فسوي .٠

 « مصخلا لوقي نأ الإ « لاحلا رهاظب اهمالسإ فرع اذإ « اهتداهشب محي ىرخأ ةياور دمحأ نعو
 نيماسملا نم رهاظلا نأل « ءاوس اذه يف دحلاو « لاملاو . نسحلا لوق اذهو « ناقساف امه

 « ضعب ىلع مهضعب لودع نوماسملا » هنع هللا يضر رمع لاق اذهلو « ةلادعلا

 رظنا . يناثلا لوقلاك قوقحلا رئاس يفو « لوألا لوقلاك صاصقلاو « دودحلا يف : ةفينح وبأ لاقو
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 اَجيَأأَي »> : ىلاعت هلوقل لبقت ال قسافلا ةداهش نأ ىلع اوقفتا مهنأ كلذو

 لبقت قسافلا نأ اوفلتخي ملو . ةيآلا 0 4 ٍاَبَنِب قساق ْمُكءاَج نإ اوُنَمآ نيا

 ةفينح ابأ نإف , فذقلا لّبق نم هقسف ناك نم الإ « هتبوت تفرع اذإ هتداهش

 . 9 لبقت : نولوقي روهمجلاو . بات نإو هتداهش لبقت ال : لوقي

 ْمُهَل اوُنَبْقَت آلَو »> : ىلاعت هلوق يف ءانثتسالا دوعي له فالخلا ببسو

 ىلإ "4 َكِلَذ دْمَب نم اوُباَت َنيِذّلا الإ . َنوُقِساَقْلا ْمُه َكِئَلوُأَو « ادب َةَداهَش
 ةبوتلا نأ وهو « عامجإلا هصصخ ام الإ ةلملا ىلع وأ « هيلإ روكذم برقأ

 . اذه مدقت دقو « دحلا هنع طقست ال

 هيل

 . ( 2075/6 عئانصلا عئادب ) رظناو ( ينغملا (

 . انيب اك « هقالطإ ىلع سيل « ةداهشلا يف ةفينح يبأ بهذم نأ حضتي اذهو
 وهف « جرف الو « نطب يف هيلع نعطي م نم مهضعب لاقف : ةفينح يبأ دنع ةلادعلا ةيهام امأ
 تيلغ نم : مهضعب لاقو . نيوضعلا نيذه ىلإ عجار رشلاو « داسفلا عاونأ رثكأ نأل « لدع
 ءدجاسملا داتعي لجرلا متيأر اذإ » ِهَتِيَم ينلا نع يور دقو . لدع وهف « هتائيس هتانسح

 « ناميإلاب هل اودهشاف

 . لدع وهف « هنيد يف ةيرج هيلع فرعي مل نم : مهضعب لاقو
 , لدع وهف « هتائثيس هتانسح تبلغو « ضئارفلا ىدأو « رئابكلا بنتجي نم : مهضعب لاقو
 . هنيد يف هلاوحأ لدتعت يذلا وه : ةلبانحلا دنع هفيرعتو ( 018/1 عئانصلا عئادب ) رظنا
 بكتري الف « نيدلا امأ , ماكحألاو « ةءورملاو « نيدلا يف كلذ نوكي : يضاقلا لاق . هلاعفأو

 ( ينغلا ) رظنا . ةريغص ىلع موادي الو « ةريبك

 . ١ ةيآ تارجحلا

 . دمحأ دنع هتداهش لبقتو « فالخ الب قسفلا لازو « دحلا هنع طقسي مل « فذاقلا بات نإ

 . دهاجميو « سراطو ٠ ءاطع لاق هبو ٠ سابع نباو « ءادردلا يبأو ء رمع نع كلذ يورو

 , كلامو . دانزلا وبأو « بلاط يبأ نب رفعجو « ةبتع نب هللا دبعو « يرهزلاو « يبعشلاو

 نب ىحي نع ربلا دبع نبا هركذو ءرذنملا نباو « ديبع وبأو , قحسإو « يتبلاو « يعفاشلاو
 باحصأو « يروثلاو « ريبج نب ديعسو «٠ يعخنلاو « نسحلاو ٠ حيرش لاقو . ةعيبرو « ديعس
 هذه تمدقت دقو ( 167/8 ينغملا ) رظنا . بات نإو « دلج اذإ ء هتداهش لبقت ال : يأرلا

 . ( فذقلا ) باتك يف ةلئسلا

 .ه « 6 ةيآ روتلا



 اضف

 اوفلتخاو . ةلادعلا طرتشت ثيح طرتشي هنأ ىلع اوقفتا مهنإف غولبلا امأو

 ءاهقف روهمج اهدرف « لتقلا يفو حارجلا يف ضغب ىلع مهضعب نايبصلا ةداهش يف

 نمو « ةلادعلا ةداهشلا طرش نم نأ ىلع عامجإلا عوقو نم هانلق امل راصمألا

 يه افإو « كلام دنع ةداهش ةقيقحلا يف تسيل كلذلو « غولبلا ةلادعلا طرش

 . لاح ةنيرق

 كلام باحصأ فلتخاو . اونبجي الئل اوقرفتي ال نأ اهيف طرتشا كلذلو

 ةدعلا اهيف طرتشي هنأ اوفلتخي مو ؟ ال مأ ريبك مهنيب ناك اذإ زوجت له

 اوفلتخاو ؟ ال مأ ةروكذلا اهيف طرتشي له اوفلتخاو « ةداهشلا يف ةطرتشملا

 يورم هنأ الإ اذه يف كلامل ةدمع الو ؟ مهنيب عقاولا لتقلا يف زوجت له ًاضيأ

 . ©9ريبزلا نبا نع

 ءاهدر دق سابع نبا نإ : هل ليق اذه جتحم جتحا اذإف : يعفاشلا لاق

 « نيعباتلا نم موقو ىليل يبأ نبا كلام لوقب لاقو « اهالطب ىلع لدي نآرقلاو
 . ةحلصملا سايق هتزاجإ باب نم وه كلذل كلام ةزاجإو

 « رفاكلا ةداهش زوجت ال هنأو « لوبقلا يف طرش هنأ ىلع اوقفتاف مالسإلا امأو

 اهيَأاَي > : ىلاعت هلوقل رفسلا يف ةيصولا يف كلذ زاوج نم هيف اوفلتخا ام الإ

 اَوَذ ناّثْلا ةّيِصَوْلا نيح ْتْوَمْلا مكدَحأ رْضَح اَذِإ مُكِنْيَب ٌةَداَبَش اوُنَمآ نيذلا

 كلذ زوجي : ةفينح وبأ لاقف . ةيآلا "4 ْمُكريَغ ْنِم ناَرَخآ وأ ْمُكَنم ٍلْدَع
 2 كلذ زوجي ال : يمفاشلاو كلام لاقو . ىلاعت هللا اهركذ يتلا طورشلا ىلع

 . © ةخوسنم ةيآلا نأ اوأرو

 )١( نايبصلا ةداهش يف ( ١59/؟ يبطرقلا ) ءاماعلا بهاذمل فلؤملا هركذ ام رظنا .

 ةيآ ةدئاملا (؟) ٠١١ .

 يرعشألا ىبوم وبأ رفسلا يف ملسملا ىلع ةمذلا لهأ نم يباتكلا ةداهش زوجت : لاق نمو (؟) «

 نب ديعسو ءرمعي نب ىحيو « بيسملا نب ديعسو « سابع نب هللا دبعو « سيق نب هللا دبعو
 .يّدّسلاو ؛ةداتقو ء.دهاجمو «نيريس نباو «يناساسلا ةديبعو «حيرشو «مهاربإو ءزلجبوبأو ءريبج



 فشلا

 « ةداهشلا لوبق يف اهطارتشا ىلع راصمألا ءاهقف روهمج نإف ةيرحلا امأو
 « ةلادعلا طارتشا وه انإ لصألا نأل « دبعلا ةداهش زوجت : رهاظلا لهأ لاقو

 وأ ةنس وأ هللا باتك نم كلذ تبثي نأ الإ « درلا يف ريثأت ال سيل ةيدوبعلاو

 اهل نوكي نأ بجوف رفكلا رثأ نم رثأ ةيدوبعلا نأ اوأر روهجلا نأكو « عامجإ
 اهنأ ىلع اوعججأ ءاملعلا نإف « ةبحلا اهببس يتلا ةمهتلا امأو . ةداهشلا در يف ريثأت

 . ") ةداهشلا طاقسإ يف ةرثؤم

 اهببس يتلا ةضغبلا وأ ةبحملا عضومل ةمهتلاب لدعلا ةداهش در يف اوفلتخاو

 ىلع عضاوم يف اوقنتا مهنأ الإ «راصمألا ءاهقف اهدرب لاقف « ةيويندلا ةوادعلا

 اهلمهأف « اهيف اوفلتخا عضاوم يفو « اهطاقسإ ىلع عضاوم يفو « ةمهتلا لامعإ

 ؛ هيبأل نبالاو هنبال بألا ةداهش در هيلع اوقفتا اف . مهضعب اهطقسأو مهضعب
 . اهل اهنباو اهنبال مألا كلذكو

  رخآلل امهدحأ نيجوزلا ةداهش مهتداهش يف ةمهتلا ريثأت يف اوفلتخا امبو

 . دمحأو « يروثلا نايفس هب لاقو -

 ءملسأ نب ديز : ةخوسنم ةيآلا نإ لاقو « ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش زوجت ال : لاق نميو

 يف مهفلاخ ةفينح ابأ نأ الإ « ءاهقفلا نم مهريغو « ةفينح وبأو ٠ يعفاشلاو « كلامو ٠ يعخنلاو
 ( ١50/6 يبطرقلا ) رظنا . نيماسلا ىلع زوجت الو « ضعب ىلع مهضعب رافكلا ةداهش زوجت هنأ
 . ( 125/6 ينغملا )و

 رافكلا ةداهشب هيلع هبتشا هلعلو « هلحم يف سيل ةفينخ يبأ نع فلؤملا هلقن ام نأ نيبتي اذهو

 . ملعأ هللاو . ضعب ىلع مهضعب
 )١( اهنع هللا يضر سنأو « يلع نع كلذ يور « صاصقلاو « دودحلا ادع ايف لبقت دبعلا ةداهش .

 نباو « سايإو « حيرشو « ةورع لاق هبو . دبعلا ةداهش در ًادحأ نأ تماعام : سنأ لاق

 دمحأو ءرذنملا نباو « دوادو ء روث وبأو « يتبلاو « نيريس

 نسحلاو « دهاجمو « ءاطع لاقو ٠ كلامو ٠ يعفاشلاو « ةفينح وبأو « يروثلاو « يعازوألاو «
 هتداهش لبقت ال : ديبع وبأو .

 ينغملا ) رظنا . ريسيلا ءيشلا يف لبقت : حلاو , يعخنلاو « يبعشلا لاقو ١660/9 ( .

 ملعأ هللاو . هب لوقن هتداهش لوبقب لوقلاو .
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 نبا لاقو « نسحلاو روث وبأو يعفاشلا اهزاجأو « ةفينح ابأو اهدر كلام نإف
 لاق هبو ء هل اهتداهش لبقت الو هجوزل جوزلا ةداهش لبقت : ىليل يبأ
 , 0) مخنلا

 نع كلذب عفدي مل ام هيخأل خألا ةداهش هيف ةمهتلا طاقسإ ىلع اوقفتا امبو

 هرب لاني هيخأ ىلإ ًاعطقنم نكي مل امو ,« كلام لاق ام ىلع ًاراع هسفن

 يف مهفالتخا بابلا اذه نمو زوجت ال : لاق هنإف يعازوألا ادع ام « هتلصو

 وبأ لاقو « لبقت ال : يعفاشلاو كلام لابقف « هودع ىلع ودعلا ةداهش لوبق

 . 9 لبقت : ةفينح

 هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يور ام ةمهتلاب ةداهشلا در يف روهملا ةدمعف

 هلوق نم دواد وبأ هجرخ امو (9« نينظ الو مصمخ ةداهش لبقت ال »: لاق

 )١( ةفينح وبأو « قحسإو يمختلاو ء دحأ اهجوزل ةجوزلاو « هتأرمال جوزلا ةداهش عنم نميو «
 .كلامو

 يعفاشلا اهزاجأو ٠ نسحلاو ٠ حيرشو ٠ مهوتك ةياور دمحأ نعو ءروث وبأو .
 يروثلا لاقو ٠ لبقت الو . هقح يف ةمهت ال هنأل , هنأرمال لجرلا ةداهش لبقت : ليل يبأ نباو

 قباسلا ردصلا )رظنا . هل اهتداهش ( .

 . هيخأل حألا ةداهش ىلع معلا لهأ عمجأ : رذنلا نبا لاق ()

 , كلامو . قحسإو ؛ يروثلاو « ةعيبرو . دمحأ : هودع ىلع ودعلا ةداهش لبقت ال لاق نميو (")

 | . ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو ٠ يعفاشلاو
 . ( قباسلا ردصللا ) رظنا . ةلادعلاب لخت ال اهنأل , هتداهش لبقت : ةفينح وبأ لاقو

 ثيدح نم ليسارملا يف دواد وبأ ىورو . عطقتم وهو « ًافوقوم رمع ثيدح نم كلام هاور (4)

 « مخ ةداهش زوجت ال هنإ ٠ ايدانم ثعب « يي هللا لوسر نأ : فوع نب هللا دبع نب ةحلط

 . مهتملا : نينظلاو « نينظ الو
 زوجت ال » : لاق هيَ هللا لوسر نأ , ًالسرم جرعألا قيرط نم يقهيبلاو « اًضيأ د دواد وبأ ىورو

 . ةوادع هنيبو كنيب يذلا ينعي « ةنحلاو ء ةنظلا يذ ةداهش

 . رظن هدانسإ يفو . هلثم هعفر ةريره يبأ نع هيبأ نع ءالعلا ثيدح نم ماحلا ىورو

 : لاق ِهَِّلَي هنأ وهو « ًاحيحص أربخ يعفاشلا دعا : ةياهنلا يف مامإلا نع ًالقت ظفاحلا لاق
 يوقي قرط هل نكل « ' حيحص دانسإ هل سيل : ظفاحلا لاق « « هصخ ىلع مصخ ةداهش لبقت ال

 . ( ٠١7/6 صيخلتلا ) رظنا . ًاضعب اهضعب



 "م.

 دوهش ةلقل 22« يرْضَح ىلع يودب ةداهش لبقت ال » مالسلاو ةالصلا هيلع

 . عامسلا قيرط نم مهتدمع يه هذهف ء رصملا يف عقي ام يودبلا

 يف اهريثأت ىلع روهملا عمجأ دقو « ةمهتلا عضوماف ىنعملا قيرط نم امأو
 ثيروت ىلعو « لوتقملا لتاقلا ثري ال هنأ ىلع مهعاتجا لثم ةيعرشلا ماكحألا
 . فالخ هيف ناك نإو ضرملا يف ةتوتبملا

 ةداهش لبقت : اولاق مهنإف دوادو روث وبأو حيرش مهو ةيناثلا ةفئاطلا امأو

 : ىلاعت هلوق مهدمعو . ًالدع بألا ناك اذإ هاوس نمع ًالضف هنبال بألا

 وأ ْمُكِسٌفنَأ ىَلَع ْوَلَو هلل ءاَدَجَش طلسقلاب َنيِماّوق اوُنوُك اوُنَمآ َنيِذْلا اهي اي )
 الإ هب رومألا ءازجإ يضتقي ءيشلاب رمألاو 74 َنيِبَرْقألاَو نيَدِناَوْلا

 مهل نإف ءرظنلا قيرط نم امأو . هسفنل ءرللا ةداهش نم عاجإلا هصصخ ام
 افإ ةمهتلا هذهو ٠ بذكلا ماهتا عضومل وه اهنإ ةلملاب ةداهشلا در اولوقي نأ

 . ةمهتلا عم ةلادعلا عتتجت الف « لداعلا يف اهلامعإ عنمو قسافلا يف عرشلا اهلمعا

 انزلا تبثي ال هنأ ىلع اوقفتا نيماسملا نإف « سنجلاو ددعلا يف رظنلا امأ

 انزلا ادع ام قوقحلا عيمج تبثت هنأ ىلع اوقفتاو ء روكذ لودع ةعبرأ نم لقأب

 نم لقأب لبقت ال : لاق هنإف ٠ يرصبلا نسحلا الخ ام نيركذ نيلدع نيدهاشب
 اودِهْفَتْساَو > : هناحبس هلوقل فيعض اذهو « مجرلاب ًاهيبشت ءادهش ةعبرأ
 نيمي ريغ نيدهاشلاب بجي محلا نأ قفتم لكو 4 ْمُكِلاَجر نِم نيديهف
 . هنيمي نم دبال : لاق هنإف ىليل يبأ نبا الإ « يعدملا

 )١( ثيدح ٠» ةجام نباو « دواد وبأ هاور ظفللا اذه « ةيرق بحاص ىلع يودب ةداهش زوجت ال «

 رابخألا ىقتنم ) رظنا . يقهيبلاو 72/8 ( .

 . ١١6 ةيآ ءاسنلا (؟)

 . ؟85 ةيآ ةرقبلا (5)



 افرك

 : ىلاعت هلوقل نيتأرماو ركذ لدع دهاشب لاومألا تبثت هنأ ىلع اوقفتاو

 . "24 عادبشلا َنِم َنْوَضْرَت نّمِم رم نارا َلُجَرَف )
 ةداهش لبقت ال هنأ روهجلا هيلع يذلاف « دودحلا يف املوبق يف اوفلتخاو

 ناك اذإ لبقت : رهاظلا لهأ لاقو « تادرفم الو لجر عم ال دودحلا يف ءاسنلا
 لاقو « ةيآلا رهاظ ىلع ءىش لك يف ةدحاو نم رثكأ ءاسنلا ناكو لجر نهعم
 قالطلا لثم نادبألا ماكحأ نم دودحلا ادع ايفو لاومألا يف لبقت : ةفينح وبأ

 . ندبلا ماكحأ نم مح يف كلام دنع لبقت الو « قتعلاو حاكنلاو ةعجرلاو
 لثم « لاملاب ةقلعتملا نادبألا قوقح يف نملوبق يف كلام باحصأ فلتخاو

 نياو مساقلا نباو كلام لاقف ٠ طقف لاملاب الإ قلعتت ال يتلا ةيصولاو تالاكولا
 هيف لبقي ال : نوشجاملا نباو بهشأ لاقو « ناتأرماو دهاش هيف لبقي : بهو
 يهف لاجرلا نود ءاسنلا ينعأ  تادرفم ءاسنلا ةداهش امأو . نالجر الإ

 لثم ابلاغ لاجرلا اهيلع علطي ال يتلا نادبألا قوقح يف روهجلا دنع ةلوبقم
 7٠ ءاسنلا بويعو لالهتسالاو ةدالولا

 لبقت ال : لاق ةفينح ابأ نإف ٠ عاضرلا يف الإ اذه نم ءيش يف فالخ الو
 اهيلع علطي ىتلا نادبألا قوقح نم هدنع هنأل , لاجرلا عم الإ نهتداهش هيف
 اوفلتخا سنجلا اذه يف تادرفم نهتداهش زاوجب اولاق نيذلاو . ءاسنلاو لاجرلا
 ليق « ناتأرما كلذ يف يفكي : كلام لاقف ٠ نهنم كلذ يف طرتشملا ددعلا يف
 كلذ يف يفكي سيل : يعفاشلا لاقو , رشتني مل نإ ليقو ءرمألا راشتنا عم
 , نيتأرما دحاولا دهاشلا ليدع لعج دق لجو زع هللا نأل . عيرأ نم لقأ

 لوق وهو ثالث نم لقأب كلذب يفكي ال : موق لاقو « ةينينثالا طرتشاو
 بسحأو « ةبكرلاو ةرسلا نيب اهف ةأرملا ةداهش ةفينح وبأ زاجأو ٠ هل ىنعم ال

 )١( ةيآ ةرقبلا 585 .



 قرات

 ا؟ ءيش لك يف تادرفم ءاسنلا ةداهش نوزيجي ال مهضعب وأ ةيرهاظلا نأ

ك: يف لاجرلا عم نهداهش نوزيجن
 .٠ رهاظلا وهو ءيش ل

 هيلع هلوقل اهيف اوفلتخا أضيأ مهنإف « عاضرلاب ةدحاولا ةأرملا ةداهش امأو
 دقو فيك » عاضرلاب تدهش يتلا ةدحاولا ةأرملا يف مالسلاو ةالصلا

 هنأ يف كلام لوق فلتخي مل كلذلو ءراكنإلا هرهاظ اذهو 20« اكتعضرأ

 . هوركم

 )١( هجيرخت مدقت دقو « يراخبلا هاور . ثراحلا نب ةبقع ثيدح نم فرط اذه .



 قضنن

 يناثلا لصفلا

 ناميألا يف

 اذإ هيلع ىعدملا نع ىوعدلا ام لطبت اهأ ىلع اوقفت ةا مهنإف « ناميألا امأو

 : كلام لاقف « يعدملا قح اهب تبثي له اوفلتخاو . ةنيب يعدم نكت مل
 هيلع تبث ام لاطبإو هيلع ىعدملا هركنأ ام تابثإ يف يعدملا قح , تبثي

 يعدملا نوكي يذلا عضوملا يف هطاقسإ هيلع تبث يذلا ىعدا اذإ قوقحلا نم

 ىوعد نيهلاب يعدمال ت تبثت ال هريغ لاقو « هيلع ىعدملا نم ةهبشو ًاببس ىوقأ

 هيف هركنأ قح تابثإ وأ « هيلع تبث دق هسفن نع قح طاقسإ يف تناكأ ءاوس

 . © هصخ

 نم ىلع ةنيبلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم يف مهددرت مهفالتخا ببسو

 مأ « عدمو هيلع ىعدم لك يف ماع كلذ له () « ركنأ نم ىلع نيهلاو ىعّدا

 نإف « ىعّدملا يف رظن « ًائيش ركذي مف « تكس وأ , فلحأ نأ ديرأ ام هيلع ىعدملا لاق نإ )١(

 بهذم اذه . يعدلا ىلع نيِلا درت لو « هلوكنب هيلع َيِضَق ؛ « لاملا هنم دوصقللا وأ الام ناك

 . هقح هيلإ عفد الإو ٠ ىعدملا فلح نإ نييلا در ىرأ ال انأ : لاقف « هيلع صنو « دمحأ

 نإف « ىعدلا ىلع نيهلا در هل نأ ةلبانحلا نم باطخلاوبأ راتخاو . ةفينح يِبأ بهذم وهو
 ءديعبب وه أم : لاقف ء دمحأ هبوص دقو : لاق « هاعدا امب هل كحو , يعدملا فلح « اهدر

 هبو « هنع هللا يضر يلع نع كلذ يورو . ةنيدملا لهأ لوق وه : لاقو ٠ قحتسيو « فلحي
 يف يعفاشثلا هلاقو . ةصاخ لاملا يف كلامو « نيريس نباو « يعخنلاو « يبعشلاو ٠ حيرش لاق

 .( ؟”ه/ ينغملا ) رظنا . ىواعدلا عيمج

 سابع نبا ثيدح نم يقهيبلا هاور « ركنأ نم ىلع نيهلاو ٠ ىعدا نم ىلع ةنيبلا » ثيدح (؟)
 ىلع ةنيبلا نكلو « مهلاومأو « موق ءامد لاجر ىعّدال « مهاوعدب سانلا يطعأ ول » : لاق

 ' ىلع نييلا نكلو » ظفلب نيحيحصلا يف وهو : ظفاحلا لاق « ركنأ نم ىلع نيهلاو ٠ يعدملا
 . ( 107/4 صيخلتلا ) رظنا « هيلع ىعدللا

 ىلع نييلا نكلو « مهلاومأو « لاجر ءامد سان ىعدال « مهاوعدب سانلا ىطعي ول » ةياور يفو
 . سمو , دمحأ هاور « هيلع ىعدملا

 . ( 564/8 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا
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 وه رثكألا يف يعدملا نأل « نيهلاب هيلع ىعدملاو ةنيبلاب يعدملا صخ انإ
 لك يف ماع محلا اذه لاق نف ؟ هفالخب يعدملاو هيلع ىعدملا نم ةهبش فعضأ

 : لاق ًاصوصخ مومعلا اذهب دري ملو هيلع ىعدمو عدم

 صخ افإ لاق نمو « تبث قح هب طقسي الو « قح نييلاب تبثي ال

 نوكي نأ قفتا اذإ : لاق ةهبش ىوقأ وه ام ةهج نم محلا اذهب هيلع ىعدملا

 ءالؤه جتحاو ء هلوق لوقلا نوكي ىوقأ يعدملا ةهبش هيف نوكت عضوم
 لثم « هنيمي عم يعدملا لوق اهيف لوقلا نأ ىلع اهيف روهملا قفتا يتلا عضاوملاب
 نأ كئلوألو « ةفصلا هذه ءيش دجو نإ كلذ ريغو « ةعيدولا يف فلتلا ىوعد

 نيهلا نأ ىلع نوعمج مهلكو . قافتالا هصصخ ام الإ انركذ ام لصألا : اولوقي

 ليواقأو وه الإ هلإ ال يذلا « هللاب نييلا يه اهتبثت وأ ىوعدلا طقست يتلا
 وه الإ هلإ ال يذلا : كلام دنع يهو « ةبراقتم اهتفص يف راصمألا ءاهقف

 . ةينالعلا نم معي ام رسلا نم معي يذلا : يعفاشلا ديزيو « اهيلع ديزي ال
 اهنأ ىلإ كلام بهذف . كلذ يف اوفلتخا مهنإف ؟ ناكملاب ظلغت له امأو

 يف اوفلتخاو . يعفاشلا كلذكو . صوصخم ردق يف كلذو « ناكملاب ظلغت

 هيلع تبجو ًادعاصف مارد ةثالثب هيلع ىعدا نم نإ : كلام لاقف ءردقلا
 الف « مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا دجسم ناك نإف « عماجلا دجسملا يف نيملا
 كلذ يفف دجاسملا نم هريغ يف ناك نإو ءربنملا ىلع فلحي هنأ فالخ

 . ربنملا دنع ىرخألاو ء دجسملا نم قفتا ثيح : اههادحإ : ناتياور

 لاقو . ددحي ملو « عماجلا يف لاب هل ايف فلحي هنأ مساقلا نبا هنع ىورو

 كلذكو ء. ماقملاو نكرلا نيب ةكم يفو ءربنملا دنع ةنيدملا يف فلحي : يعفاشلا
 « ارانيد نورشع كلذ يف هدنع باصنلاو «ربنملا دنع فلحي دلب لك يف هد

 ظلغت ال : ةفينح وبأ لاقو ءريثكلاو ليلقلا يف ربنملا ىلع فلحي : دواد لاقو
 . ناكملاب نيهلا



 افرك

 هنم مهفي ِهَّنِيَع ينلا ربنم ىلع فلحلا يف دراولا ظيلغتلا له فالخلا ببسو
 ملول هنأل : لاق كلذ هنم مهفي هنإ : لاق نف ؟ ال مأ ربنملا ىلع فلحلا بوجو

 ريغ ىنعم ظيلغتلل لاق نمو « ىنعم كلذ يف ظيلغتلل نكي م كلذ هنم مهفي

 ثيدحلاو ءربنملا ىلع فلحلا بجي ال : لاق ربنملا ىلع نيملا بوجوب محلا
 لبي هللا لوسر نأ يراصنألا هللا دبع نب رباج ثيدح وه ظيلغتلا يف دراولا

 ءالؤه جتحاو "' «رانلا نم هدعقم أوبت أنآ يربنم ىلع فلح نم » : لاق

 . ءافلخلا لمع وه : اولاقف لمعلاب

 ناك ولو : اولاق . ةكمبو ةنيدملاب لمعلا هيلع لزي مل : يعفاشلا لاق
 بدجت الإ ةدئاف هل نكي مل ظلغملا عضوملا يف نييلا باخيإ هنم مهفي ال ظيلغتلا
 هلوق لثم ًادرجم نيملا يف دراولا ظيلغتلا نأ كو : اولاق . عضوملا كلذ يف نييلا

 ةنجلا هيلع هللا مرح هنيهب سم ئرما قح عطتقا نم ه مالسلاو ةالصلا هيلع
 دراولا ظيلغتلا كلذكو « نيهلاب ءاضقلا بوجو هنم مهفي © «رانلا هل بجوأو
 . ش . ناكللا يف

 « نييلاب محلا بوجو نييلاب ظيلغتلا نم مهفي ال : رخآلا قيرفلا لاقو
 نييلا ظيلغت نم مهفي ل نييلاب كحلا بوجو نيهلا ظيلغت نم مهفي م ذإو
 هيف فالتخالاو « ةباحصلا نم عامجإ هيف سيلو ناكملاب نيملا بوجو ناكملاب
 ةماّسقلا يف كلام دنع ناكملاب ظلغتو . تباث نب ديز ةيضق نم موهفم

 هدعقم أوبت الإ .رضخأ كاوس ىلع ولو . ةّئآ نيي ىلع اذه يربنم ىلع دحأ فلحي ال ٠ ثيدح )١(
 نباو ٠ ةميزخ نبا هححصو ٠ ةجام نباو « يئاسنلاو « دواد وبأو « كلام هجرخأ «رانلا نم
 ( حتفلا ) رظنا . رباج ثيدح نم مهريغو « مماحلاو « نابح

 لاقف . ةنجلا هيلع مرحو ءرانلا هل هللا بجوأ دقف « هنيهب ملسم رمأ قح عطتقا نم ثيدح (؟)
 نياو « مسمو , دمحأ هاور « كارأ نم ابيضق ناك نإو : لاق ؟ أريسي ائيش ناك نإو « لجر
 1 يئاسنلاو « ةجام

 . ( 0/4 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا



 ركل

 ىلع رصعلا ةالص دعب نوكي نأ ناعللا يف لاق هنأل نامزلاب كلذكو « ناعللاو

 . رصعلا دعب فلح نيف ظيلغتلا يف ءاج ام

 . هيف اوفلتخا مهنإف دهاشلا عم نييلاب ءاضقلا امأو

 ,نويندملا ةعبسلا ءاهقفلاو روث وبأو دوادو دمحأو يعفاشلاو كلام لاقف

 يروثلاو ةفينح وبأ لاقو . لاومألا يف دهاشلا عم نييلاب ىضقي : ةعامجو

 هبو « ءيش يف دهاشلا عم نييلاب ضضقي ال : قارعلا لهأ روهمجو يعازوألاو
 . © كلام باحصأ نم ثيللا لاق

 اوقلعت مهإف هب نولئاقلا امأ . عامسلا ضراعت بابلا اذه يف فالخلا ببسو

 « ةريره يلأ ثيدحو . سابع نبا ثيدح اهنم « ةريثك راثآ . كلذ يف

 اهنم مسم َجّرخ يذلا نأ الإ ءرباج ثيدحو « تباث نب ديز ثيدحو

 « دهاشلا عم نيهلاب ىضق هتك هللا لوسر نأ » هظفلو « سابع نبا ثيدح
 نع كلذ يف هلسرم دقتعا امنإف كلام امأو () يراخبلا هجرخي مو سم هجرخأ

 أل « دهاشلا عم نييلاب ىضق لي هللا لوسر نأ ه هيبأ نع دمع نب رفعج

 "' بجاو ليسارملاب هدنع لمعلا

 . (758/5 يبطرقلا )و ( ينغملا)و ( 2" .١/4 راطوألا لين ) ءاملعلا لاوقأل فلؤملا هركذ ام رظنا (1)

 يفو . ةجام نباو « دواد وبأو « سمو ء دمحأ هاور « دهاشو . نيهب ىضق » سابع نبا :ثيدح (؟)
 ( قباسلا ردصملا ) رظنا « لاومألا يف كلذ ناك انإ » دمحأل ةياور

 . ( صيخلتلا ) رظنا . ديج هدانسإ : يئاسنلا لاقو . تباث ثيدحلا اذه : يعفاشلا لاق
 ءدمأ هاور « دهاشلا عم نييلاب ىضق هِي هللا لوسر نأ »هيبأ نع دمحم نب رفعج ثيدح 40)

 وهو « ًالسرم هيبأ نع رفعج نع هريغو « يروثلا هاور : لاق « يذمرتلا هركذو « ينطقرادلاو
 امبرو « هلسرأ امبر رفعج ناك : ينطقرادلا لاقو . لع نينمؤملا ريمأ هيبأ نع : ليقو ؛ حصأ '



 قرثتو

 َلْجَق نيج انوي مل نإق ) : ىلاعت هلوقف امل فلاخلا عاملا امأو
 ةدايزلاف رصحلا ىضتقي اذهو : اولاق " 4 مادا َنِم َوَسْرَت ْنّمِم ناَتأَرْماَو
 سيل هن هنأ فلاحا دنعو « ةرتاوتم ريغلا ةنسلاب نآرقلا خسني :ي الو « خسن هيلع

 نع ملسمو يراخبلا هجرخ اف ةنسلا امأو . ديزملا كح ريغت ال ةدايز لب خسنب

 ىلإ انصتخاف « ءيش يف ةموصخ لجر نيبو ينيب ناك » لاق سيق نب ث ثعشألا

 فلحي نذإ : تلقف « هنيمي وأ كادهاش : لاقف « مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 مسم ءيرما لام اهب عطتقي نيمي ىلع فلح نم ه ِهّقِلَي ينلا لاقف . يلابي الو

 .ةالصلا هيلع هنم اذهف : اولاق 2« نابضغ هيلع وهو هللا يقل رجاف اهيف وه
 هنِبَم هيلع زوجي الو ٠ نيصخلا نم دحاو لك ةجحل ضقنو محلل رصح مالسلاو

 . يعدملل ةجحلا ماسقأ يفوتسي الأ

 ىوقأ ةجح يه نييلا نأ يف مهلصأ ىلع مث دهاشلا عم نييلاب اولاق نيذلاو
 يف تيوق م دهاشلاب يعدملا ةجح انه تيوق دقو . ةهبش نييعادتملا

 . نيتأرملا عم نيهلاب ءاضقلا يف اوفلتخا ءالؤهو . ةماسقلا

 : يعفاشلا لاقو « دحاولا ماقم اتيقأ دق نيتأرملا نأل زوجي : كلام لاقف
 عم الو ةدرفم ال دحاولا دهاشلا عم دحاولا ماقم تيقأ انإ هنأل « هل زؤجي ال

 فذقلا لثم سانلل قح يه يتلا دودحلا يف نييلاب ىضقي لهو . هريغ

 . بهذملا يف نالوق هيف ؟ حارجلاو

 . ةقث وهو « هلصو باجولا دبع : يقهيبلاو ٠ يعفاشلا لاقو . هلصو -

 . ( 5١50/6 صيخلتلا ) و ( 7385/8 راطوألا لين ) رظنا

 . ؟8؟ ةيآ ةرقبلا )١(

 ٠ . هيلع قفتم ثعشألا ثيدح (؟)



 ضرك

 ثلاثلا لصفلا

 22 لوكنلا

 يف اوفلتخا اضيأ ءاهقفلا نإنف « هلوكتب هيلع ىعدملا ىلع قحلا توبث امأو
 اذإ : نييقارعلا نم ةفئاطو زاجحلا لهأ ءاهقفو ىعفاشلاو كلام لاقف « كلذ

 وأ يعدملا فلحي نأ الإ « لوكنلا سفنب ءيش يعدملل بجي ل هيلع ىعدملا لكن

 ىضقي : نييفوكلا روهمجو هباحصأو ةفينح وبأ لاقو « دحاو دهاش هل نوكي

 هيلع رركي نأ دعب لاملا يف كلذو  لوكنلا سفنب هيلع ىعدملا ىلع يعدم
 دهأش هيف لبقي يذلا عضوملا يف نوكي كلام دنع نيملا بلقو . ثالث نيهلا

 عضوم لك يف نوكي يعفاشلا دنع نيهلا بلقو « نيميو دهاشو « ناتأرماو

 يف اهدرأ الو . ةمهتلا ريغ يف اهدرأ : ىليل يبأ نبا لاقو « نيهلا هيف بجي

 . © نالوق ؟ ال مأ بلقنت له ةمهتلا نيمي يف كلام دنعو . ةمهتلا

 يف در هُم هللا لوسر نأ » نم كلام هاور ام بلقنت نأ ىأر نم ةدمعف

 . (9 «راصنألاب أدب نأ دعب دوهيلا ىلع نييلا ةماسقلا

 «دهاشو نيهب امإ : نيئيشب تبثت افإ هدنع قوقحلا نأ كلام ةجح نمو

 يف ةينينثالا طارتشا دنع كلذ لصأ « نيميو لوكنب امإو « دهاشو لوكنب امإو
 .. لوكنو دهاشب يمفاشلا دنع ىضقي سيلو « ةداهشلا

 نيهلاو « ىوعدلا تابثإل تناك امل ةداهشلا نأ لوكنلاب ىضق نم ةدمعو

 اهلقن امأو : اولاق « ىوعدلا هيلع ققحت نأ نيهلا نع لكن نإ بجو اهلاطبإل

 اهنأ ىلع صن دق نييلا نأل ٠ صنلل فالخ وهف يعدملا ىلإ هيلع ىعدملا نم
 . يضاقلا اهب يضقي يتلا ججحلا لوصأ هذهف . هيلع يعدملا ةلالد

 )١( ةمادق نبا نع هانلقت امب ةلأسملا هذه تمدقت .

 )١( ثيدحلا جيرخت مدقت .



 فراح

 رخآ ضاق باتك لوصوب يضاقلا يضقي هنأ بابلا اذه يف هيلع اوقفتا امبو

 يضاقلا دهشأ اذإ ينعأ ٠ هب ةدانهشلا نازتقا عم روهجلا دنع اذه نكل . هيلإ

 يف بوتكملا ينعأ  هدنع تباث محلا نأ نيلدع نيدهاش محلا هدنع تبثي يذلا

 . هباتك هنأ يناثلا يضاقلا دنع ادهشف « يناثلا يضاقلا ىلإ هلسرأ يذلا باتكلا

 هب ناك هنأو « يضاقلا طخب هيف ىفتكي هنإ : ليق دقو « هتوبثب مهدهشأ هنأو
 . لوألا لمعلا

 أرقي مو ةباتكلا ىلع مدهشأ نإ ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام فلتخاو
 حصت الو زوجي ال : ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو . زوجي : كلام لاقف . مهيلع

 . ةداهشلا

 دبال مأ « ةداهش نود ةطقللا يف هب ىضقي له ءاّكولاو صاقعلا يف اوفلتخاو

 نم دبال : يعفاشلا لاقو « كلذب ىضقي : كلام لاقف ؟ ةداهش نم كلذ يف

 صن ىلع ىرجأ وه كلام لوقو « ةفينح وبأ لاق كلذكو . نُيَدهاشلا
 بابلا اذه نم هيف اوفلتخا اممو . لوصألا ىلع ىرجأ ريغلا لوقو : ثيداحألا

 يف هماعب يضقي يضاقلا نأ ىلع اوعمجأ ءاماعلا نأ كلذو « هماعب يضاقلا ءاضق

 يضقي هنأو « هب ضقي مل هملع دضب دوهشلا دهش اذإ هنأو . حيرجتلاو ليدعتلا
 نيدهاش يضاقلا رضحي نأ ىأر هنإف كلام الإ « هراكنإو مصخلا رارقإ يف هماعب

 ةجح بيلغت يف هماعب يضقي هنأ ىلع اوعمججأ كلذكو « هراكنإو مصخلا رارقإل
 . فالخ كلذ يف نكي م اذإ رخآلا ةجح ىلع نيصخلا دحأ

 قرخي مل اذإ هككح دري ال : موق لاقف « فالخ ةلأسملا يف ناك اذإ اوفلتخاو

 « سايقب ًاكح ناك اذإ دري : موق لاقو « ًاذاش ناك اذإ : موق لاقو « عامجإلا

 نوكي نأ الإ « لدعألا وهو « سايقلا فلاخت ةنس وأ باتك نم عامس كلانهو

 وه اذهو « ةرتاوتم ريغ ةنسلاو « لقحم باتكلاو « لوصألا هل دهشت سايقلا
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 نم عضوم يف ءاهقفلا نم سايقلا بلغ نم هيلع لمحي نأ يغبني يذلا هجولا

 كلام ىلإو « قافتاب ةفينح يبأ ىلإ بسني ام لثم رثألا ىلع عضاوملا
 . فالتخاب

 الإ يضقي ال وأ «رارقإ وأ ةنيب نود دحأ ىلع هماعب يضقي له فلتخاو

 وأ تانيبلاب الإ يضقي ال : هباحصأ رثكأو كلام لاقف ؟ رارقإلاو ليلدلاب
 : ةعامجو روث وبأو يفوكلاو يعفاشلا لاقو ٠ حيرشو دمحأ لاق هبو « رارقإلا

 لكو « نيعباتلاو ةباحصلا نم فلس نيتفئاطلا الكلو « هباعب يضقي .نأ يضاقلل

 . رظنلاو عامسلا هلوق يف دعا امهنم دحاو

 يرهزلا نع رمعم ثيدح اهنف ٠ كلذ نم تعنم يتلا ةفئاطلا ةدمع امأ
 يف لجر هاحالف ةقدص ىلع مهج ابأ ثعب هَل ينلا نأ » ةشئاع نع ةورع نع

 مث شرألا ماطعأف « هوربخأف هلع يبنلا اوتأف « جاجش اهنيب عقوف « ةضيرف
 « متيضر دق مكأ مهريخمو سانلا بطاخ يفإ » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 ركذو سانلا بطخف « ربنملا هِي هللا لوسر دعصف « معن : اولاق ؟ متيضرأ

 هللا لوسر لزنف ٠ نورجاهملا مهب مهف ء ال : اولاق ؟ متيضرأ : لاقو  ةصقلا

 "7 معن : اولاق ؟ متيضرأ : لاق مث « بطخف ربنملا دعص مث « ماطعأف هَل

 ( 57/4 رابخألا ىقتنم ) رظنا « يذمرتلا الإ ةسخلا هاور ةشئاع ثيدح 0(

 « ةفينح يبأو ٠ يعفاشلاو « ةرتعلا نع هلاعب محي ماحلا نأب لوقلا رحبلا يف ىح : يفاكوشلا لاق

 يلوق دحأو «٠ قحسإو ٠ كلامو « يعازوألاو . يبعشلاو ء حيرش نع عنملا ىحو . دمحأو

 ش يعفاشلا
 : حتفلا يف لاق . اهريغ يف يضقي الو لاومألا يف هماعب يضقي : قارعلا لهأ ينعي  مهضعب لاقو

 وبأ لاق . دمحأ نع ةياور يهو « هنع يسيباركلا هلفت ايف فسوي يبأو ٠ ةفينح يأ لوق وه

 : ةفينح
 « هماعب كلذ يف يضقي ال نأ نسحتسأو ٠ سايقلا عدأ نكلو « هماعب كلذ يف ىحي هنأ سايقلا

 2 . ( 7500/2 لينلا ) رظنا

يف ال « هريغ الو ء دح يف هماعب محي ال ماحلا نأ ( يلبنحلا ) بهذملا رهاظ : ةمادق نيا لاقو
 ا



 قفرشلدت

 ةقحاللا ةمهتلاف ىنعملا ةهج نم امأو . هلي هماعب مهيلع حي مل هنأ يف نيب اذهف
 ثري ال نأ اهنم : عرشلا يف ًاريثأت ةمهتلل نأ اوعمجأ دقو . يضاقلل كلذ يف
 كلذ ريغو . هنبال بألا ةداهش مهدر اهنمو . هلتق نم روهملا دنع أدع لتاقلا

 | 00 0 . ءاهقفلا روهمج نم مولعم وه امم

 ةصق يف ةشئاع ثيدحف عامسلا قيرط نم امأ « كلذ زاجأ نم ةدمع امأو

 ةالصلا هيلع امل لاق نيح برح نب نايفس يبأ اهجوز عم ةعيبر نب ةبتع تنب دنه
 نود 7« فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذخ » نايفس ابأ تكش دقو مالسلاو

 | : ٠ . اهصخ لوق عبسي نأ

 م نا دساشلا لوب م نأ انك نإ نافل قرط م أ

 ةفينح وبأ صصخو . نيقي هدنع وه امب محي نأ ىرحأف « يف نونظم
 يف يضقيو دودحلا يف هماعب يضقي ال : اولاقف هماعب ماحلا هيف ركحي ام هباحصأو

 هماعب يضقي : لاقف هب يضقي يذلا ملعلا ةفينح وبأ ًاضيأ صصخو « كلذ ريغ
 هنأ رمع نع يورو . ءاضقلا لبق هماع امب يضقي الو ٠ ءاضقلا يف هماع يذلا

 . موزخم ينب نم لجرل نايفس يبأ ىلع هماعب ضق
 مل نإو عمسي امب ينعأ سلجملا يف هماعب يضقي : كلام باحصأ ضعب لاقو

 ىلع ىرجأ وه ةريغملا لوقو « انلق اك روهملا لوق وهو . كلذب هدنع دهشي
 ةبلغ تناك نإو ليلدب الإ ىضقي ال ةعيرشلا هذه يف لصألا نأل . لوصألا
 . نيدهاشلا قدصب عقاولا نظلا نم ىوقأ هب ةعقاولا نظلا
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 « ديبع يبأو ٠ قحسإو « كلامو « يبعشلاو « حيرش لوق وهو . اهدعب الو « ةيالولا لبق هع
 . يعفاشلا يلوق دحأ وهو ٠ نسحلا نب دمحجو
 يناثلا لوقلاو ء روث يبأو ء فسوي يبأ لوق وهو « كلذ هل زوجي : ىرخأ ةياور دمحأ نعو
 . ( 55/ عنقملا ) رظنا . ينزلا رايتخا وهو ٠ يعفاشلل
 . هيلع قفتم ثيدح وهو « ثيدحلا اذه جيرخت مدقت )١(



 فض

 عبارلا لصفلا

 رارقإلا يف

 نيف رظنلا امنإو « هب محلا بوجو يف فالخ الف ًانيب ناك اذإ رارقإلا امأو

 زوجي نم امأ . فالخلا عفر ًالتحم رارقإلا ناك اذإو . زوجي ال نم هرارقإ زوجي
 . مدقت دقف زوجي ال نم هرارقإ

 مهنيب فالخ الو , دودحلا باب يف مدقت دقف ةبجوملا تارارقإلا ددع امأو

 كلذ نم اهيف اوفلتخا يتلا لئاسملا امأو . لاملا يف لماع ةدحاو ةرم رارقإلا نأ

 بتك نف هيلع فقت نأ تببحأ نإ تنأو « ظفللا لاقحا ٍلَبِق نم وهف
 . عورفلا



 فضحر

 عبارلا بابلا

 ظ هل وأ هيلع ىضقُي نم ةفرعم يف 02000

 نمل ضقي هنأ ىلع اوقفتا ءاهقفلا نإف ؟ ىضقي نلو ىضقي نم ىلع امأو .
 زوحي ال : كلام لاقف . هيلع مهتي نمل هئاضق يف اوفلتخاو . هيلع َمَهَنُي سيل
 نوكي ءاضقلا نأل زوجي : موق لاقو . هتداهش هيلع زوجت ال نم ىلع هؤاضق
 . , © ةداهشلا كلذك سيلو ةمولعم بابسأب

 . رضاحلا مسملا ىلع ىضقي هنأ ىلع اوقفتا مهنإف ؟ ضقي نم ىلع امأو
 « بئاغلا ىلع ءاضقلا .امأف . باتكلا لهأ ىلع ءاضقلا يفو بئاغلا يف .اوفلتخاو
 وبأ لاقو . ةبيغلا ديعبلا بئاغلا ىلع ىضقي : الاق يعفاشلاو اكلام نإف

 نع ليق دقو « نوشجاملا نبا لاق هبو « ًالصأ بئاغلا ىلع ضقي ال : ةفينح
 . (9 ةقحتسملا عابرلا ف ىضقي ال كلام

 نكي مل هنأل ءهيف ةجح الو مدقتملا دنه ثيدح ءاضقلا ىأر نم ةدمعف

 افإف » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ءاضقلا ري مل نم ةدمعو . رصملا نع ابئاغ
 تلم ينلا نأ يلع نع هريغو دواد وبأ هاور امو 7« عمسأ ام بسحب هل يضقأ
 نم عمست ىتح نيصخلا دحأل ضقت ال » نملا ىلإ هلسرأ نيح هل لاق

 )١( مهتي نوف لوقلا مدقت ٠ ةداهشلا هيلع زوجت الو .

 . ديبع وبأو ءراوسو « ثيللاو ٠ يعازوألاو ٠ كلامو « ةمربش نبا بئاغلا ىلع ضضقي : لاق نم (")
 . دمحأو «رذنملا نباو « قحسإو
 لاق هبو . بئاغلا ىلع ءاضقلا مدعب ةياور دمحأ نعو « بئاغلا ىلع ءاضقلا ىري ال حيرش ناكو
 ينغللا ) رظنا . هيلع محلا زاج « عيفش وأ , ليكو نم رضاح مصخ هلل ناك اذإ : لاق ةفينح ابأ نكل , يعشلاو ٠ مماقلا نع كلذ يورو « هباحصأو « ةفينح وبأو « يروثلاو « ليل بأ نبا
 .( او

 . ثيدحلا اذه جيرخت مدقت (؟)



 فرخ

 : لاوقأ ةثالث كلذ يف نإف « ىمذلا ىلغ محلا امأو 2« رخآلا

 يبأ بهذم وهو « نيماسملا كحب هيلإ اوعفارت اذإ مهئيب ضقي هنأ ؛ اهدحأ
 « نالوقلا يعفاشلا نعو « كلام لاق هبو ءريخم هنأ : يناشلاو ٠ ةفينح

 . هيلإ اوكاحتي مل نإو مهنيب ركحي نأ مامإلا ىلع بجاو هنأ : ثلاغلاو

 مكحاف كوءاَج نإق ا : ىلاعت هلوق ماحلل مهئيجم طرتشا نم ةدمعف

 دعا هبجوأ نمو «رايخلا ىأر نم كسمت اذهو "4 ْمُجْنَع ضرعأ وأ ْمُجَنْيَب

 . رييختلا ةيآل خسان اذه نأ ىأرو 9 < مُهَنْيَب ْدَت مُكحا نأو > : ىلاعت هلوق

 نأ ىلع مهعامجإب جتحا هنإف « اوعفارتي م م نإو مهيلع حلا بوجو ىأر نم امأو

 . هذي تعطق قرس اذإ ىمذلا

 )١( هيوهار نب قحسإو « دمحأو « دواد وبأ هاور يلع ثيدح ..
 يف هيوهار نب قحسإو « دمحأو  يسلايطلا دواد وبأ هاور « نملا ىلإ هلسرأ امدنع يلع ثيدح

 ةيارلا بصن ) رظنا كردتسملا يف كلذك ماحلا هاورو « مهديناسم ( .

 . ؟؟ ةيأ ةدئاملا (؟)

 . ع5 ةيآ ةدئاملا (©)



 افرق

 سماخلا بابلا

 ءاضقلا ةيفيك يف

 نيب يوسي نأ هيلع بجاو هنأ ىلع اوعمجأ مهنإف ٠ يضاقلا يضقي فيك امأو
 يعدللاب أدسي نأو ءرخآلا نود امهدحأ نم عمسي الأو سلجملا يف نيمضخلا

 هلام يف ناك نإف ةنيب هل نكي مل نإو . هيلع ىعدملا ركنأ نإ ةنيبلا هلأسيف
 لتق وأ حاكن وأ قالط يف تناك نإو « قافتاب هيلع ىعدملا ىلع نيهلا تبجو
 0 . ىوعدلا درجمب يعفاشلا دنع تبجو

 ىعدملا هفلحي لهف لاما يف ناك اذإو « دهاش عم الإ بجت ال : كلام لاقو
 يف اوفلتخا ؟ ةطلخلا يعدملا تبثي ىتح هفلحي ال مأ ىوعدلا سفنب هيلع

 ىوعدلا سفنب هيلع ىعدملا مزلت نيهلا : راصمألا ءاهقف روهمج لاقف« كلذ

 يعدملا قلع ةنيبلا 0 سابع نبا ثيدح نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعل

 اهب لاقو « ةطلاخناب الإ نيهلا بجت ال : كلام لاقو « هيلع ىعدلا ىلع نييلاو

 ىلإ ىواعدلاب سانلا قرطتي اليكل ةحلصملا ىلإ رظنلا اهب لاق نم ةدمعو

 فالحإ كلام ري مل انه نمو « ًاضعب مهضعب ةياذإو « ًاضعب مهضعب تينعت
  كلذكو .ء دهاش اهعم نوكي نأ الإ قالطلا هيلع تعدا اذإ اهجوز ةأرملا

 ءيش يف نوكت نأ ولخت ال ىوعدلاو . هيلع قتعلا ىوعد يف هديس دبعلا فالحإ

 نم ةءاربلا هيلع ىعدملا ىعداف ةمذلا يف تناك نإف « هنيعب ءيش يف وأ ةمذلا يف

 فالتخا ناك نإ كلذكو . قافتاب هتنيب هنم تعمم ةنيب هل نأو ىوعدلا كلت

 . كلذ ريغ وأ عيب لثم نيع وأ عقو دقع يف

 اوفلتخا مهنإف « ًاقاقحتسا ىمسي يذلا وهو نيع يف ىوعدلا تناك نإ امأو

 الإ هيلع ىعدملا ةنيب عبست ال : ةفينح وبأ لاقف ؟ هيلع ىعدملا ةنيب عمست له



 قفرغلملا

 كلام لاقو « ءيش يف عمست ال : هريغ لاقو « رركتي ال امو حاكنلا يف

 ظ يعدملل 0 هل لام هنأ هيلع ىعدملا ةنيب يعدملل دهشت نأ يف ينعأ  عمست : يعفاشلاو

 نيملاو يعدملا زيح يف ةنيبلا لعج دق عرشلا نأ ميد ال لاق نم ةدمعف
 . ةدابع اهدنع كلذ ناكو ءرمألا بلقني ال نأ بجوف « هيلع ىعدملا زيح يف

 ءيشلا نوك ىلع ًادئاز ىنعم هيلع ىغدللا ةنيب ديفت له : فالخلا ببسو
 ىعم ديفت ال : لاق نف ؟ كلذ ديفت تسيل مأ « هديب ًادوجوم هيف ىعدملا

 ةنيب راتبعاب انلق اذإف . اهربتعا : ديفت لاق نمو « احل ىنعم ال : لاق ًادئاز

 ام ًادئاز رمأ اههادحإ تبثت ملو نيتنيبلا نيب ضراعتلا عقوف هيلع ىعدملا

 ش ' . كلملا يد كلم يف رركتي نأ نكي ال

 وبأ لاقو ء رثكألا ربتعي الو نيتنيبلا لدعأب يضقي نأ كلام دنع محلاف

 .رتت ال ؟ ةلادعلاب هدنع حجرتت الو هلصأ ىلع ىلوأ يعدللا ةنيب : ةفينح

 ةلادعلا يف تواست اذاو ددعلاب حجرتت : يعازوألا لاقو « ددعلاب كلام دنع
 يعدملا فلح لكن نإف « هيلع ىعدملا فلحي ةنيب الك كلام دنع كلذف

 فعضأ هليلد لعج كلذلو . هل ةدهاش هيلع ىعدملا دي نأل « قحلا بجوو

 فالخ الف نيع هيف ىعدلا ناك نإف مصخلا رقأ اذإ امأو . نييلا ينعأ : نيليلدلا

 . هيعدم ىلإ عفدي هنأ

 هسبح مدعلا ىعدأ نإف همرغ رقملا فلكي هنإف « ةمذلا يف الام ناك اذإ امأو

 أهتم ناك نإ ةنيبلاو نجسلا لوطب امإ , همدع نيبتي ىتح كلام دنع يضاقلا
 ىلإ ةَرظَنف ةَرسع وذ ناك نإ ) : ىلاعت هلوقل هليبس ىلخ هرسع حال اذإف
 . 0 4 ِةَرَتْيَم

 )١( ةيآ ةرقبلا 58١ .



 قفضنم

 ءزيزعلا دبع نب رمع نع يورو . دمحأ لاق هبو « هرجاؤي : موق لاقو
 نأ فالخ الو « راد ثيح هعم اورودي نأ هئامرغل نأ ةفينح يبأ نع يكحو
 , محلا لبق حيرجتلا ناك اذإ طقني محلا نأ هيلع ىعدملا اهحرج اذإ ةنيبلا
 نإ امأو . ضقتني : ؛ يسفاشلا لاقو ٠ كلام دنع ضقتني ل لا دعب نك نإو
 نإف « هدعب وأ محلا لبق كلذ نوكي ن أ ولخي الف « ةداهشلا نع ةنيبلا تعجر
 نإو . تبثي : سانلا ضعب لاقو ٠ تبثي ال محلا نأ رثكألاف محلا لبق ناك
 . محلا دعب ناك

 نأ كلام دنعو « محلا تبثي ال هريغ لاقو . محلا تبثي : كلام لاقف
 لاق . لاح لك ىلع هونض الام ناك نإف . مهداهشب اوفلتأ ام نونضي ءادهشلا

 نإو . لاملا نونضي ال : يعفاشلا لاقو « طلغلا يف نونضي ال : كلملا دبع
 لوق ىلع مهنم ديقأ اورقأ نإو ٠ ةيدلا اونض طلغلا اوعدا نإف امد ناك
 . مساقلا نبا لوق ىلع مهنم صتقي ملو ٠ بهشأ

 هن ذب زيت





 فرخلحلا

 سداسلا بابلا

 ءاضقلا تقو يف

 فيقوت تقو ىلإ عجري ام اهنمو : هلصفو للا ذافنإ تقو لإ عجري ام
 مل اذإف ؟ يضاقلا يضقي ىتم امأف . ًانبغ ناك اذإ هنع ديلا ةلازإو هيف ىعدملا

 نيح يضاقلا يضقي ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل سفنلا لوغشم نكي

 وأ ًاعئاج وأ ًاناشطع نوكي نأ كلام دنع اذه لثمو )7 « نابضغ وهو يضقي

 لاح يف ىضق اذإ نكل « مهفلا نع هقوعت يتلا ضراوعلا نم كلذ ريغ وأ ًافئاخ

 نأ لتحيو « هكح ذفني هنأ ىلع  معأ ايف  اوقفتاف باوصلاب لاوحألا هذه نم

 داسف ىلع لدي يهنلا نأل « نابضغلا وهو صنلا هيلع عقو اهف ذفني ال : لاقي

 . هيلإ راذعإلاو لجألا برض دعبف هيلع محلا ذفني ىتم امأو . هنع يهنملا
 عمسي نأ هل لهو ء اهضحدي وأ يعدملا ةجح ّقِحي نأ وه « اذه ذوفن ىنعمو

 ًاقح ناك ايف عمسي هنأ رهشألاو , كلام لوق نم فالتخا هيف ؟ مكحلا دعب ةجح

 . كلذ ريغ يف ٌعَمْمُي الو قتعلاو سابحألا لثم هلل

 عمسي ال : ليقو زيجعتلا ىمسي يذلا وهو محلا ذوفن دعب عمسي ال ليقو

 . زجعلاب رقأ اذإ ام وهو « هيلع ىعدملاو يعدملا نيب قرفلاب ليقو « ًاعيمج اههنم
 يذلا دري مل اذإ وهو ءراذعإلا لبقو توبثلا دنع وهف فيقوتلا تقو امأو

 ناك نإو « عئابلا ىلع هنثب عجري نأ هلف مصاخي نأ هدي نم ءيشلا قحتسا

 )١( ثيدح ٠» نينثأ نيب كح نيضقي ال « ٠ هنع هللا يضر ةركب يبأ نع ةعامجلا هور « نابضغ وهو .

 يضقي ال» فيعض دنسب يقهيبلا َحُرَخ دقو ( 501/8 راطوألا لين عم رابخألا ىقتنم ) رظنا
 رئاسو « مونلا ةبلغ ةلاح يف ءاضقلا نع عنتمي ءاماعلا لاق كلذك . « َناَيَر ناعبشوهو الإ يضاقلا

 ةنظم ىلع ةنظم سايق وهو «رظنلا ءافيتسا نع هلغشي أقلعت بلقلا هب قلعتي ام .



 قررت

 . هركنأ نإ هنم هءارش تبثيف هيلع هقفاوي نأ عئابلا ىلع هب هعوجر يف جاتحي

 قحتسلا نم ءيشلا ذخأي نأ هدي نم قحتسللف هرقأ نإ هب هل فرتعي وأ

 . قحتسما ديب هتيق كرتيو

 , هل نماض وهف قحتسلا دي يف بطع نإف . هنم هيرتشي : يعفاشلا لاقو

 بطع نإ : ليقف ؛ كلذ يف فلتخا ؟ هناض نم : محلا ءانثأ يف بطع نإو

 . محلا دعب قحتسملا نضي افإ : ليقو قحتسملا نم هناضف تابثلا دعب

 لا يضر يضانلا لاق « هنم قحتسلل نم وهف ما لبقو تاثلا دعب امأو

 هب يضقي مسق : نيمدق مسقنت ةيعرشلا ماكحألا نأ ملعت نأ 'يغبنيو : هنع

 مسقو « مسقلا اذه يف لخاد وه باتكلا اذه يف هانركذ ام لجو ماكحلا

 . هيلإ بودنملا يف لخاد وه هرثكأ اذهو « ماكحلا هب يضقي ال

 كلذ ريغو سطاعلا تيمثشتو مالسلا در لثم وه ماكحألا نم سنجلا أدهو

 نأ انيأر دقف نحنو « عماوجلاب اهوُفرَعُي يتلا مهبتك رخاوأ يف ءاهقفلا هركذي ام
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنم روهشلا سنجلا اذه نم أضيأ ركذن

 اهنم دوصقملا ةيلمعلا ةعورشملا ننسلا نأ ملعت نأ اذه لبق يغبني ام امأو

 نم ركشو ههظعت بجي نم مظعت ىلإ عجري ام اهنف , ةيناسفنلا لئاضفلا وه
 1 ةيماركلا ننسلا يه هذهو . تادابعلا لخدت سنجلا اذه يفو « هركش بجي

 : نافنص هذهو ةفع ىمست يتلا ةليضفلا ىلإ عجري ام اهنمو

 اهنمو « حكانملا يف ةدراولا ننسلاو « برشملاو معطملا يف ةدراولا ننسلا
 يتلا ننسلا سانجأ يه هذهف . روجلا نع فكلاو لدعلا بلط ىلإ عجري ام

 سنجلا اذه يفو « نادبألا يف لدعلا يضتقت يتلاو « لاومألا يف لدعلا يضتقت

 . تابوقعلاو بورحلاو صاصقلا لخدي

 « ضارعألا يف ةدراولا ننسلا اهنمو « لدعلا اهب بلطي امنإ اهلك هذه نأل



 فرفضت

 بلط اهب ذصقي يتلا يهو  اهيوقتو لاومألا عيمج يف ةدراولا ننسلا اهنمو
 . لخبلا ىمست يتلا ةليذرلا بنجتو « ءاخسلا ىمست يتلا ةليضفلا

 يف كارتشالا باب يف ًاضيأ لخدتو « هجو نم بابلا اذه يف لخدت ةاكزلاو
 . تاقدصلا يف رمألا كلذكو « لاومألا

 ظفحو ناسنإلا ةايح يف طرش وه يذلا عاتجالا يف ةدراو ننس اهنمو
 نأ ًاضيأ مزل كلذلو ٠ ةسايرلاب اهنع ربعملا يهو « ةيماعلاو ةيلمعلا هلئاضف
 ظ ٠ نيدلاب ماوقلاو ةمنألا ننس نوكت

 ةضغبلاو ةبحلا يف ةدراولا ننسلا عاتجالا نيح يف ةمهملا ةنسلا نمو
 رمألاو ركنملا نع يهنلا : ىمسي يذلا وهو « ننسلا هذه ةماقإ ىلع نواعتلاو
 لالخإلا لبق نم امإ نوكت يتلا ةينيدلا يأ : ةضغبلاو ةبحلا .يهو « فورعملاب
 ..ةعيرشلا يف دقتعملا ءوس لبق نم امإو « ننسلا هذهب

 ةعبرألا سانجألا نع ذش ام مهبتك نم عماوجلا يف ءاهقفلا ركذي ام رثكأو
 . ءاخسلا ةليضفو ةعاجشلا ةليضفو لدعلا ةليضفو ةفعلا ةليضف يه يتلا
 . لئاضفلا هذه تيبثت يف طورشلاك يه يتلا ةدابعلاو

 ىلع ًاريثك هلل دمحلاو , ناويدلا عيمج لك هلاكبو . ةيضقألا باتك لك

 . هلهأ وه 5 كلذ



 فضفي

 0 اذ نيمسق ىلإ مسقنيو تاراجإلا باتك

 11/41 داسفلاو ةحصلا طورشو اهعاونأ يف : لوألا مسقلا

 0 ااا نآرقلا ميلعت ىلع راجئتسالاو نذؤملا ةراجإ : بلطم

 1817 ......نيتلمج يف رصحنيو « تاراجإلا ماكحأ ةفرعم يف : باتكلا اذه نم يناثلا ءزجلا

 1411 مس هيلع ئراط ثودح ريغ نم همزاولو دقعلا اذه تابجوم يف : ىلوألا ةلمجلا

 11611 سس لوصف ةثالث اهيفو ٠ ءىراوطلا ماكحأ يف : ةيناثلا ةلجلا

 لااا ااا خوسفلا يف رظنلا وهو : هنم لوألا لصفلا

 000 ااا ناضلا يف رظنلا وهو : يناثلا لصفلا

 0 ااا111ذ1ذ1 فالتخالا يف رظنلا وهو : ثلاثلا لصفلا

 141517 ا م هو لعجلا باتك

 ل ااا 1 1 1 اا باوبأ ةثالث هيفو : ضارقلا باتك

 0 | ]1 ]1 ز | ]1 1]1ز]1]1]1]1]1ذ]ذ]ذ]ذ]1]1زذ]1+ + ال هلحم يف : لوألا بابلا

 1161 طورشلا لئاسم يف : يناثلا بابلا

 ام 0 205311111010101 2 2 ليل ل ل لل ضارقلا ماكحأ يف لوقلا '

 11 ءىراوطلا ماكحأ يف لوقلا

 0 ااا دسافلا ضارقلا مح يف لوقلا

 ل00 ااا نيضراقتملا فالتخا يف لوقلا

 لااا ا ةاقاسملا باتك

 لا ااا ااا ااا ةاقاسملا زاوج يف لوقلا

 114 ناكرأ ةعبرأ هيفو « ةاقاسملا ةحص يف لوقلا

 140 ةاقاسملا لحم يف : لوألا نكرلا

 ل ا ااا 1 ]111 لمعلا وه يذلا : يناثلا نكرلا

 لا ااااا1#1#111ذ1#1#1 هيلع دقعنت يذلا لمعلا ةفص يف : ثلاثلا نكرلا

 ااااأ111ذ1 اهيلع دقعنتو اهيف زوجت ينلا ةدملا يف : عبارلا نكرلا
 ل

 000000 ااا ةاقاسملا يف ةحصلا ماكحأ يف لوقلا

 يللا ااا ااا ]111 ةدسافلا ةاقاسملا ماكحأ



 ارك فو ووو ووو هموم مم ممم قمتم همم هوم م موف ممم م مهموم همهم ممم مم هموم ممم ممم هموم وم هوم م وم ومو ممم هموم همم هوم مم هفممما ةكرشلا باتك

 0 ناكرأ ةثالث هيفو « نانعلا ةكرش يف لوقلا

 ]11111 لئاسم ثالث هيفو « لاومألا نم اهلحم يف : لوألا نكرلا

 1836 تس شا خل ضورعلا نم نيفنص يف اكرتشا اذإ ايف : ىلوألا ةلأسملا

 00100 ءاسنلا امههيف زوجي ال امم نافنصلا ناك اذإ اهف : ةيناثلا ةلأسملا

 10 دحاو فنص نم ماعطلاب ةكرشلا يف : ةثلاثلا ةلأسملا

 000 هيف كرتشملا لاملا ردق نم حبرلا ةفرعم يف : يناثلا نكرلا

 1 ممل لاملا ردق نم نيكيرشلا نم لمعلا ردق ةفرعم يف : ثلاثلا نكرلا

 0000 ]1| 1]1]1]1]1|1[1|1ذ]ذ1ذ]ذ]ذ]ذ]1ذ1ذ ذة ةضوافملا ةكرش يف لوقلا

 1 نادبألا ةكرش يف لوقلا

 00111 هوجولا ةكرش يف لوقلا

 ١مل مسمي ويح ككل ماكحأ يف لوقلا

 2000 23211151010100 نامسق هيفو : ةعفشلا باتك

 14/1 م مم وم ممم هوم همم هوم ممم م وممم هناكرأ يفو محلا اذه حيحصت يف : لوألا مسقلا

 ا ]1 ]1 ]1 1 ]1 1 1 ]1 ]1 1ذ]1]1]1]1]1]1]1ذ]1]1ذ1ذ]1ذ]ذ]ذ]ذ 1 ةية ااا عفاشلا يف : لوالا نكرلا

 اا ] ] ] ] ] ] ]1 ]1 ]1 ]1 ]1 ]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]ذ]ذ]ذ]1ذ]ذ]1ذ1ذ 1 ة4ة ا يل هيف عوفشملا يف : يناثلا نكرلا

 01*11 هيلع عوفشملا يف : كلاثلا نكرلا

 111111 ....بى.لكاسم ةيفو ء ةعفشلاب ذخألا يف : عبارلا نكرلا

 )111111111 هيف عوفشملا عيزوت ةيفيك يف : ىلوألا ةلأسملا

 1885 ......ناتلأسم اهيفو « ةعفشلا يف ةبصع مه نيذلا كارش ثألا لوخد يف : ةيناثلا ةلأسملا

 23211010100 : عيبلا لاح يف اكيرش نكي مل اذإ : ىلوألا ةلأسملا

 110111 عيبلا لبق ةتباث ةصحلا نوكت نأ : ةيناثلا ةلأسملا

 12101101010 ةعفشلا ماكحأ يف يف : يناثلا مسقلا

 00 ياوبأ هيفو اهيف رظنلاو ٠ ةمسقلا باتك

 0 ااا نامسق هيفو « ةمسقلا عاونأ يف : لوألا بيابلا

 14 م م ممل لاومألا باقر ةمسق يف : لوألا مسقلا



 فض

 011111 ل لوصق ةثالث هيفو « باقرلا ماسقأ يف : يناثلا مسقلا

 100011 لوصألاو عابرلا يف : لوألا لصفلا

 1 وم مد دعو دود ممم ضورعلا يف : يناثلا لصفلا

 1 م نوزوملاو ليكملا ماكحأ ةفرعم يف : ثلاثلا لصفلا

 00001 عفانملا ةمسق وهو يناثلا مسقلا يف لوقلا

 ١1 مم ممم م مص همم وم ممم مودم ممم ةمسقلا ماكحأ يف لوقلا

 ااا ]| | 1 1 ]1 1 ]1]|ز1]!ذظ!ذظ»#ظشطآط1ط2»12#1ض25250500000010101>1011+1+9 ناكرأ هيفو * نوهرلا باتك

 غ1 نهارلا يف : لوألا نكرلا
 00 اما نهرلا يف : يناثلا نكرلا

 ض1 هيف نوهرملا يف : ثلاثلا نكرلا

 0 ااا طورشلا يف لوقلا

 ا 1 1 يي 000000000000000 ماكحألا يف لوقلا

 0 ااا باوبأ ةثالث هيفو : رجحلا باتك

 011 م 21110 نيروجحلا فانصأ يف : لوألا بابلا

 115 مهيلع رجحي ىتمو ؟ رجحلا نم نوجرخي ىتم : يناثلا بابلا

 19598... سس سس قز اج الاو درلأ يف مهلاعفأ ماكحأ ةفرعم يف : ثلاثلا بابلا

 00000 سيلفتلا باتك

 0 حلصلا باتك

 1486 ا و د ممم ةلافكلا باتك

 ١1 و م سوم دمهم دمام ةلاوحلا باتك

 0١90117 ممم ومو و دم ممم هموم ممل باوبأ ةثالث هيفو : ةلاكولا باتك

 سم أ يف : لوألا بابلا

 ١14 ممم هموم دم همم دوم وموت همم هدم لكوملا يف : لوألا نكرلا

 19 ا 31111 ا هطورشو ليكولا يف : يناثلا نكرلا

 1417 سمسم 211111 ليكوتلا هيف ايف : ثلاثلا نكرلا

 17 م همم هموم هموم هموم ةلاكولا ىنعم يف : عبارلا نكرلا



 23110101000 ةلاكولا ماكحأ يف : يناثلا بابلا
 1000011 ليكولل لكوملا ةفلاخع يف : ثلاثلا بابلا

 27*25 : نيتلمج يف هيف رظنلاو : ةطقللا باتك

 ©52523ظ0#01#111170 0 1 100 02- اهناك أ يف : ىلوألا ةلملا

 000000 - اهماكحأ يف : ةيناثلا ةلبجلا
 00010 هماكحأ يفو طيقللاو طقتلملا يفو طاقتلالا ماكحأ يف رظنلاو طيقللا يف باب
 ١ ةياجألا 60و وم ووو هوم هوم هموم قومهم همم هدوم هوم وو و هوممم هوو م ومع ووو هموم همهم ووو فوم هوووم مومو وهموم هموم هعب 5 ولا باتك

 22500 ةيراعلا باتك

 0000 ]21011111 : ناباب هيفو : بصخغلا باتك

 2110م : ناكرأ ةثالث هيفو ٠ ناضلا يف : لوألا بابلا
 ظ2111 ااا نامضلل بجوملا نايب يف : لوألا نكرلا

 ظ1ذ21111010 ااا ناضلا هيف بجي ايف : يناثلا نكرلا

 2111111 بصاغلا ىلع بجاولاو بصغلا يف بجاولا يف : ثلاثلا نكرلا

 23211110100 بوصغلملا ىلع ءىراوطلا يف : يناثلا بابلا

 9 ظل هم اكحأو قاقحتسالا باتك

 0 و مدع تابهلا باتك

 21111111010 ا تابهلا عاونأ يف لوقلا
 م سس يطأ ماكحأ يف لوْ
 غ0 : نيمسق ىلإ مسقني اهيف رظنلاو : اياصولا باتك

 2111101 ل ناكرألا يف رظنلا : ل وألا مسقلا

 221311 ىصوملا : لوألا نكرلا

 غ0 ....هب ىصوملا يف لوقلا
 ط1 ةيصولا ظفل هيلع لدي يذلا ىنعملا يف لوقلا

 211 1 ل ل ا يناثلا مسقلا وهو ماكحألا يف لوقلا
 2211111 ضئارفلا باتك



 ضرفولا

 ا ااا ا#1111ذ1# ااا تاجوزلا ثاريم يف بلطم

 غ0 ااا مألاو بألا ثاريم يف بلطم

 0 مألل ةوخإلا ثاريم يف بلطم
 ااا

 37م بألل وأ مألاو بألل ةوخإلا ثاريم يف بلطم

 0 ااا ااا ا ا دجلا ثاريم يف بلطم

 0 0ا0اا ا  ااااااااااااااااا تادجلا ثاريم يف بلطم

 0 اا ااا آ ]1 1 1 1ذ 1 0 بجحلا ىف ناب

 ااا ةروهشم لئاسم هيفو « ءالولا يف باب
0 

 م هل هءالو نإف هسفن نع هدبع قتعأ نم نأ يف : ىلوألا ةلأسملا

 سس ؟ ال مأ هل هؤالو نوكي له لجر هيدي ىلع ل نيف : ةيناثلا ةلأسملا

 1 ةبئاس تنأ هدبعل ديسلا لاق اذإ اهف : ةثلاثلا ةلأسملا

 01 ينارصنلا هقتعا اذإ مسلا دبعلا يف : ةعبارلا ةلأسملا

 هقتع نرثاب نم الإ ءالولا ةثارو يف لخدم نهل سيل ءاسنلا نأ يف : ةسماخلا ةلأسملا

 0 اا ا ا اااا111ذ1ذ1 ااا نهسفنأب

 1 م و قتعلا باتك

 111 دو ةباتكلا باتك

 ا ااا ا ااا دقعلا لئاسم يف لوقلا

 9 1211111 : سانجأ ةسمحخ هيفو « بتاكملا يف لوقلا

 51 ا ا ؟ قرلا نم بتاكملا جرخي قم : لوألا سنجلا

 ااا 2110 ا .بتاكملا قري قم : يناثلا سنجلا

 ن0 .... ةياتكلا يدؤي نأ لبق تام اذإ : ثلاثلا سنجلا

 و ....لخدي 5 نمو ةباتكلا دقع يف هعم لخدي نيف : عبأرلا سنجلا

 31 وم هرجحي ال امم بتاكملا ىلع هيف رجحي ايف : سماخلا سنجلا .

 71 ممم هماكحأو هناكرأ ىلع مالكلاو ريبدتلا باتك

 نا سانجأ ةسخ ىلإ ةعجار اهلوصأف هماكحأ امأو

 111 ك1 ربدملا جرخي اذامم : لوألا سنجلا



 فضفي

 111 مل ؟ ربدملا عيبي نأ رّبدمال له : يناثلا سنجلا
 000111 1 هعبتي سيل امم ريبدتلا يف هعبتي ام : ثلاثلا سنجلا
 0/1100 ]0 ]1 ]1 11000 .ريبدتلا ضيعبت يف : عبارلا سجلا

 91966 اممم 2ظ1100 هيلع ةئراطلا ريبدتلا تالطبم يف : سماخلا سنجلا

 211111110101011 لئاسم ةيفو دالوألا تاهمأ باتك

 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 02 2 1ة2ة0ة0ة 02 20202 00 2 تايانجلا باتك

 0 نيمسق ىلإ مسقنيو : صاصقلا باتك

 000 000 سوفنلا ىف :صاصقلا : لوالا مسقلا

 ظ23خ”01111010100 ااا لتاقلا طورش يف لوقلا

 اا 11 111101 53511 بجوملا يف لوقلا

 21313110 10 - صاصقلا يف لوقلا

 “خ10 ااا ااا اا ااا ااا الا ا ا حا ارجلا باتك

 00 3 .راجلا يف ل أوقلا

 000-9-017177 حو رجلا يف لوقلا

 0111 حرجلا يف ل أوقلا

 22110 سوفنلا يف تايدلا باتك

 0 سفنلا نود اهف تايدلا باتك

 ضط”312101111 110 ااا ءاضعألا تايد يف لوقلا

 غرم | | !>!>!><>+!+|!+|!|!>|!>!”*”>ظثظثظث لئاسم هيفو * : ةماسقلا باتك

 ااا ]| ]1| 1| 1 |1 111|1 ةلملا ىلع اهب حلا بوجو يف : يلوألا ةلأسملا

 0161 اهب بجي اهف ةماسقلاب نيلئاقلا ءاماعلا فالتخا يف : ةيناثلا ةلأسملا
 1 نيسملا نامألاب أدبي نيف قالتخالا : ةثلاثلا ةلأسملا
 1 اهب نيلئاقلا دنع ةماسقلا بجوم يف : ةعبارلا ةلأسملا
 1*2 باوبأ ةثالث هيفو : انرلا ماكحأ باتك

 كاز 00 انزلا فيرعت يف : : لوألا بابلا

 2110 مهتابوقعو ةانزلا فانصأ يف : يناثلا بابلا



 اا انزلا هب تبثي اهف : ثلاثلا بابلا

 07 ااا فدذقلا باتك

 ااا يا رخلا برش يف باب

 22111100 ..دحلا اذه تبثي اذا لصف

 000 ااا 4 ةقرسلا باتك

 را -”قو ىسملا سنج يف لصف

 ققفح - .ةقرسلا يف بجاولا يف لوقلا

 3300 ..... ةقرسلا هب تبثت اهف لوقلا

 قي باوبأ ةسخ هيفو : ةبارحلا باتك

 ليي 011000 ةبارحلا يف رظنلا : لوألا بابلا

 ل 8 تس سس بر أح يف رظنلا : يناثلا بابلا

 21101 براحلا ىلع بجي اهف : ثلاثلا بابلا

 ااا ةبوتلا يهو هنع بجاولا طقسم يف : عبارلا بابلا

 ااا | ] ] ]1 ]1 ]ز]1]1ذ]ذ]1]1ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ1ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ ا للي ةيانجلا هذه تبثت اذامب : سماخلا بابلا

 51 - 531300101001100 ليوأتلا ىلع نيبراحما كح يف : لصف.

 لا اا ]1 يل دترملا مح يف : باب ش

 0000 يي باوبأ ة ةتس هيفو : ةيضقألا باتك

 ففكل ْ -.... هؤاضق زوجي نم ةفرعم يف : لوألا بابلا

 ااا 1111 ااا هب ىضقي ام ةفرعم يف : يناثلا بابلا

 قفل ...لوصف هيفو « ءاضقلا هب نوكي ايف : ثلاثلا بابلا

 ا 1 ...ةداهشلا يف : لوألا لصفلا

 نر ا 0 00000000000000 ناميألا يف : يناثلا لصفلا

 016 م م ....لوكنلا يف : ثلاثلا لصفلا

 1 هموم .رارقإلا يف : عبارلا لصفلا

 ااا هل وأ هيلع ىضقي نم ةفرعم يف : عبارلا بابلا

 ا ااا ؤ2ظ1111116 ءاضقلا ةيفيك يف : سماخلا بابلا

 ااا 2011100 ءاضقلا تقو يف : سداسلا بابلا


